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gamoqveynebis TariRi – 2014 04 10 



gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ww 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 ganacxadis 

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 _ registrirebuli dizaini

(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

dizainebi

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 palatis 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

(526) _ disklamacia
(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)

(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi



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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72015-72030; 72032-72034; 72036-72043; 72046-72048; 72251; 72253, 72254; 72275; 72278; 72463, 
72464; 72466; 72468, 72469; 72471, 72472; 72477, 72478; 72491-72495; 72532; 72544-72546; 72556; 
72558, 72559; 72884 
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69220; 69223; 69225; 69227-69229; 69318; 69389-69391; 69393; 69397; 69408, 69409; 69502-69505; 
69508, 69509; 69511, 69512; 69633; 69900; 70122; 70125-70128; 70130-70148; 70243; 70293; 70299-
-70301; 70303-70307; 70496, 70497; 70500; 70505-70509; 70514; 17016-70520; 70522-70524; 70527; 
70582; 70663 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(10) AP 2014 12371 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 9/16 
A 61 K 9/20 
A 61 K 31/431 
A 61 K 31/7004 
A 61 P 3/04 
A 61 P 3/06 
A 61 P 3/10 

(21) AP 2010 012371 (22) 2010 02 11 
(31) 61/152,317; 61/254,033 
(32) 2009 02 13; 2009 10 22 
(33) US; US 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ  

გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ  
რაინ (DE) 

(72) ვოლფრამ აიზენრაიხი (DE); 
ნადია ს. ლადიჟინსკი (US); 
დენპინგ ლი (US); 
ლეონ შულტცი (US); 
ზერენ ვანგი (US); 
სრირაჟ მაჩა (IN); 
ალბერტ ბარტა (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2011 09 12 
(86) PCT/EP2010/051737, 2010 02 11 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია, რომე- 

ლიც შეიცავს გლუკოპირანოზილ დი- 
ფენილმეთანის წარმოებულებს, მისი  
ფარმაცევტული დოზური ფორმა, მათი  
დამზადების ხერხი და მათი გამოყენე- 
ბა პაციენტში გლიკემიური კონტრო- 
ლის გასაუმჯობესებლად. 

(57) კომპოზიცია შეიცავს გლუკოპირანოზილ 
დიფენილმეთანის წარმოებულს ფორმულით 
(I.9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
21 დამოკიდებული 

__________________________________________ 
 
 
(10) AP 2014 12530 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/14 
A 61 K 9/16 

(21) AP 2009 012530 (22) 2009 07 27 
(62) AP200912120 
(31) 2008-194219 
(32) 2008 07 28 
(33) JP 
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541-0045 (JP) 

(72) იასუჰირო ჰირაიში (JP); 
მუნეო ნონომურა (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 01 12 
(86) PCT/JP2009/063708, 2009 07 27 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია 
(57)  მოცემული გამოგონება ეხება სინათლით 
დასხივების მიმართ სტაბილურ მყარ შემადგე-
ნლობას, რომელიც შეიცავს ქვემოთ მითითე-
ბულ ნაერთს ფორმულით (I), 

 
ტიტანის ოქსიდს, პლასტიფიკატორს და ჯაჭ-
ვიან ორგანულ მჟავას, ასევე, სინათლით დას-
ხივების მიმართ სტაბილიზაციის ხერხს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 

10 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
 
 
 

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). 
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(10) AP 2014 12372 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 31/7034 
A 61 P 31/10 
A 61 P 3/04 
A 61 P 3/06 

(21) AP 2010 012372 (22) 2010 02 11 
(31) 61/152,318 
(32) 2009 02 13 
(33) US 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ 

გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ  
რაინ (DE) 

(72) პეტერ აიკელმანი (DE); 
მიჰაელ მარკი (DE); 
ლეო ჯონ სემანი (US); 
ლეო ტომასი (DE); 
ული ბროედლი (DE); 
როლფ გრემპლერი (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2011 09 12 
(86) PCT/EP2010/051734, 2010 02 11 
(54) SGLT-2-ს ინჰიბიტორი ტიპი I შაქრიანი 

დიაბეტის, ტიპი II შაქრიანი დიაბეტის  
გლუკოზისადმი დაქვეითებული  
ტოლერანტობის ან ჰიპერგლიკემიის  
სამკურნალოდ 

(57) ფარმაცევტული კომპოზიცია, რომელიც 
შეიცავს 1-ქლორ-4-(β-Dგლიკოპირანოზ-1-
ილ)-2-[4-((S)-ტეტრაჰიდროფურან-3-ილოქსი) 
ბენზილ]ბენზოლს, რომელიც წარმოადგენს 
SGLT2-ს ინჰიბიტორს, გამოიყენება გლიკე-
მიური კონტროლის და ექტოპიური ცხიმის 
დაგროვებასთან დაკავშირებული დაავადე-
ბების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 

6 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2014 12290 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
A 61 P 35/00 
C 07 K 16/22 

(21) AP 2009 012290 (22) 2009 12 11 
(31) 08171554.2 
(32) 2008 12 12 
(33) EP 
(71) ბოერინგერ  ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ  

გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ  
რაინ (DE) 

(72) პოლ ადამი (DE); 
ერიკ ბორგესი (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2011 07 11 
(86) PCT/EP2009/066894, 2009 12 11 
(54) ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის  

(IGF) საწინააღმდეგო ანტისხეულები 

(57)  წარმოდგენილია ადამიანის ანტისხეუ-
ლები, რომლებიც უკავშირდება ინსულინის   
მსგავს ზრდის ფაქტორებს IGF-1 და IGF-2, 
რაც ხელს უშლის მათ შეკავშირებას   IGF-1 
რეცეპტორთან და იწვევს IGF-1 რეცეპტორით 
გაშუალებული სიგნალის   გადაცემის ინჰიბი-
რებას. აღნიშნულ ანტისხეულებს იყენებენ 
სიმსივნის   საწინააღმდეგოდ. 
მუხლები:  14 დამოუკიდებელი 

 21 დამოკიდებული 
ფიგურა:    12  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2014 12677 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 229/12 
A 61 K 31/14 
A 61 P 9/10 

(21) AP 2010 012677 (22) 2010 10 22 
(31) P-09-181 
(32) 2010 10 22 
(33) LV 
(71) „გრინდეკსი“, ე ჯოინტ სტოკ კომპანი (LV) 

53, კრუსტპილს სტრიტ, 1057 რიგა (LV) 
(72) ივარს კალვინში (LV); 

მაია დამბროვა (LV); 
ედგარს ლიეპინსი (LV); 
ოსვალდს პუგოვიჩსი (LV); 
რეინის ვილსკერსტსი (LV); 
იანის კუკა (LV); 
სოლვეიგა გრინბერგა (LV); 
ეინარს ლოზა (LV) 

(74) ხათუნა იმნაძე 
(85) 2012 04 23 
(86) PCT/EP2010/065924, 2010 10 22 
(54) 4-[ეთილ(დიმეთილ)ამონიუმ] ბუტირა- 

ტის გამოყენება კარდიოვასკულარულ  
დაავადებათა სამკურნალოდ 

(57) გამოგონება ეხება 4-[ეთილ(დიმეთილ) 
ამონიუმ]ბუტირატის ახალ ნაერთს, მის მიღე-
ბას და გამოყენებას კარდიოვასკულარული 
დაავადებების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 

4 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
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(10) AP 2014 12789 A (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 405/14 
A 61 K 31/506 
A 61 P 29/00 
C 07 D 491/10 

(21) AP 2010 012789 (22) 2010 12 13 
(31) 09179555.9; 10162621.6; PCT/EP2010/069549 
(32) 2009 12 17; 2010 05 12; 2010 12 13 
(33) EP; EP; WO 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ 

გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ  
რაინ (DE) 

(72) ჰაინერ ებელი (DE); 
სარა ფრატინი (IT); 
კაი გერლახი (DE); 
რიკარდო ჯიოვანინი (IT); 
ქრისტოფ ჰოენკე (DE); 
როკო მაზაფერო (IT); 
მარკო სანტაგოსტინო (IT); 
სტეფან შოირერი (DE); 
ქრისტოფერ ტაუტერმანი (AT); 
ტომას ტრისელმანი (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2012 07 16 
(86) PCT/EP2010/069549, 2010 12 13 
(54) CCR2 რეცეპტორის ახალი  

ანტაგონისტები და მათი გამოყენება 
(57) ნაერთი, ფორმულით (I)  
 

 
(I) 

და მისი გამოყენება სამკურნალო საშუალე-
ბის დასამზადებლად. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებული 

12 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) AP 2014 12792 A (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 417/12 
C 07 D 417/14 
A 61 K 31/497 
A 61 P 11/00 
A 61 P 11/06 
A 61 P 29/00 
A 61 P 35/00 

(21) AP 2010 012792 (22) 2010 12 15 
(31) 61/287,267 
(32) 2009 12 17 
(33) US 
(71) მერკ შარპ & დომე კორპ. (US) 

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
ნიუ-ჯერზი, 07065 - 0907 (US); 
მერკ კანადა ინკ. (CA) 
16711 ტრანს - კანადა ჰაივეი, კირკლენდი, 
კვებეკი H9H 3LI (CA) 

(72) მაიკლ დ. ალტმანი (US); 
ბრაიან მ. ანდრესენი (US); 
კენეტ ლ. არინგტონი (US); 
კალინ, კონრად ჩაილდერსი (US); 
მარია, ემილია დი ფრანჩესკო (IT); 
ენტონი დონოფრიო (US); 
ჯონ, მაიკლ ელისი (US); 
კრისტიან ფიშერი (DE); 
დევიდ, ჯოზეფ გერინი (US); 
ენდრიუ მ. ჰაიდლი (US); 
სოლომონ კატარი (US); 
სანდრა, ლი ნოულესი (US); 
ჩაომინ ლი (CN); 
ჩჟონგვონ ლიმი (KR); 
მიშელ რ. მაშასეკი (US); 
ალან ბ. ნორტრუპი (US); 
ბრენდან მ. ო'ბოილი (US); 
რაიან დ. ოტე (US); 
ალესია პეტროკი (IT); 
მაიკლ ჰ. როიტერშანი (US); 
ერიკ რომეო (US); 
ტონი სიუ (US); 
ბრენდონ მ. ტაოკა (US); 
უესლი ბ. ტროტერი (US); 
ჰუა ჩჟოუ (CN); 
ჯეისონ ბერჩი (CA); 
ბერნარ კოტე (CA); 
კრისტინა დუპონ - გოდე (CA); 
ჟან-ფრანსუა ფურნიე (CA); 
ჟაკ, ივ გოტიე (CA); 
დანიელ გუეი (CA); 
ჟოელ, ს. რობიშო (CA) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2012 07 16 
(86) PCT/US2010/060463, 2010 12 15 
(54) ამინოპირიმიდინები როგორც SYK 

ინჰიბიტორები 
 
 
 



                                                    
 
 

 
 #7  2014 04 10 

 

gamogonebebi 

7 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

 
(I) 

ფარმაცევტული კომპოზიცია მის საფუძველ-
ზე და მისი თერაპიულად ეფექტური რაოდე-
ნობის გამოყენება SYK გამოწვეული დაავა-
დების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 

18 დამოკიდებული 
ცხრილი:  119 
__________________________________________ 
 
C 08 
 
(10) AP 2014 12932 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 08 L 63/00 
(21) AP 2012 012932 (22) 2012 12 20 
(71) ჯიმშერ ანელი (GE) 

მუხიანის დას., IV მკრ., კორპ. 8, ბ. 142,  
0172, თბილისი (GE); 
ლანა შამანაური (GE) 
სკოლის ქ. 20ა, 0117, თბილისი (GE); 
ჯემალ ანელი (GE) 
სამტრედიის ქ. 51, ბ. 2, 0119, თბილისი (GE) 

(72) ჯიმშერ ანელი (GE); 
ლანა შამანაური (GE); 
ჯემალ ანელი (GE) 

(54) პოლიმერული კომპოზიცია 
(57)  პოლიმერული კომპოზიტი შეიცავს პო-
ლიმერული ფისის სახით დიანურ ეპოქსიდურ 
წებოს, მცენარეული ნარჩენის სახით იუკას 
წვრილდისპერსიულ ნარჩენს და გამამყარე-
ბელს პოლიეთილენპოლიამინს, კომპონენტე-
ბის შემდეგი თანაფარდობით, მას. %: 
ეპოქსიდური წებო _ 27-55 
იუკას ნარჩენები _ 40-70 
პოლიეთილენპოლიამიდი _ 3-5 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი: 1 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

C 11 
 
(10) AP 2014 12635 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 11 B 9/02 
(21) AP 2012 012635 (22) 2012 03 20 
(71) ზურაბ კონცელიძე (GE) 

დ. აღმაშენებლის ქ. 13, ბ. 2, 6010,  
მახინჯაური (GE); 
ირინა ბეჟანიძე (GE) 
ახმეტელის ქ. 7, ბ. 15, 6010, ბათუმი (GE); 
თინა ხარებავა (GE) 
ლ. ასათიანის ქ. 2/27, 6010, ბათუმი (GE) 

(72) ზურაბ კონცელიძე (GE); 
ირინა ბეჟანიძე (GE); 
თინა ხარებავა (GE) 

(54) ოვალური ფორმის ხილისა და 
ბოსტნეულის ნაყოფებიდან 
 ეთერზეთების მიღების ხერხი  

(57)  ხერხი ითვალისწინებს ნაყოფების დამუ-
შავებას მონაცვლეობით განლაგებული კბი-
ლებიანი პერფორირებული და გლუვზედაპი-
რებიანი დოლებით, მათ გადაადგილებას დრე-
კადი მასალით დაფარული ზედაპირებიანი 
ტრანსპორტიორით, დაზიანების შედეგად 
წარმოქმნილი ანაფცქვენის ჩამორეცხვას შემ-
ჟავებული წყლით, რომლის PH=2-3,5, სითხეში 
ეთერზეთების შერევა-შეტივტივებას, მიღებუ-
ლი ეთერზეთოვანი ემულსიის მიწოდებას დე-
კანტატორში და ეთერზეთების გამოყოფას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 

4 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
C 12 
 
(10) AP 2014 12636 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 G 3/06 
(21) AP 2012 012636 (22) 2012 03 21 
(31) N a2012 02342  
(32) 2012 02 28 
(33) UA 
(71) შეზღუდული  პასუხისმგებლობის  

საზოგადოება „არყის ეროვნული  
კომპანია“ (UA) 
სმელიანსკის გზატკეცილი, მე-8 კმ., 2,  
სოფ. სტეპანკი, ჩერკასის რაიონი,  
ცერკასის   ოლქი, 19632 (UA) 

(72) სვიატოსლავ  ნეჩიტაილო (UA) 
(74) ვახტანგ ტოროტაძე 
(54) არყის წარმოების ხერხი 
(57)  ხერხი ითვალისწინებს ნაზავის მომზადე-
ბას რექტიფიცირებული სპირტის ტექნოლო-
გიურად  მომზადებულ საკუპაჟე წყალთან შე-
რევის გზით, მის გასუფთავებას, რეცეპტურით   
გათვალისწინებული ინგრედიენტების შეტა-
ნას, საბოლოო ფილტრაციასა და   ჩამოსხმას, 
ამასთანავე, არყის ორგანოლეპტიკური თვისე-
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ბების   გაუმჯობესებისთვის, წარმოების ტექ-
ნოლოგიურ ჯაჭვში არყის გემოს შერბილების   
პროცესს ახორციელებენ შვიდი მარცვლო-
ვანის არომატული სპირტის დამატებით,   კერ-
ძოდ, ქერის, შვრიის, ფეტვის, ასევე, ბრინჯისა 
და წიწიბურის ბურღულეულის   მარცვლების 
არომატული სპირტის. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 

8 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
ganyofileba F 
 
F 02 
 
(10) AP 2014 12127 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 B 75/00 
F 02 B 53/00 
F 16 H 19/02 

(21) AP 2011 012127 (22) 2011 03 07 
(71) იუზა ნაჭყებია (GE) 

სოფ. გვიშტიბი, 5400, წყალტუბოს რ-ნი (GE) 
(72) იუზა ნაჭყებია (GE) 
(54) როტორული თბური ძრავა 
(57) ძრავა შეიცავს სახურავების 8 და 9 მქონე 
კორპუსებს 6 და 7, რომელთა შორის ჩასმუ-
ლია როტორი 14 ფასონური ფორმის დგუშით 
32, რომელიც გადაადგილდება როტორში 
ჩასმულ ოვალური ფორმის მასრაში 30, ამას-
თან, დგუშს გააჩნია საზეთე 34 და მამჭიდ-
როებელელემენტებიანი ქვედა ტანი 33 და 
ჩარჩოსებრი ცოციას 43 კბილანებიანი ლარ-
ტყას 50 მეშვეობით დაკავშირებულია მობრუ-
ნების შესაძლებლობის მქონე ლილვაკზე 52 
დასმულ კბილა სექტორთან 51. გარდა ამისა, 
დგუში დაკავშირებულია საპირწონესთან 60 
სახსრულ მარეგულირებელი მექანიზმით, 
შესრულებულს საბიძგებლების 62, მხრეულე-
ბისა 63 და საწევების 643 სახით, ამასთან, 
ცილინდრებთან დაკავშირებული წვის კამე-
რები 15 და 16 და სითხის შემფრქვევი ფრქვე-
ვანები 23 და 24 დამაგრებულია სახურავებზე, 
რომლებზეც, ასევე, განთავსებულია საკომ-
პრესიო ელემენტები 137 და შემზეთი მოწ-
ყობილობები 26 და 138. ძრავა, ასევე, შეიცავს 
კომპრესორს, კარტერზე 1 დამაგრებული 
დგუშებიანი 4 და 5 ცილინდრებით 2 და 3, 
დგუშებთან ჭოკებით 98 და 99 დაკავშირებულ 
უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ლილვის 
12 ბრუნვით მოძრაობად ან პირიქით გარ-
დამქმნელ მექანიზმს შესრულებულს ჩარჩო-

სებრი ცოციასა 100 და საბჯენების 112 და 113 
სახით, ამასთან, კარტერი და ცოცია ერთმა-
ნეთთან დაკავშირებულია სახსრული მექა-
ნიზმით შესრულებული ღეროებისა 133 და 134 
და მათზე მოდებული ზამბარების 139 სახით. 
გარდა ამისა, ცოციას გვერდებზე დამაგრე-
ბულია სამ საფეხურიანი კბილებიანი ლარტყა 
ბლოკები 102, 103, 104, 105, 106 და 107, 
რომლებიც მოდებაშია ლილვზე 12 ხისტად 
დასმული სამ საფეხურიანი კბილა სექტორის 
ბლოკთან 115, 116 და 117. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   13 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
 
F 23 
 
(10) AP 2014 12447 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 23 H 17/12 
F 23 H 7/08 

(21) AP 2010 012447 (22) 2010 03 29 
(31) 10 2009 016 523.1 
(32) 2009 04 08 
(33) DE 
(71) ბაუმგარტე ბოილერ სისტემს გმბჰ (DE) 

სენერ შტრასე 115, 33647 ბილეფელდი (DE) 
(72) ბერნდ შპლიტჰოფი (DE); 

მიხაელ მიმორი (DE); 
გერალდ გრუნერი (DE); 
ნილს პლაგე (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2011 11 08 
(86) PCT/EP2010/001981, 2010 03 29 
(54) ცეცხლრიკი ალქმედი ღუმელისათვის  

და ასეთი ცეცხლრიკის დამზადების  
ხერხი 
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(57) ცეცხლრიკი (1) ალქმედი ღუმელისათვის 
(60) აღჭურვილია ცეცხლრიკის ძირითადი 
ნაწილით (2) და ცეცხლრიკის ძირითადი ნა-
წილის წვის კამერისაკენ (62) მიმართული 
არეს ზედაპირის მფარავი, მაღალი ტემპერა-
ტურისადმი მდგრადი გადასახური ფილით 
(30), სადაც გადასახური ფილა (30) გამოყოფი-
ლია ცეცხლრიკის ძირითადი ნაწილისაგან (2) 
თერმული საიზოლაციო მასალის (20,21) მეშ-
ვეობით. გარდა ამისა, ცეხლრიკის ძირითად 
ნაწილში გადასახური ფილისაკენ მიმართულ 
მხარეს და/ან გადასახურ ფილაში ცეცხლ-
რიკის ძირითადი ნაწილისაკენ მიმართულ 
მხარეს შესრულებულია ღრუ (3) გარემომცვე-
ლი კედლებით, რომელიც შევსებულია საი-
ზოლაციო მასალით (20). 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 

9 დამოკიდებული 
ფიგურა:   7  
 

 
ფიგ. 5 

__________________________________________ 
 
F 24 
 
(10) AP 2014 12732 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 H 1/12 
(21) AP 2012 012732 (22) 2012 06 01 
(71) საქართველოს ტექნიკური  

უნივერსიტეტი (GE) 
კოსტავას ქ.77, 0175, თბილისი (GE) 

(72) დავით თავხელიძე (GE); 
ნოდარ ქევხიშვილი (GE); 
გივი გოლეთიანი (GE); 
კონსტანტინე ფარცხალაძე (GE); 
მიხეილ ჯანიკაშვილი (GE); 
დავით ნოზაძე (GE); 
სერგო სამხარაძე (GE) 

(74) გივი სიბაშვილი 
(54) მყარ საწვავზე მომუშავე  

წყალსათბობი პიროლიზური  
ქვაბი 

(57) ქვაბი შეიცავს მაღალტემპერატურული 
ცეცხლგამძლე მასალის ტიხარით 9 ორ 
ნაწილად გაყოფილ თბოიზოლირებულ კორ-
პუსს 1, რომლის ერთ ნაწილში განთავსებუ-
ლია საწვავის ბუნკერი 2, ცხაურა 4 და წვის 
მარეგულირებელი ჰაერის მისაწოდებელი 
არხი 5, ხოლო მეორეში კი საცეცხლე კამერა 
3 და წყალსათბობი საშუალებები, შესრულე-

ბული კონვექციური მილების ჯგუფების სა-
ხით 6. გარდა ამისა, თბოგადაცემის ეფექტუ-
რობის გასაზრდელად თითოეულ წყალსათ-
ბობ საშუალებასთან მიერთებულია რადია-
ციული გამხურებელი მილი 8. ამასთან, ქვაბის 
გვერდები იზოლირებულია მსუბუქი ცეცხლ-
გამძლე თბოსაიზოლაციო მასალით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
 
F 26 
 
(10) AP 2014 12817 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 26 B 17/22 
F 26 B 17/18 

(21) AP 2012 012817 (22) 2012 08 03 
(71) თინათინ  ლეჟავა (GE) 

ნუცუბიძის ფერდ. II   მკრ., III კვარტ.,  
კორპ. 3, ბ. 35, 0183, თბილისი (GE) 

(72) სურენ  ნიკოგოსიანი (AM); 
თინათინ ლეჟავა (GE); 
მარკ ლუის ვესლი (IT); 
მარინე ნანობაშვილი (GE) 

(54) საშრობი მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ვერტიკალურად 
განთავსებულ ცილინდრულ კორპუსს 1, რომ-
ლის შიდა   სივრცე დახრილი ტიხრით 5 ჰერ-
მეტულად გაყოფილია ორ ზონად, ამასთან, 
ტიხრის   ზედა ნაწილი დამაგრებულია ტრან-
სპორტიორის სიმაღლის 2/3-ზე, ხოლო ქვედა   
ნაწილი კორპუსის ბრტყელ ძირზე და შეერ-
თებულია გადმოსატვირთ მილისასთან 7.   
გარდა ამისა, კორპუსში კოაქსიალურად მო-
თავსებულია შნეკური ტრანსპორტიორი 2,   
რომლის ამძრავი ღრუ ლილვია 3 და მის 
პერიმეტრზე ტრანსპორტიორის ჩასატვირთი   
ფანჯრის 9 ზევით შნეკის ხვიების ბიჯებს 
შორის გაკეთებულია ნახვრეტები 8,   რომელ-
თა დიამეტრები მცირდება ლილვის სიმაღლის 
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მიხედვით. ლილვის   ტრანსპორტერიდან გა-
მომავალ ზედა ბოლოზე დამაგრებულია 
ფრთები 4. ამასთან,   ღრუ ლილვი მიერთებუ-
ლია თბომატარებლის მილყელთან 10. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 1  

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2014 6076 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/403 
A 61 K 45/06 
A 61 K 31/445 
C 07 D 209/52 
C 07 D 403/12 

(10) AP 2013 12686 A      (44) 24(388)/2013 
(21) AP 2012 012686 
(22) 2012 04 30 
(24) 2012 04 30 
(31) 11.01347 
(32) 2011 05 02 
(33) FR 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს,  
სედექსი (FR) 

(72) კარინ ტროსმ-ტიბერჟი (FR); 
ორორ სორი (FR); 
ფლორენს კიმ-გიბერი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ახალი ასოციაცია 4-{3-[ცის-ჰექსაჰიდ- 

როციკლოპენტა[C]პიროლ-2(1H)-ილ] 
პროპოქსი}ბენზამიდსა და აცეტილ- 
ქოლინესტერაზას ინჰიბიტორს შორის,  
და მისი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიცია 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2014 6078 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 209/10 
C 07 D 209/14 
C 07 D 209/16 

(10) AP 2013 12807 A      (44) 24(388)/2013 
(21) AP 2010 012807 
(22) 2010 12 20 
(24) 2010 12 20 
(31) 61/289530 
(32) 2009 12 23 
(33) US 
(86) PCT/DK2010/050348, 2010 12 20 

 
 
 
 
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK) 

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK) 
(72) ფრანს ტერკელსენი (DK); 

მაიკლ, ჰეროლდ როკი (GB); 
სვენ ტრეპენდაჰლი (DK) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ფარმაცევტულად აქტიური აგენტის  

მიღების ხერხები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2014 6072 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 239/47 
C 07 D 401/12 
C 07 D 401/14 
C 07 D 403/12 
C 07 D 405/12 
C 07 D 405/14 
A 61 K 31/506 
A 61 P 35/00 
C 07 D 413/14 

(10) AP 2013 12270 A      (44) 24(388)/2013 
(21) AP 2009 012270 
(22) 2009 11 24 
(24) 2009 11 24 
(31) 08169807.8; 09169654.2 
(32) 2008 11 24; 2008 09 07 
(33) EP; EP 
(86) PCT/EP2009/065768, 2009 11 24 
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ  

გმბჰ (DE) 
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ  
რაინ (DE) 

(72) ჰაინც შტადტმიულერი (DE); 
იოანის საპოუნტზისი (GR) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ახალი ნაერთები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2014 6075 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04 
A 61 K 31/437 
A 61 K 31/444 
A 61 K 31/4545 
A 61 K 31/5377 
A 61 K 31/55 
A 61 P 35/00 
A 61 P 43/00 

(10) AP 2013 12641 A      (44) 24(388)/2013 
(21) AP 2010 012641 
(22) 2010 08 25 
(24) 2010 08 25 
(31) 2009-195770; 2010-015644 
(32) 2009 08 26; 2010 01 27 
(33) JP; JP 
(86) PCT/JP2010/064413, 2010 08 25 
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(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  
ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, 5410045 (JP) 

(72) სატოში სასაკი (JP); 
იუტა ტანაკა (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) შეუღლებული ჰეტეროციკლური  

რგოლის წარმოებულები და მისი  
გამოყენება 

_________________________________________ 
 

C 11 
 
(11) P 2014 6073 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 11 D 13/00 
C 11 D 3/12 
C 11 D 1/04 
A 61 K 8/00 

(10) AP 2013 12365 A      (44) 22(386)/2013 
(21) AP 2011 012365 
(22) 2011 09 09 
(24) 2011 09 09 
(73) ელგუჯა ბახტაძე (GE) 

რუსთაველის ქ. 35, ბ. 4, 3701, რუსთავი (GE) 
(72) ელგუჯა ბახტაძე (GE) 
(54) საპნის წარმოების ხერხი 
________________________________ 
 
 
ganyofileba E 
 

E 02 
 
(11) P 2014 6077 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 3/10 
(10) AP 2013 12788 A       (44) 24(388)/2013 
(21) AP 2012 012788 
(22) 2012 07 13 
(24) 2012 07 13 
(73) ამირან ბრეგვაძე (GE) 

ლიეპაიას ქ. 8/38, 4400, ფოთი (GE); 
დავით ბაბილუა (GE) 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 38/20, 4400,  
ფოთი (GE); 
ფრიდონ გოგიაშვილი (GE) 
ახალგაზრდობის გამზ. 56/5, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
გოჩა ლეკვეიშვილი (GE) 
ფარნავაზ მეფის 91, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) ამირან ბრეგვაძე (GE); 
დავით ბაბილუა (GE); 
ფრიდონ გოგიაშვილი (GE); 
გოჩა ლეკვეიშვილი (GE) 

(74) არჩილ გეგუჩაძე 
(54) ნაპირდამცავი დამბა 
_________________________________________ 

E 04 
 
(11) P 2014 6074 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 2/86 
(10) AP 2013 12572 A     (44) 22(386)/2013  
(21) AP 2012 012572 
(22) 2012 02 14 
(24) 2012 02 14 
(73) შახი ბაქანიძე (GE) 

გლდანის მას. VIII მკრ., კორპ. 13, ბ. 50,  
0107, თბილისი (GE); 
ვლადიმერ ლოლაძე (GE) 
ფალიაშვილის ქ. 37/2, ბ. 23ა , 0179, 
თბილისი (GE); 
ლელა სამხარაძე (GE) 
კოსტავას ქ. 6, 1400, გორი (GE); 
ვახტანგ პირმისაშვილი (GE) 
გვეტაძის ქ. 8, ბ. 17, 0154, თბილისი (GE) 

(72) შახი ბაქანიძე (GE); 
ვლადიმერ ლოლაძე (GE); 
ლელა სამხარაძე (GE); 
ვახტანგ პირმისაშვილი (GE) 

(54) მრავალშრიანი კედლის დაბეტონების  
ხერხი 

_________________________________________ 
 
 
ganyofileba F 
 
F 03 
 
(11) P 2014 6071 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 B 3/00 
F 03 B 3/02 
F 03 B 3/12 

(10) AP 2013 12048 A      (44) 20(384)/2013 
(21) AP 2010 012048 
(22) 2010 12 30 
(24) 2010 12 30 
(73) ვიტალი აბრამიანი (GE) 

ვაზისუბნის დას., II მკრ., კორპ. 1, ბ. 42, 
0152, თბილისი (GE); 
რონალდ აბრამიანი (GE) 
ვაზისუბნის დას., II მკრ., კორპ. 1, ბ.42, 
0152, თბილისი (GE) 

(72) ვიტალი აბრამიანი (GE); 
რონალდ აბრამიანი (GE) 

(54) ტურბინის მუშა თვალის ბრუნვით 
მოძრაობაში მოყვანის ხერხი და  
აბრამიანის  რეაქტიული ჰიდრო- 
ტურბინის მუშა თვალი 

_________________________________________ 
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ganyofileba E 
 
E 21 
 
(10) AU 2014 12361 U (51) Int. Cl. (2006) 

E 21 C 45/00 
(21) AU 2011 012361 (22) 2011 09 01 
(71) ვლადიმერ ლოლაძე (GE) 

ფალიაშვილის ქ. 37/2, ბ. 23ა , 0179,  
თბილისი (GE); 
გიორგი ლოლაძე (GE) 
ფალიაშვილის ქ.37/2, ბ. 23ა , 0179,  
თბილისი (GE); 
ნინო ლოლაძე (GE) 
ფალიაშვილის ქ.37/2, ბ. 23ა , 0179,  
თბილისი (GE); 
ვახტანგ ლოლაძე (GE) 
ფალიაშვილის ქ.37/2 , ბ.23ა, 0179,  
თბილისი (GE); 
ირაკლი ზუბიტაშვილი (GE) 
ნინო რამიშვილის ქ. 35ა, ბ.50, 0179, 
თბილისი (GE) 

(72) ვლადიმერ ლოლაძე (GE); 
გიორგი ლოლაძე (GE); 
ნინო ლოლაძე (GE); 
ვახტანგ ლოლაძე (GE) 

(54) აკვატორიის ფსკერიდან მოპოვებული  
სასარგებლო წიაღისეულის  
ტრანსპორტირების ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს აკვატორიის ფსკე-
რზე მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული 
მასალის გადატანას მათი მოპოვების ადგი-
ლიდან დატვირთვის ადგილამდე, მასალის 
გადასატანი ერთი ან მეტი საშუალების შევ-
სებას ბალასტით წყლის ზედაპირზე, მათ 
ჩაშვებას დატვირთვის ადგილამდე მოქნილ 
მიმმართველებზე გადაადგილებით, დაცლას 
ბალასტისაგან, შევსებას მოპოვებული მასა-
ლით და ამოტანას გადმოტვირთვის ადგილამ-
დე ამომგდები ძალის რეგულირებით. შესაძ-
ლებელია დატვირთვის ადგილის მოწყობა 
წიაღისეული მასალის მოპოვების ადგილზე, 
ხოლო გადმოტვირთვის ადგილების მოწყობა 
- აკვატორიის ზედაპირზე ან ამ ზედაპირის 
ქვემოთ, შტორმის ან ყინულის ფენის არსებო- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბისას, გადასატანი საშუალებების მდებარეო-
ბის სტაბილიზაციისათვის. დატვირთვის ად-
გილები შეიძლება მოეწყოს აკვატორიის 
ფსკერზე ერთზე მეტი განშტოებით გადასა-
ტანი საშუალებების მიმდევრობით შესავსე-
ბად და გადმოტვირთვის ადგილამდე უწყვეტი 
მიწოდების უზრუნველსაყოფად. გადასატანი 
საშუალებების გადაადგილება მიმმართვე-
ლებზე ხორციელდება დატვირთვის რეგული-
რებით. გადასატანი საშუალებები წარმოად-
გენს მოქნილი ან ხისტი კორპუსის მქონე 
მოცულობებს ერთი ან მეტი ნაკვეთურითა და 
კონუსური ძირით. წყალში ჩასაძირად მთლია-
ნად ან ნაწილობრივ ავსებენ მათ ქვედა ნაკ-
ვეთურებს ბალასტით, ხოლო დატვირთვის 
ადგილზე - ზედა ნაკვეთურებს ნავთობით ან 
აირით, რომლებიც შევსების პროცესში მო-
ცულობებიდან გამოდევნის ბალასტს იმავ-
დროულად მათთვის დადებითი ტივტივადო-
ბის მისანიჭებლად. შესაძლებელია ნავთობით 
ან აირით ნაწილობრივ შევსებული მოცუ-
ლობების დამატებით შევსება წიაღისეულით, 
მათი ერთად ტრანსპორტირებისათვის. მოცუ-
ლობების ნაკვეთურები ერთმანეთისაგან გა-
მოყოფილია ტიხრებით ნაკვეთურების შევსე-
ბის დროს ამოსატანი წიაღისეულის ბალას-
ტთან და ერთმანეთთან შერევის აღსაკვეთად. 
წყალში ჩაძირული მოცულობების ნაწილის 
ან მთლიანად შევსება შესაძლებელია აირჰიდ-
რატიდან მიღებული აირის გენერატორიდან 
მიღებული აირით. 
მუხლები:   1 დამოუკიდებელი 

2 დამოკიდებული 
ფიგურა:     13 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis 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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ფიგ. 1 

_________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 24 
 
(10) AU 2014 13156 U (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 J 2/00 
F 24 H 1/00 

(21) AU 2013 013156 (22) 2013 07 10 
(71) ირაკლი ბრეგვაძე (GE) 

ხორნაბუჯის ქ. 69, 0192, თბილისი (GE) 
(72) ირაკლი ბრეგვაძე (GE) 
(54) წყლის კომბინირებული  

გამაცხელებელი 
(57)  გამაცხელებელი შეიცავს ჰელიოდანად-
გარს 3, დიდ და მცირე რეზერვუარს 7 და 8 
საჰაერო მილებით, იგი, აგრეთვე, შეიცავს 
ეკოღუმელს 1 წყლის რადიატორით 2, ამას-
თან, მცირე რეზერვუარი მოთავსებულია ეკო-
ღუმელსა და ჰელიოდანადგარზე უფრო მაღ-
ლა, ხოლო მის ზემოთ დამაგრებულია დიდი 
რეზერვუარი, რომელიც მცირე რეზერვუარ-
თან დაკავშირებულია ონკანით 9 აღჭურვილი 
მილით 10, მცირე რეზერვუარი კი ეკოღუმლის 
წყლის რადიატორთან დაკავშირებულია ონ-
კანითა 11 და უკუსარქვლით 12 აღჭურვილი 
ცივი წყლის შემშვები და ცხელი წყლის გა-
მომშვები მილებით 13 და 14, ხოლო ჰელიო-
დანადგართან დაკავშირებულია ონკანებით 
15 და 16 აღჭურვილი ცივი წყლის შემშვები და 
ცხელი წყლის გამომშვები მილებით 17 და 18. 
ამასთან, მცირე რეზერვუარი აღჭურვილია 
ხმარებადი ცხელი წყლის გამომშვები მილი-
თა 19 და ონკანით 20 აღჭურვილი დამცლელი 
მილით 21, დიდი რეზერვუარი კი, რომელიც 
დაკავშირებულია წყლის მიწოდების წყაროს-
თან, აღჭურვილია ტივტივა სარქვლითა 23 და 
ონკანებიანი 24 და 25 წყლის შემშვები და 
გამომშვები მილებით 26 და 27. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   5 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 24 
 
(11) U 2014 1806 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 24 D 1/18 
(10) AU 2013 13164 U      (44) 24(388)/2013 
(21) AU 2013 013164 
(22) 2013 07 17 
(24) 2013 07 17 
(73) თენგიზ ჩაჩანიძე (GE) 

გაგარინის ქ. 11, 5500, ჭიათურა (GE) 
(72) თენგიზ ჩაჩანიძე (GE) 
(54) მოსაწევი ნაწარმი 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) U 2014 1805 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 B 7/04 
(10) AU 2013 13116 U      (44) 24(388)/2013 
(21) AU 2013 013116 
(22) 2013 06 11 
(24) 2013 06 11 
(73) ზურაბ მურღული (GE) 

იოსებიძის ქ. 64, ბ. 15, 0160, თბილისი (GE) 
(72) ზურაბ მურღული (GE) 
(54) სისტემა აუსკულტაციისათვის 
__________________________________________ 
 

sasargeblo modelebis patentebi 
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dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi ga-

moqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saq-
meTa kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
 
 
(10) AD 2014 777 S (51) 20-03 
(21) AD 2013 000777 
(22) 2013 12 11  
(28) 2 
(71) გიორგი  გახარია (GE)  

დელისის II   ქუჩა, 24, 0177, თბილისი (GE) 
(72) გიორგი გახარია  (GE) 
(54) სარეკლამო კონსტრუქცია მონიტორით  
(55)  

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
2.1 

 
 
 

 
2.2 

 
2.3 

 
__________________________________________________ 

 
 
 
(10) AD 2014 781 S (51) 21-01 
(21) AD 2013 000781 
(22) 2013 12 24  
(28) 9 
(71) შპს სუპერბეთი 2014 (GE)  

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი (GE)  
(72) სანდრო თავხელიძე  (GE)  
(74) ზურაბ ჩხიტუნიძე 
(54) კომპიუტერული თამაში 
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(55)  
 

 
1.1 

 
1.2 

 

 
1.3 

 
2.1 

 

 
2.2 

 
2.3 

 

 
2.4  

2.5 
 

 
3.1 

 
3.2 
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3.3 

 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 

 
4.4  

5.1 
 

 
5.2 

 
5.3 

 

 
6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 
7.1 
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7.2 

 
7.3 

 

 
8.1 

 
8.2 

 

 
8.3 

 
9.1 

 
9.2 

 
9.3 

 

 
9.4 

__________________________________________________ 
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(11) D 2014 573 S (51) 01-01 
(10) AD 2013 762 S (44) 22(388) 2013 
(21) AD 2013 000762 
(22) 2013 09 20 
(24) 2013 09 20 
(28) 8 
(18) 2018 09 20 
(73) სიმონ  ბეღელაძე (GE)  

სოფ. გამოღმა არგვეთი, 4000, საჩხერე (GE)  
(72) სიმონ ბეღელაძე  (GE)  
(54) საკონდიტრო ნაწარმი 
_________________________________________ 
           
(11) D 2014 574 S (51) 11-03, 05 
(10) AD 2013 774 S (44) 24(388) 2013 
(21) AD 2013 000774 
(22) 2013 11 22 
(24) 2013 11 22 
(28) 9 
(18) 2018 11 22 
(73) საქართველოს შინაგან საქმეთა  

სამინისტრო (GE)  
გ. გულუას ქ. 10, 0114, თბილისი (GE)  

(72) თენგიზ  ლაზარაშვილი (GE);  
ნინო დავლაძე (GE)  

(74) თამარ ტალიაშვილი 
(54) 1. შსს  საპატრულო პოლიციის მოსამ-
სახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის 
ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები, ემბლებე-
ბი, სამკლაური; 2. შსს უბნის ინსპექტორის 
ფორმის სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატ-
რიბუტიკა: წოდების ნიშნები, ემბლემები, 
სამკლაური, ჟეტონი; 3. შსს სპეციალური და 
საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის მო-
სამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის 
ემბლემები; 4. სსიპ დაცვის პოლიციის დე-
პარტამენტის დროშა, მოსამსახურეთა სამ-
სახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: 
წოდების ნიშნები, ემბლემები, სამკლაური, 
ჟეტონი, ლოგო; 5. სსიპ მომსახურების სა-
აგენტოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 
ტანსაცმლის  ლოგო, ემბლემები; 6. სსიპ 
„112“-ის  დროშა, მოსამსახურეთა სამსახუ-
რებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წო-
დების ნიშნები, ემბლემები, სამკლაური, 
ჟეტონი, სამკერდე ნიშანი, 7. შსს კადრების 
მთავარი სამმართველოს ლოგო. 8. შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს დროშა; 9. შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს გერბი. 
_________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
(11) D 2014 575 S (51) 02-02, 03, 04, 05 
(10) AD 2013 775 S (44) 24(388) 2013 
(21) AD 2013 000775 
(22) 2013 11 22 
(24) 2013 11 22 
(28) 11 
(18) 2018 11 22 
(73) საქართველოს შინაგან საქმეთა  

სამინისტრო (GE)  
გ. გულუას ქ. 10, 0114, თბილისი (GE)  

(72) თენგიზ  ლაზარაშვილი (GE);  
ნინო დავლაძე (GE)  

(74) თამარ ტალიაშვილი 
(54) 1. შსს საპატრულო პოლიციის დეპარ-
ტამენტის მოსამსახურეთა სამსახურებრი-
ვი ტანსაცმელი; 2.შსს  უბნის ინსპექტორის 
სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 3. შსს სპეცი-
ალური და საგანგებო   ღონისძიებების  ცენ-
ტრის  მოსამსახურეთა სამსახურებრივი  
ტანსაცმელი; 4. შსს გენერალური ინსპექცი-
ის სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 5. სსიპ 
დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამ-
სახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 6. 
სსიპ  მომსახურების  სააგენტოს  მოსამსა-
ხურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი; 7. 
სსიპ აკადემიის მსმენელთა ტანსაცმელი;  8. 
სსიპ „112“-ის მოსამსახურეთა სამსახურებ-
რივი ტანსაცმელი; 9.შსს  საექსპერტო-კრი-
მინალისტიკური მთავარი სამმართველოს  
მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაც-
მელი. 10. შსს კადრების მთავარი სამმართ-
ველოს  მოსამსახურეთა  სამსახურებრივი  
ტანსაცმელი; 11.შსს ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი სამ-
მართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებ-
რივი ტანსაცმელი. 
_________________________________________ 
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F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/081308    (51) 10-02 
(15) 2013 07 10     (45) 2014/01 (2014 01 10) 
(22) 2013 07 10     (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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) No. 1: Andrea ARRIGONI, c/o SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 MILANO; No. 2: Francesca  

ERRANI, c/o SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 MILANO; Rossana BOFFI, c/o SWATCHLAB,  
Via Archimede 6, I-20129 MILANO; 3: Francesca ERRANI, c/o SWATCHLAB, Via Archimede 6,  
I-20129 MILANO 

(54) 1.-3. Wristwatches  
(55)   
 

 

 

 
__________________________________________ 

saerTaSoriso biuroSi registrirebuli dizainebi, romlebzec  
gamotanilia gadawyvetileba saqarTvelos teritoriaze 

registraciis moqmedebis gavrcelebis Sesaxeb 
 
 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqve-
ynebidan 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/079878    (51) 23-01 
(15) 2013 01 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 01 11     (28) 2 
(73) ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden (DE) 
(85) EM   
(86) DE, EM  
(87) DE, EM  
(88) DE, EM  
(89) EM  
(81) II. KP, MA. III. BA, CH, EG, EM, GE, HR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TR 
(54) 1.-2. Washing nozzles  
(55) 
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__________________________________________ 

 
 
 
 
(11) DM/079905    (51) 15-05 
(15) 2013 01 14     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 01 14     (28) 2 
(73) ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden (DE) 
(85) EM   
(86) DE, EM  
(87) DE, EM  
(88) DE, EM  
(89) EM  
(81) II. KP, MA. III. BA, CH, EG, EM, GE, HR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TR 
(54) 1.-2. Parts of high pressure cleaners  
(55) 
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__________________________________________ 
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(11) DM/081343    (51) 10-02 
(15) 2013 07 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11     (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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) 1: Ylenia Agate, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano (Italie); 2: Andrea Arrigoni,    

SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano (Italie) 
(54) 1.-2. Wristwatches  
 
 
55) 

  
__________________________________________ 

 
 
 
(11) DM/081344    (51) 10-02, 07 
(15) 2013 07 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11     (28) 4 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Andrea Arrigoni, SWATCHLAB, Via Archimede 6,20129 Milano, Italie 
(54) 1.-2. Wristwatches; 3.-4. Dials  
(55) 
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__________________________________________ 
 
 
 
 
(11) DM/081345    (51) 10-02 
(15) 2013 07 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11     (28) 2 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN, 

TR, UA 
(72) 1: Rossana Boffi, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie; 2: Francesca Errani,  

SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie 
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)   
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(11) DM/081346    (51) 10-02 
(15) 2013 07 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11     (28) 2 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Rossana Boffi, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie 
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55) 
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(11) DM/081347    (51) 10-02 
(15) 2013 07 11      (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11      (28) 13 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Mod.1, 8: Rossana Boffi, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie; Mod.2, 10, 12, 13:  

Danilo Sala, SWATCHLAB, Via Archimede 6,I-20129 Milano, Italie; Mod.3: Michelangelo Pellegrino,  
SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie; Mod.4: Claudia Carieri, SWATCHLAB, Via 
Archimede 6, I-20129 Milano, Italie; Mod.5, 7: Francesca Errani, SWATCHLAB, Via Archimede 6,  
I-20129 Milano, Italie; Mod.6, 9: Patrizio Vita, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie; 
Mod.11: Andrea Arrigoni, SWATCHLAB, Via Archimede 6, I-20129 Milano, Italie 

(54) 1.-10. Wristwatches; 11. Wristwatch with varying display; 12.-13. Wristwatches  
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(55) 
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 (11) DM/081350    (51) 10-02 
(15) 2013 07 11     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 11     (28) 1 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN, 

TR, UA 
(72) Andrea Arrigoni, Swatchlab, Via Archimede 6, Milano, Italie 
(54)  1. Wristwatch  
(55)   

 
__________________________________________ 
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(11) DM/081369    (51) 10-02 
(15) 2013 07 16     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 07 16     (28) 1 
(73) MONTRES BREGUET S.A. Place de la Tour 23, CH-1344 L'ABBAYE (CH) 
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN, 

TR, UA 
(72) Vincent   Laucella, Route de France 38, CH-1348 Le Brassus 
(54) 1. Watch  
(55) 
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(11) DM/082587    (51) 17-03 
(15) 2013 10 27     (45) 2014/02 (2014 01 17) 
(22) 2013 10 27     (28) 4 
(73) METE CEM KUZU c/o Bernd Hinze Ufnaustrasse 4, 10553 Berlin (DE) 
(85) GH   
(86) TR  
(87) DE, EM  
(88) TR 
(89) DE  
(81) II. BJ, BX, BZ, CI, GA, GR, IT, KP, MA, ML, NE, SN, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BG, BW, CH, DE, DK,  

EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, KG, LI,  LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,  
OM, PL, RO, RS, RW, SG, SI, ST, SY, TJ, TN, TR, UA 

(72) 1-4: Mete Cem Kuzu, c/o Bernd Hinze Ufnaustrasse 4, 10553 Berlin, Germany 
(54) 1.-4. Hardtail guitar bridge  
(55) 
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(11) DM/081371    (51) 10-07 
(15) 2013 07 19     (45) 2014/03 (2014 01 24) 
(22) 2013 07 19     (28) 1 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Alphonse ARELLANO, WUAKA, Rue des Echelettes 9, CH-1004 Lausanne 
(54) 1. Watch case  
(55) 
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(11) DM/081372    (51) 10-02  
(15) 2013 07 19      (45) 2014/03 (2014 01 24) 
(22) 2013 07 19      (28) 3 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne 
(54) 1.-3. Wristwatches  
(55) 
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(11) DM/082605    (51) 03-01 
(15) 2014 01 10      (45) 2014/03 (2014 01 24) 
(22) 2014 01 10      (28) 1 
(73) "FREY WILLE" GMBH & CO. KG. Gumpendorferstrasse 81, A-1060 Vienna (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. Clutch bag  
(55) 

 
__________________________________________ 
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(11) DM/082620    (51) 02-04 
(15) 2013 12 11      (45) 2014/03 (2014 01 24) 
(22) 2013 12 11      (28) 2 
(30) 11.06.2013; MI2013O000144; IT 
(73) VALENTINO S.P.A. Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT) 
(85) --   
(86) EM, IT  
(87) EM, IT  
(88) EM, IT  
(89) EM  
(81) III. AZ, EM, GE, KG, ME, RS, TJ, UA 
(72) 1-2: SASSI Stefano, c/o VALENTINO S.p.A., Via Turati 16/18, I-20121 MILANO, Italy 
(54) 1.-2. Shoes  
(55) 
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(11) DM/082627    (51) 10-02 
(15) 2014 01 10      (45) 2014/03 (2014 01 24) 
(22) 2014 01 10      (28) 1 
(73) "FREY WILLE" GMBH & CO. KG. Gumpendorferstrasse 81, A-1060 Vienna (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. Wrist watch  
(55) 
 

 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
(11) DM/081427    (51) 10-02 
(15) 2013 07 29    (45) 2014/04 (2014 01 31) 
(22) 2013 07 29   (28) 1 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) 94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(85) --   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne 
(54) 1. Wristwatch  
(55) 
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(11) DM/081429    (51) 10-02 
(15) 2013 07 29    (45) 2014/04 (2014 01 31) 
(22) 2013 07 29   (28) 1 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 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, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA 
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix 
(54) 1. Watch  
(55)  

  

 
 

  
__________________________________________ 
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(11) DM/081719    (51) 09-02  
(15) 2013 07 25    (45) 2014/04 (2014 01 31) 
(22) 2013 07 25   (28) 1 
(73) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-Petersburg (RU) 
(85) --   
(86) n/a  
(87) n/a  
(88) RS  
(89) RS  
(81) II. BX, GR, IT. III. AL, AM, AZ, BA, BG, DE, DK, EE, EG, ES, FI, FR, GE, HR, HU, KG, LT, LV, MD,  

ME, MK, MN, PL, RO, RS, SI, TJ, TR, UA 
(72) Brown Peter, 20 Petersham Road Richmond Surrey TW10 6UR, Richmond 
(54) 1. Canister 
(55)  

 

 
 

  
 

__________________________________________ 
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(11) DM/082629    (51) 13-03 
(15) 2013 11 25    (45) 2014/04 (2014 01 31) 
(22) 2013 11 25    (28) 8 
(73) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  

Kartaltepe  Mahallesi, Teyyareci Nurettin Sokak, Funda Apt. No:2, Daire:9, Bakırköy - İstanbul (TR) 
(85) TR   
(86) TR  
(87) TR  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, EG, GE, GH, HU, KG, LT, LV, ME, MK, MN, NA, OA, OM, PL, RO, RS, SI,  

SY, TJ, UA 
(72) TUNCAY CEYRAN (TR) Kartaltepe Mah. Teyyareci Nurettin Sok. Funda Apt. No:2 D:9   

BAKIRKOY-ISTANBUL/TURKEY 
(54) 1.-3. Switches; 4. Fuse box; 5.-6. Plugs; 7. Fuse box; 8. Socket; 9. Switch 
(55)  
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(11) DM/082634    (51) 03-01 
(15) 2013 12 11    (45) 2014/04 (2014 01 31) 
(22) 2013 12 11   (28) 1 
(30) 11.06.2013; MI2013O000143; IT 
(73) VALENTINO S.P.A. Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT) 
(85) --   
(86) EM, IT  
(87) EM, IT  
(88) EM, IT  
(89) EM  
(81) III. AZ, EM, GE, KG, ME, RS, TJ, UA 
(72) 1: SASSI  Stefano, c/o VALENTINO S.p.A., Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy 
(54) 1. Bag 
(55) 
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(260) AM 2014 71731 A 
(210) AM 071731 
(220) 2013 04 08 
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

კარდიტონი 
КАРДИТОН 
CARDITON 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71859 A 
(210) AM 071859 
(220) 2013 04 15 
(731) შპს WORLD MEDICINE 

ბერბუთის ქ. #10/ალმასიანის ქ. #19/21  
(ბლოკი II), ბ.#26 ბლოკი II, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Cardiolisin 
Кардиолизин 

კარდიოლიზინი 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71860 A 
(210) AM 071860 
(220) 2013 04 15 
(731) შპს WORLD MEDICINE 

ბერბუთის ქ. #10/ალმასიანის ქ. #19/21  
(ბლოკი II), ბ.#26 ბლოკი II, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Sedament 
Седамент 

სედამენთი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72014 A 
(210) AM 072014 
(220) 2013 04 24 
(731) ფაგორ, ს. კოოპ. 

ბარიო სან ანდრეს ს/ნ, 20500  
არასატე-მონდრაგონი, ესპანეთი 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

FAGOR 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili 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.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და 
ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერ-
თებები და გადაცემის ელემენტები (მიწის-
ზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო 
იარაღები, განსხვავებული ხელის იარაღები-
საგან; ინკუბატორები კვერცხებისათვის; ავ-
ტომობილების ძრავების ცილინდრების ბლო-
კები; სატრანსპორტო საშუალებათა ძრავების 
გამანაწილებელი ლილვები; მექანიკური და 
ჰიდრავლიური პრესები და სატვიფრე პრესები, 
ასევე მათი ნაწილები; პრეს-ფორმები ლითო-
ნების წნევით დამუშავებისთვის; კონვეერის 
ლენტები და კონვეერები [მანქანები]; მილსაგ-
ლინავი დგანები; მანქანები ფურცლოვანი ლი-
თონის დასამუშავებლად და საჭრელად; კომ-
პლექსური სამრეწველო დანადგარები, შედგე-
ნილნი უპირატესად ჩარხებისაგან, მათ შო-
რის, მოწყობილობებით მიწოდებისა და გამო-
ტანისათვის; სერვოძრავები, აღჭურვილნი გა-
დამწოდებით; სარეცხი მანქანები საოჯახო და 
სამრეწველო გამოყენებისთვის; ჭურჭლის სა-
რეცხი მანქანები საოჯახო და სამრეწველო 
გამოყენებისთვის; მანქანები რეცხვა/შრობის-
თვის; საუთოო მანქანები; მტვერსასრუტები; 
შემწოვი სამრეწველო დანადგარები; ყავის 
ელექტრული საფქველები; ელექტრული საყო-
ფაცხოვრებო ამრევები ემულგირებისათვის; 
წვენების ელექტრული ექსტრაქტორები; ელ-
ექტრული საყოფაცხოვრებო მაქუცმაცებლე-
ბი; ელექტრული დანები საკვების საჭრელად; 
საკონსერვო ელექტრული დანები; ელექტრუ-
ლი დანები;  ვაკუუმური შესაფუთი საყოფაც- 
ხოვრებო მანქანები; კონტეინერების შესავსე-
ბი ავტომატიზირებული მანქანები; კომპოს-
ტის მოსამზადებელი მანქანები; კომპოსტის 
საწმენდი მანქანები; ნარჩენების (ნაგვის) შე-
მამჭიდროებელი მანქანები; მანქანები ნარჩე-
ნების, ნაყარისა და ნაგვის დასაქუცმაცებ-
ლად; ქარის ტურბინები; ქარის ტურბინების 
გენერატორები; ელექტრომოტორები რიცხვი-
თი მართვის სერვოამძრავიანი მანქანებისთ-
ვის; გამოსაბოლქვი მილსადენები მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ძრავე-
ბის კარტერების ქვესადგამები; ძრავების ცი-
ლინდრების ბლოკების თავები; ძრავების ცი-
ლინდრების ბლოკების თავების სახურავები 
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის; გენერატორები მიწისზედა სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისთვის; ელექტროგენერატო-
რები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის. 
 

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; ელექტროუთო-
ები; ოზონატორები; სამზარეულო სასწორები, 
სასწორები სააბაზანოებისთვის; მრავალფუნ-
ქციური მოწყობილობები დისტანციური მარ-
თვით, უსადენო გადაცემის მოწყობილობები 
დისტანციურად მართვისათვის; საყოფაცხოვ-
რებო ავტომატიზირებული მოწყობილობების 
და სისტემების, მაგალითად, ელექტრული სა-
ყოფაცხოვრებო ტექნიკის, გათბობის სისტე-
მის, ჰაერის კონდიცირების სისტემის და უსა-
ფრთხოების სისტემის მართვის ელექტრონუ-
ლი დაფები; ბეჭდური პლატები; ხიდური გამ-
მართველები; ნახევარგამტარები; ტირისტო-
რები; თანამგზავრების ანტენები, სატელევი-
ზიო ანტენები, ტელე- და ვიდეოკონვერტერე-
ბი; სატელევიზიო დეკოდერები, სატელევი-
ზიო ტიუნერები; სატელევიზიო მიმღებები; 
სისტემები, აპარატები და ინსტრუმენტები 
წყლის, გაზის და ელექტრობის მთვლელები-
დან მაჩვენებლების დისტანციურად წასაკით-
ხად; უსადენო სისტემები, აპარატები და ინს-
ტრუმენტები გადამწოდებიდან და მთვლელე-
ბიდან მიღებული მონაცემების გადასაცემად; 
გადამწოდების უსადენო ქსელები ფიზიკური 
და ქიმიური პარამეტრების, მათ შორის, 
წყლის ტემპერატურისა და წნევის განსასაზ-
ღვრავად (სამედიცინო მიზნებისათვის გამო-
საყენებელთა გარდა); ელექტრონული აპარა-
ტურა ძრავების სიჩქარის მართვისათვის; ინ-
ტერფეისი ჩარხების ელექტრონული მოწყობი-
ლობისათვის რიცხვითი პროგრამული მართ-
ვის მონაცემების შეყვანისთვის ან გამოსატა-
ნად; ჩარხებში ან მანქანებში გამოსაყენებელი 
ციფრული მთვლელი მოწყობილობანი, რომ-
ლებიც დანიშნულია წრფივი, ბრუნვის, წრიუ-
ლი (იმპულსური) მდგომარეობის გადამწო-
დების ან სიგრძის გადამწოდების მიერ გაზო-
მილი მაჩვენებლების მნიშვნელობების ვიზუა-
ლიზაციისათვის; ინვერტორები; ბრუნვის გა-
დამწოდები; წრიული (იმპულსური) მდგომა-
რეობის გადამწოდები; სიგრძის გადამწოდები; 
ოპტიკური გადამწოდები; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ხელსაწყოები, რომლებიც იყე-
ნებენ მზის ენერგიას ელექტრობის გენერაცი-
ისთვის, მზის ბატარეები (ელექტროენერგიის 
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გამოსამუშავებლად), მზის სამეთვალყურო 
მობილური მოწყობილობანი მზის პანელების-
თვის. 
 

11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმ-
ნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, 
გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები; ტანსაცმლის ელექ-
ტროსაშრობები, ტანსაცმლის ელექტრული 
შრობის, გაკრახმალებისა და განიავების მოწ-
ყობილობანი; საშრობი დოლები; ორთქლის 
საშრობი კამერები სამრეცხაოებისთვის; მა-
ცივრები და გამყინველი აპარატები; მყინვარ-
კარადები; მანქანები ყინულის კუბიკების სა-
წარმოებლად; ელექტრული მაცივარ-მაგიდე-
ბი, დახლ-ვიტრინები და ვიტრინები; ელექტ-
რული მაგიდები, დახლ-ვიტრინები და ვიტ-
რინები ცხელი საჭმლის მისაწოდებლად; ცხე-
ლი საჭმლის მისაწოდებელი მაგიდების, 
დახლ-ვიტრინების და ვიტრინების ელექტრუ-
ლი მთვლელები; გაზის, ელექტრული და 
კომბინირებული სამზარეულო ქურები საყო-
ფაცხოვრებო და სამრეწველო მიზნებისათ-
ვის; ელექტრომაგნიტური ინდუქციური სამზა-
რეულო ქურები საყოფაცხოვრებო და სამრეწ-
ველო მიზნებისათვის, კამფორკები და სანთუ-
რები გაზქურების და ელექტროქურებისათვის 
საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო მიზნები-
სათვის; გაზის და ელექტროღუმელები საყო-
ფაცხოვრებო და სამრეწველო მიზნებისათ-
ვის; გაზის და ელექტრული ფრის მოსამზა-
დებლები საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო 
მიზნებისათვის; გაზის და ელექტრული 
მულტისახარშები საყოფაცხოვრებო და სამ-
რეწველო მიზნებისათვის; მიკროტალღური 
ღუმელები საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო 
მიზნებისათვის; ელექტრული სწრაფსახარშე-
ბი [ავტოკლავები]; გამათბობელი ხელსაწყოე-
ბი და მოწყობილობანი, მათ შორის, წყლის 
ორთქლის ქვაბები; მზის წყალგამათბობლები, 
მზის ბატარეები, მზის კოლექტორები, რეზერ-
ვუარები ცხელი წყლის შესანახად; გაზისა და 
ელექტრული წყლის გამაცხელებლები, ორ-
თქლის საკედლე ქვაბები და თბური აკუმულა-
ტორები; გაზის ხელსაწყოების დამცავი და 
სარეგულირებელი საკუთნო; გაზის და ელექ-
ტრული რადიატორები [გათბობისათვის]; გა-
ზის და ელექტრული ბატარეების დეტალები; 
მოწყობილობანი ჰაერის კონდიცირებისათ-
ვის; კონდიციონერები; ორთქლის აკუმულა-
ტორები; დანადგარები ჰაერის კონდიცირები-
სათვის, გათბობისათვის, საჭმლის მოსამზა-
დებლად, გასაყინად, გასაშრობად, ვენტილა-
ციისა და წყალმომარაგებისთვის; ამომქაჩვე-
ლი და შემწოვი თალფაქები ქურებისთვის; 
ყავის ელექტრომადუღარები; თმის ელექტრო-
საშრობები; ელექტროფენები პირადი მოხმა-

რებისათვის; ტოსტერები; ელექტროჩაიდნები; 
მაყალები; გრილები; ბუტერბროდების ელ-
ექტროგამაცხელებლები; ელექტრული ორთქ-
ლსახარშები საჭმლის მოსამზადებლად; ბა-
ლიშები ელექტროგამათბობლით, გარდა სა-
მედიცინო დანიშნულებისა; სამზარეულო ნი-
ჟარები; ონკანები; დამნესტიანებლები; საშ-
რობები; ჰაერსაწმენდები; წყლის ადგილობ-
რივი განახლებადი წყაროების მეორადად გა-
მოყენების და ჩამდინარე წყლების გადამუ-
შავების სისტემები; მოწყობილობანი ნარჩენე-
ბის თერმული გადამუშავებისთვის. 
 

12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები; საბორბლე მუხრუჭები მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; სამუხ-
რუჭე დოლები მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; რედუქტორის კარტერები 
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის; საჭის მართვის და წინა საკიდის ბერკე-
ტები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; რედუქტორები მიწისზედა სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის; სამუხრუჭე კავე-
ბი მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები-
სთვის; სიჩქარეთა კოლოფის კარტერები მი-
წისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის; მოდების ქუროს კარტერები მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; წინა 
წამყვანი ხიდის საბრუნი მუშტები და უკანა 
საბრუნი მუშტები მიწისზედა სატრანსპორტო 
საშუალებებისთვის; ცილინდრების ბლოკე-
ბის თავები მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებების ძრავისთვის; ცილინდრების 
ბლოკები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ძრავისთვის; მოდების კარტერის სა-
ხურავი მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისთვის. 
 

20 _ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები 
და ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, 
ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშა-
პის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, 
სადაფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა” და ამ მასა-
ლების შემცვლელებისაგან ან პლასტმასები-
საგან დამზადებული ნაკეთობანი, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ავეჯი ლი-
თონისაგან, ხისაგან და სხვა მასალებიდან 
სახლისათვის; ავეჯი ლითონისაგან, ხისაგან 
და სხვა მასალებიდან კეიტერინგისათვის (სა-
ჭმლის მომზადების და სახლში მიტანის მომ-
სახურება), მათ შორის, მაგიდა-ბუფეტები, 
ურიკები, თაროები, კარადები, დგარები, ბა-
რის დგარები, დახლ-ვიტრინები, ვიტრინები 
[ავეჯი] და სხვა ავეჯი კეიტერინგისათვის, 
რომელიც დანიშნულია საჭმლის და სასმე-
ლების მომზადების, განთავსების და მიწოდე-
ბისთვის. 
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21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (ძვირფასი ლითონებისაგან ან 
მათით დაფარულის გარდა); არაელექტრული 
ჭურჭელი საჭმელი პროდუქტების წნევით და-
სამუშავებლად; ლანგრები, ქვაბები, მაყალი 
(ტაფა); სამზარეულო ჭურჭლის ნაკრებები; 
ტაფები პაელიებისთვის (ვალენსიური ეროვ-
ნული კერძი); ჩაისა და ყავის სერვიზები; მა-
გიდის ჭურჭელი (ძვირფასი ლითონებისაგან 
ან მათით დაფარულის გარდა); საოჯახო და 
სამზარეულო ჭურჭელი და ჭურჭლეული; სა-
ვარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნ-
ჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთო-
ბისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფ-
თავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებე-
ლი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშე-
ნებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და 
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72307 A 
(210) AM 072307 
(220) 2013 05 21 
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. #55,  4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540)  
შატო ყვარელი 
Шато Кварели 
Chateau Kvareli 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლი-
ანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები „ყვარელი“, 
"Кварели", "Kvareli" არ ექვემდებარება დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას. 
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_________________________________________ 
  
(260) AM 2014 72517 A 
(210) AM 072517 
(220) 2013 06 04 
(731) ფაეს ფარმა, ს.ა. 

მაქსიმო აგირე, 14, 48940 ლეიოა  
(ბისკაია), ესპანეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-

რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72518 A 
(210) AM 072518 
(220) 2013 06 04 
(731) ფაეს ფარმა, ს.ა. 

მაქსიმო აგირე, 14, 48940 ლეიოა  
(ბისკაია), ესპანეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72519 A 
(210) AM 072519 
(220) 2013 06 04 
(731) ფაეს ფარმა, ს.ა. 

მაქსიმო აგირე, 14, 48940 ლეიოა  
(ბისკაია), ესპანეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
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მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72637 A 
(210) AM 072637 
(220) 2013 06 12 
(731) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს,  

ლლკ (დელავერის კორპორაცია),  
22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

WYNDHAM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 _ საკურორტო და ტურისტული ზონების 
სასტუმროებში, სასტუმროებში და მოტელებ-
ში საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და რეს-
ტორნების მომსახურება; აპარტამენტებში სა-
ცხოვრებლით უზრუნველყოფა; მესამე პირე-
ბისათვის საცხოვრებლის დაჯავშნა; მომსა-
ხურება დაკავშირებული საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფასა და საცხოვრებლის დაჯავშ-
ნასთან. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72646 A 
(210) AM 072646 
(220) 2013 06 12 
(731) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

სალამური 
SALAMURI 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72648 A 
(210) AM 072648 
(220) 2013 06 12 
(731) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

თასი 
TASI 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72751 A 
(210) AM 072751 
(220) 2013 06 18 
(731) გმ კორეა კომპანი 

199-1 ჩეონგჩეონ-2დონგი, ბუპიუნგ-გუ, 
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

RAVON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი და მათი ნაწილები. 
 

37 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის ტექნიკური მომსახურება, რემონტი და 
სერვისი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72774 A 
(210) AM 072774 
(220) 2013 06 19 
(731) შპს „ენონი“ 

მარაბდის ქ. 23, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) შავი, ყავისფერი, ღია ყავისფერი  
(ჩალისფერი)) 

(531) 21.03.21-26.01.24-27.05.05-28.19.00- 
29.01.12- 

(511)  
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72789 A 
(210) AM 072789 
(220) 2013 06 20 
(731) შპს TDK Group 

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, მდ.  
მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,  
ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ  
(ნაკვეთი N7/119), 0119, თბილისი, 
საქართველო 

(740) ბეგლარ სიხარულიძე 
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(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.07.10-19.09.02-25.01.19-27.05.05- 

28.19.00- 
(511)  
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა, რესტორანი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72931 A 
(210) AM 072931 
(220) 2013 07 02 
(310) 011497625 
(320) 2013 01 17 
(330) EM 
(731) მარიოტ ინტერნეშენელ, ინკ. 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MOXY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 _ ფრანჩაიზინგი, სახელდობრ, საქმიანო-
ბის მართვაში დახმარების შეთავაზება სას-
ტუმროების გახსნასა და ფუნქციონირებისას; 
მომსახურებები დაკავშირებული საქმიან სფე-
როში მართვასთან, სახელდობრ, სასტუმროე-
ბის მართვა და ფუნქციონირება. 
 

43 _ სასტუმროს მომსახურებები; მომსახურე-
ბები რესტორნებში, მომსახურებები საჭმელე-
ბის მომზადებაში და მათ მიწოდებაში, მომ-
სახურებები ბარში და მოსასვენებელ (სას-
ტუმრო) ოთახებში; საკურორტო მომსახურე-
ბები და საცხოვრებელ ადგილებში განთავსე-
ბაში მომსახურებები; ზოგადი დანიშნულების 
საშუალებებით უზრუნველყოფა, რომლებიც 
განკუთვნილია შეხვედრების, კონფერენციე-
ბის და გამოფენებისათვის; სპეციალური შემ-
თხვევებისათვის განკუთვნილი ბანკეტებით 
და საზოგადოებრივი ფუნქციის მქონე საშუა-
ლებებით უზრუნველყოფა; და მომსახურებები 
სასტუმროს ოთახის დაჯავშნისათვის. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72954 A 
(210) AM 072954 
(220) 2013 07 03 
(731) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო 
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამის  
რესპუბლიკა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) თეთრი, ვერცხლისფერი, ლურჯი,  

ცისფერი, შავი,წითელი. 
(531) 19.03.24-24.01.15-25.01.01-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები: "W WILSON, 
SCENE" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სა-
მართლებრივ დაცვას. 
(511)  
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
მწეველთა საკუთნო; სანთებლები, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73176 A 
(210) AM 073176 
(220) 2013 07 24 
(731) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ. 

უისკონსინის კორპორაცია, 1525 ჰოუვ  
სტრიტ, რასინი, უისკონსინი 53403-2236,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Технология Блокатор запахов 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 _ პარფიუმერია შენობებში გარკვეული ატ-
მოსფეროს შესაქმნელად; ეთერზეთები შენო-
ბებში გარკვეული ატმოსფეროს შესაქმნე-
ლად; პრეპარატები ჰაერის არომატიზაციისა-
თვის; პრეპარატები ჰაერის პარფიუმერიზაცი-
ისათვის; ყვავილებისა და ბალახისაგან დამ-
ზადებული არომატული ნაერთები; საკმევე-
ლი. 
 

5 _ ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ჰაერის 
მასანიტარიზირებელი პრეპარატები; სუნის 
მანეიტრალიზირებელი პრეპარატები; არაპერ-
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სონალური დანიშნულების დეოდორანტები; 
ოთახის ან შენობა-ნაგებობის ატმოსფეროს 
დეოდორიზერები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73177 A 
(210) AM 073177 
(220) 2013 07 25 
(731) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ. 

58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FOLLIMON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფოლიკულის სტიმულირების ჰორმონები; 
უშვილობის სამკურნალო ფარმაცევტული 
პრეპარატები; საკვერცხის პოლიკისტოზის 
სინდრომისას ოვულაციის გამოწვევის სამ-
კურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; სინ-
ჯარაში განაყოფიერების სამკურნალო პრეპა-
რატები (სინჯარაში განაყოფიერების ოპერა-
ცია); სამედიცინო დანიშნულების ჰორმონები; 
B ჰეპატიტის ვაქცინის რეკომბინანტები; ანტი-
ბიოტიკები; მადეზინფიცირებელი საშუალე-
ბები; ვიტამინები; აივ-ინფექციის სამკურნა-
ლო მედიკამენტები; ანალგეტიკები; კიბოს სა-
წინააღმდეგო საშუალებები; ჭიის საწინააღმ-
დეგო საშუალებები; ანთების საწინააღმდეგო 
საშუალებები; მეანობისა და გინეკოლოგი-
ისათვის განკუთვნილი სამკურნალო პრეპარა-
ტები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73178 A 
(210) AM 073178 
(220) 2013 07 25 
(731) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ. 

58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

HYRUAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები ნატრიუმის 
გიალურატის ჩათვლით; დამხმარე საშუალე-
ბები თვალის ქირურგიისათვის კატარაქტის 
ქირურგიის (თვალშიგა ლინზის იმპლანტა-
ცია), რქოვანას გადანერგვისა და გლაუკომის 
ქირურგიის ჩათვლით; დეფორმაციული ოსტე-
ოართრიტისა და მხრის რბილი ქსოვილების 
სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; 
ანტიბიოტიკები; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; ფარმაცევტული პრეპარატები სასუნ-
თქი გზებისათვის; სამედიცინო დანიშნულე-

ბის ამინომჟავები; ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები საჭმლისმომნელებელი ორგანოებისათ-
ვის; ფარმაცევტული პრეპარატები ფიზიკური 
დაზიანებებისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73179 A 
(210) AM 073179 
(220) 2013 07 25 
(731) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ. 

58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FOLLITROPE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფოლიკულის სტიმულირების ჰორმონები; 
უშვილობის სამკურნალო ფარმაცევტული 
პრეპარატები; საკვერცხის პოლიკისტოზის 
სინდრომისას ოვულაციის გამოწვევის სამ-
კურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; სინ-
ჯარაში განაყოფიერების სამკურნალო პრეპა-
რატები (სინჯარაში განაყოფიერების ოპერა-
ცია); სამედიცინო ჰორმონები; B ჰეპატიტის 
ვაქცინის რეკომბინანტები; ანტიბიოტიკები; 
მადეზინფიცირებელი საშუალებები; ვიტამი-
ნები; აივ-ინფექციის სამკურნალო მედიკამენ-
ტები; ანალგეტიკები; კიბოს საწინააღმდეგო 
საშუალებები; ჭიის საწინააღმდეგო საშუა-
ლებები; მეანობისა და გინეკოლოგიისათვის 
განკუთვნილი სამკურნალო პრეპარატები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73180 A 
(210) AM 073180 
(220) 2013 07 25 
(731) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ. 

58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

EUTROPIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ადამიანის ზრდის ჰორმონების რეკომბი-
ნანტები; სომატროპინი; კიბოს საწინააღმდე-
გო პრეპარატები; რევმატიზმის საწინააღმდე-
გო საშუალებები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰორმონები; ჰეპატიტის სამკურნალო ვაქ-
ცინები; ჰეპატიტის საწინააღმდეგო საშუალე-
ბების დიაგნოსტიკის პრეპარატები; დამხმარე 
საშუალებები ქიმიოთერაპიისათვის; დამხმა-
რე საშუალებები ქსოვილის გადანერგვისათ-
ვის; ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებე-
ბი; აივ-ინფექციის სამკურნალო მედიკამენტე-
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ბი; ანტიბიოტიკები; ანთების საწინააღმდეგო 
საშუალებები; ანალგეტიკები; წყლულის სა-
წინააღმდეგო საშუალებები და ნერვული სის-
ტემის გასაუმჯობესებელი საშუალებები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73181 A 
(210) AM 073181 
(220) 2013 07 25 
(731) გმ კორეა კომპანი 

199-1 ჩეონგჩეონ-2დონგი, ბუპიუნგ-გუ,  
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) რუხი, შავი, თეთრი 
(531) 03.07.17-26.13.25- 
(511)  
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი და მათი ნაწილები. 
 

37 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის ტექნიკური მომსახურება, რემონტი და 
სერვისი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73182 A 
(210) AM 073182 
(220) 2013 07 25 
(731) ნიუ ლუქ ლიმიტედ 

ნიუ ლუქ ჰაუზ, მერსერი როუდ,  
ვეიმუთ, დორსეტ DT3 5HJ,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
35 _ საცალო ვაჭრობის მაღაზიის მართვა; მე-
სამე პირთა სასარგებლოდ სხვადასხვა სახის 
საქონლის ერთად შეკრება, რაც აძლევს 
მომხმარებელს საშუალებას მოხერხებულად 
დაათვალიეროს და შეიძინოს საქონელი სა-
ცალო მაღაზიაში, კატალოგიდან, საფოსტო 
შეკვეთით, კატალოგიდან ტელეკომუნიკაციის 
საშუალებებით ან ინტერნეტ-ვებ-საიტიდან; 
ორგანიზაცია, ოპერირება და ზედამხედვე-
ლობა წამახალისებელი ბონუსების, პრიზე-
ბის და სქემების; რეკლამა. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2014 73183 A 
(210) AM 073183 
(220) 2013 07 25 
(731) შანთა ბიოტექნიკს ლიმითიდ 

3რდ & 4თ ფლორ, ვასანთა ჩეიმბარზ,  
ფატეჰ მეიდენ როუდ, ბაშეერბაგჰ  
ჰაიდერაბად, 500 004 ანდჰრა-პრადეში,  
ინდოეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SHAN6 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები, ვაქცინები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73189 A 
(210) AM 073189 
(220) 2013 07 26 
(731) ეიჩ-ქეი სინო-იუ-ეს ფეშენ კო., ლიმიტედ 

ოთახი 2008, მე-20 სართული, ფორტრის  
ტაუერ, 250 კინგს როუდ, ნორზ პოინტ,  
ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რესპუბლი- 
კის სპეციალური ადმინისტრაციული  
რეგიონი 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავი, ნაცრისფერი 
(531) 24.13.01-26.13.25- 
(511)  
9 _ კომპიუტერისთვის ჩანთები და კეისები; 
მობილური ტელეფონების სატარებელი ბუდე-
ები; კალკულატორები; სპეციალური ბუდეები 
ფოტოაპარატისა და ფოტოსაკუთნოსათვის; 
მზის სათვალეები; კომპიუტერის პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობა; ელექტრული ბატარეების 
დამტენი მოწყობილობები; როზეტები, შტეფ-
სელის ჩანგლები (ელექტრული შეერთებები); 
სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარა-
დები; ცეცხლმქრობები; ხმის ჩამწერი მოწყო-
ბილობები; ინტერნეტის მოწყობილობა; ელექ-
ტროგაყვანილობისთვის მასალები (სადენები, 
კაბელები); კვების ხაზებისთვის მასალა (სა-
დენები, კაბელები); გაქურდვისაგან დამცავი 
ელექტრული მოწყობილობები; გამზომი ხელ-
საწყოები; მზის ბატარეები; ინდივიდუალური 
დაცვის საშუალებები ავარიის დროს გამო-
საყენებლად; ბინოკლები; ფასიანი ქაღალდე-
ბის და ბანკნოტების შემმოწმებელი და 
მთვლელი მოწყობილობები. 
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18 _ სამგზავრო სკივრები; ზურგჩანთები; სა-
ფულეები; ხელჩანთები; სპორტული ჩანთები; 
პორტფელები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის თა-
სმები; ქოლგები; ცხოველების ტანსაცმელი. 
 

25 _ ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; ქუდები; წინ-
დები; ხელთათმანები (როგორც ტანსაცმელი); 
ყელსახვევები; ყელიანი სპორტული ფეხსაც-
მელი, სპორტული ფეხსაცმელი; წყალგაუმტა-
რი ტანსაცმელი; ქურთუკები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73190 A 
(210) AM 073190 
(220) 2013 07 26 
(731) შანთა ბიოტექნიკს ლიმითიდ  

3რდ & 4თ ფლორ, ვასანთა ჩეიმბარზ,  
ფატეჰ მეიდენ როუდ, ბაშეერბაგჰ  
ჰაიდერაბად, 500 004 ანდჰრა-პრადეში,  
ინდოეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SHAN5 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები, ვაქცინები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73298 A 
(210) AM 073298 
(220) 2013 07 31 
(731) კროს ვეტფარმ გრუპ ლიმითიდ 

ბრუმჰილ როუდ, ტალაგტ, დუბლინი 24,  
ირლანდია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BIMEDA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ვეტერინარული ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები და ნივთიერებები 
_________________________________________ 
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(111) M 2014 024597 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 63973 A 
(220) 2011 09 08 
(732) კოლექტივ ბრანდზ კოპერატიფ უ.ა 

ლოკატელიკადე 1, (1076 AZ)  
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024598 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 68778 A 
(220) 2012 09 07 
(732) ფორდ მოტორ კომპანი 

უან ამერიკან როუდი, დირბორნი,  
მიჩიგანი  48126, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024599 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69586 A 
(220) 2012 11 08 
(732) გულბაჰარ ტობაკო ინტერნეშნლ ფზე 

ს.ყ. 61401, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი, 
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024600 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69619 A 
(220) 2012 11 08 
(732) კინტოი დაი-ქასტინგ მენიუფექჩერი  

ლიმიტიდ 
რუმ 1716-17, ნორთ-ტაუერ, კონკორდია 
პლაზა, 1 საიენს მიუზიემ როუდ,  
ციმშაცუი ისტ, კოულუნი, ჰონგ კონგი  
სარ, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024601 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69681 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 2014 024602 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69682 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024603 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69683 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024604 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69684 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024605 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69685 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024606 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69686 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
 
 
 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #7  2014 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi 

57 

(111) M 2014 024607 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69687 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024608 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69688 A 
(220) 2012 11 14 
(732) ჯვ როიალ არმენია ლტდ 

38 აპპ/26, დავიდაშენ 2,  ერევანი,  
სომხეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024609 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69738 A 
(220) 2012 11 21 
(732) ბერგლანდ ინვესტ ს.ა. 

IBS № 1053585, ბოქს 3321, დრეიქ  
ჩამბერს, როად-ტოუნ, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024610 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69987 A 
(220) 2012 12 07 
(732) ზე ბ.ვ.დ. ლაისენსინგ კორპორეიშენ 

უან ფრუტ ოფ დე ლუმ დრაივი,  
ბოულინგ გრინი, კენტუკი 42102-9015,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024611 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 69988 A 
(220) 2012 12 07 
(732) ჰერში ჩოკოლეით & კონფეკშენერი  

კორპორეიშენ 
4860, რობ სტრიტი, სუიტი 204, ვიტ  
რიდჯი, კოლორადო 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 024612 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70120 A 
(220) 2012 12 21 
(732) ნინო ოხანაშვილი 

ჭავჭავაძის გამზ. 53ა, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024613 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70155 A 
(220) 2012 12 25 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024614 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70156 A 
(220) 2012 12 25 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024615 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70214 A 
(220) 2013 01 04 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) 

ლიმიტედ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2 PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024616 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70282 A 
(220) 2013 01 11 
(732) შპს "Novator Pharma" 

სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2014 024617 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70283 A 
(220) 2013 01 11 
(732) შპს "Novator Pharma" 

სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024618 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70285 A 
(220) 2013 01 11 
(732) შპს "Novator Pharma" 

სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024619 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70286 A 
(220) 2013 01 11 
(732) შპს "Novator Pharma" 

სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024620 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70545 A 
(220) 2013 01 24 
(732) ვენერა სტეფანიშვილი 

წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო; 
უჩა აბზიანიძე 
წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო; 
შალვა აბზიანიძე 
წყნეთის ქ. 1, ბ. 118, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024621 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 70913 A 
(220) 2013 02 15 
(732) ბიოგენ აიდეკ მა ინკ., მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია 
14 კემბრიჯ სენტერი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

_________________________________________ 
 

(111) M 2014 024622 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71279 A 
(220) 2013 03 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024623 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71307 A 
(220) 2013 03 12 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა- 
კლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024624 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71314 A 
(220) 2013 03 12 
(732) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს, 

ინკ. 
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,  
ნიუ-ჯერზი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024625 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71335 A 
(220) 2013 03 13 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე, ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ), 
No. 2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024626 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71362 A 
(220) 2013 03 14 
(732) ირაკლი მამულაშვილი 

ზუგდიდის ქ.3, ბ. 91, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2014 024627 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71444 A 
(220) 2013 03 20 
(732) არკორ ს.ა.ი.კ. 

ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო,  
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024628 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71446 A 
(220) 2013 03 20 
(732) არკორ ს.ა.ი.კ. 

ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო, 
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024629 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71521 A 
(220) 2013 03 25 
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, 
 უილმინგტონი, შტატი დელავერი 19810,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024630 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71525 A 
(220) 2013 03 25 
(732) შპს „ფინანსური მართვის ჯგუფი“ 

დოლიძის ქ. 2, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024631 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71692 A 
(220) 2013 04 05 
(732) შპს „აისი“ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 024632 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 71693 A 
(220) 2013 04 05 
(732) შპს „აისი“ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024633 R 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(260) AM 2013 72125 A 
(220) 2013 05 02 
(732) ჯემალ ბაღაშვილი 

ყიფშიძის ქ.10, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2014 24580 R 
(151) 2014 03 14 
(181) 2024 03 14 
(210) AM 076056 
(220) 2014 02 25 
(732) შპს „ვალო-ქრისტი“ 

შავშეთის ქ. 15, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) მწვანე, წითელი, ყვითელი, ყავისფერი 
(531) 05.01.02-05.09.01-05.09.15-05.09.17- 

07.01.09-28.05.00-29.01.15- 
(511)  
6 _ ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურა-
ვები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24581 R 
(151) 2014 03 14 
(181) 2024 03 14 
(210) AM 076085 
(220) 2014 02 26 
(732) სს ეირ ჯორჯია ქომერშიალ 

ვაზისუბნის III მკრ., II კვარტ., ნაკვეთი  
10/001, 0152, თბილისი, საქართველო 

(740) ძიე ვანგ 
(540)  

Air GC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2014 24582 R 
(151) 2014 03 18 
(181) 2024 03 18 
(210) AM 076167 
(220) 2014 03 05 
(732) შპს ტელკო სისტემს 

ნუცუბიძის ქ. 221 კ. 1ა, ბ. 33, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.10- 
(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; სავაჭ-
რო ავტომატები და მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები; ცეცხლმქრობები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24583 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076031 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Sizzling Hot 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების 
ინტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება 
ტელესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, განსა-
კუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში კომერციული გამოყენე-
ბისათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან 
ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, 
თამაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გა-
მოიყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექ-
ტრონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ–
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, გან-
საკუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავტო-
მატური სათამაშო მანქანები წინასწარი გა-
დახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნოტების, 
ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრონულ, მა-
გნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა მატა-
რებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელექტ-
რონული ან ელექტრომექანიკური აპარატები, 
რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თამაშის, 
ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამაშებისათ-
ვის და ბუკმეკერული ოფისებისათვის, რომ-
ლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში ან რომ-
ლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულნი (არა-
ქსელური).  
_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2014 24584 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076039 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Joker Fruits 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების ინ-
ტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება 
ტელესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, განსა-
კუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში კომერციული გამოყენები-
სათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გადახ-
დით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან 
ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თა-
მაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გამო-
იყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექტ-
რონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ-
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, განსა-
კუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
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შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავტო-
მატური სათამაშო მანქანები წინასწარი გა-
დახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნოტების, 
ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრონულ, მა-
გნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა მატა-
რებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელექ-
ტრონული ან ელექტრომექანიკური აპარატე-
ბი, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თამა-
შის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამა-
შებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთე-
ბულნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014  24585 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076040 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Xtra Spins 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების 
ინტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება ტე-
ლესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, გან-
საკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპა-
რატების დარბაზებში კომერციული გამოყე-
ნებისათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან 
ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თა-
მაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გამო-
იყენება   მათთან   დაკავშირებულ   სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექტ-

რონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ-
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, გან-
საკუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავტო-
მატური სათამაშო მანქანები წინასწარი გა-
დახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნოტების, 
ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრონულ, 
მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა მატა-
რებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელექ-
ტრონული ან ელექტრომექანიკური აპარატე-
ბი, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თამა-
შის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამა-
შებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24586 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076041 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Sizzling Gems 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების 
ინტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
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გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება 
ტელესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბ-
ლები, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით 
ან გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული 
თამაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, 
განსაკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო 
აპარატების დარბაზებში კომერციული გამო-
ყენებისათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს 
გადახდით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის 
ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, 
თამაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც 
გამოიყენება მათთან დაკავშირებულ სათამა-
შო აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელ-
ექტრონული სათამაშო ავტომატები, რომლე-
ბიც დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილ-
დოს გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; 
სლოტ-მანქანების და სათამაშო აპარატების 
კორპუსები; ელექტრონული, ან ელექტროტექ-
ნიკური სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპა-
რატები, სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მან-
ქანები წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟე-
ტონების, ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეო-
ბით, ან ელექტრონული, მაგნიტური ამ ბიო-
მეტრიული მონაცემთა მატარებლების მეშ-
ვეობით, განსაკუთრებით კომერციული მოხმა-
რებისათვის კაზინოებში, სათამაშო აპარატე-
ბის დარბაზებში ჯილდოს გადახდით ან გა-
დახდის გარეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსე-
ბი, სათამაშო აპარატები, სათამაშო მანქანები 
და ავტომატური სათამაშო მანქანები წინას-
წარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, ბან-
კნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელექ-
ტრონულ, მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონა-
ცემთა მატარებლების მეშვეობით; ელექტრუ-
ლი, ელექტრონული ან ელექტრომექანიკური 
აპარატები, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს 
თამაშის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თა-
მაშებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 24587 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076042 
(220) 2014 03 12 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალერინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) მუქი ლურჯი, ლურჯი, შავი, თეთრი,  

წითელი, ვერცხლისფერი 
(531) 25.01.01-26.03.24-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები "PM", "FAMOUS 
REPUTATION", "VELVET", "stream zone" და "IN-
NOVATION INSIDE" არ ექვემდებარება დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას. 
 (511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24588 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076037 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Roaring Forties 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების 
ინტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
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გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება 
ტელესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, გან-
საკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში კომერციული გამოყენები-
სათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გადახ-
დით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან 
ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თა-
მაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გამოი-
ყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექ-
ტრონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ–
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, განსა-
კუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავ-
ტომატური სათამაშო მანქანები წინასწარი 
გადახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნო-
ტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრო-
ნულ, მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა 
მატარებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელ-
ექტრონული ან ელექტრომექანიკური აპარა-
ტები, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თა-
მაშის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამა-
შებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24589 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076038 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ, 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Wings of Fire 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების 
ინტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება ტე-
ლესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, გან-
საკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში კომერციული გამოყენები-
სათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გადახ-
დით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან ტე-
ლესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თამა-
შები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გამოი-
ყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო აპა-
რატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექტრო-
ნული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც და-
კავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ–
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, გან-
საკუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავ-
ტომატური სათამაშო მანქანები წინასწარი 
გადახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნო-
ტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრო-
ნულ, მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა 
მატარებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელ-
ექტრონული ან ელექტრომექანიკური აპარა-
ტები, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თა-
მაშის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამა-
შებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
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ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24590 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076032 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Book of Ra 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების ინ-
ტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება ტე-
ლესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, განსა-
კუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში კომერციული გამოყენები-
სათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გადახ-
დით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან ტე-
ლესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თამა-
შები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გამოი-
ყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექ-
ტრონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ-
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, განსა- 

კუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის 
გარეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათა-
მაშო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავ-
ტომატური სათამაშო მანქანები წინასწარი 
გადახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნო-
ტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრო-
ნულ, მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა 
მატარებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელ-
ექტრონული ან ელექტრომექანიკური აპარა-
ტები, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თა-
მაშის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამა-
შებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24591 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076034 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Plenty on Twenty 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების ინ-
ტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება ტე-
ლესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბლე-
ბი, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით ან 
გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული თა-
მაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, გან-
საკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო აპა-
რატების დარბაზებში კომერციული გამოყე-
ნებისათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის ან 
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ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, თა-
მაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც გა-
მოიყენება მათთან დაკავშირებულ სათამაშო 
აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელექტ-
რონული სათამაშო ავტომატები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილდოს 
გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; სლოტ-
მანქანების და სათამაშო აპარატების კორპუ-
სები; ელექტრონული, ან ელექტროტექნიკური 
სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპარატები, 
სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მანქანები 
წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, 
ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელ-
ექტრონული, მაგნიტური ამ ბიომეტრიული 
მონაცემთა მატარებლების მეშვეობით, გან-
საკუთრებით კომერციული მოხმარებისათვის 
კაზინოებში, სათამაშო აპარატების დარბა-
ზებში ჯილდოს გადახდით ან გადახდის გა-
რეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსები, სათამა-
შო აპარატები, სათამაშო მანქანები და ავტო-
მატური სათამაშო მანქანები წინასწარი გადა-
ხდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკნოტების, 
ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტრონულ, მა-
გნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემთა მატა-
რებლების მეშვეობით; ელექტრული, ელექტ-
რონული ან ელექტრომექანიკური აპარატები, 
რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს თამაშის, 
ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თამაშები-
სათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათვის, 
რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში ან 
რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულნი 
(არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24592 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076036 
(220) 2014 02 24 
(732) ნოვომატიკ აგ 

ვინერ შტრასე 158, A-2352  
გუმპოლდსკირხენ, ავსტრია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Mystic Secrets 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ აპარატული და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც განკუთვნილია განსაკუთრე-
ბით კაზინოებისათვის, სათამაშო ავტომატე-
ბის დარბაზებისათვის, აზარტული თამაშები-
სათვის, სლოტ-მანქანებისათვის, ვიდეო ლა-
ტარეის სათამაშო ავტომატებისათვის ჯილ-
დოს გადახდით და გადახდის გარეშე და/ან 
თამაშების ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
და/ან ინტერნეტის მეშვეობით ჯილდოს გა-
დახდით და გადახდის გარეშე, თამაშების ინ- 

ტერნეტის ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის 
მეშვეობით ჯილდოს გადახდით და გადახდის 
გარეშე, ან თამაშების ჯილდოს გადახდით და 
გადახდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება 
ტელესაკომუნიკაციო აპარატებში. 
 

28 _ კაზინოს მოწყობილობა, სახელდობრ, მა-
გიდები რულეტებისთვის, რულეტის ბორბ-
ლები, კაზინოს თამაშები ჯილდოს გადახდით 
ან გადახდის გარეშე, მანქანები აზარტული 
თამაშებისათვის და სათამაშო აპარატები, 
განსაკუთრებით კაზინოებში და სათამაშო 
აპარატების დარბაზებში კომერციული გამო-
ყენებისათვის ან თამაშებისათვის ჯილდოს 
გადახდით და გადახდის გარეშე ინტერნეტის 
ან ტელესაკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით, 
თამაშები ჯილდოს გადახდით, რომელიც 
გამოიყენება მათთან დაკავშირებულ სათამა-
შო აპარატებთან; სლოტ-მანქანები და/ან ელ-
ექტრონული სათამაშო ავტომატები, რომლე-
ბიც დაკავშირებული არიან ფულის და ჯილ-
დოს გაცემასთან, ან მათი გაცემის გარეშე; 
სლოტ-მანქანების და სათამაშო აპარატების 
კორპუსები; ელექტრონული, ან ელექტროტექ-
ნიკური სათამაშო აპარატები, სათამაშო აპა-
რატები, სათამაშო ავტომატები და სლოტ-მან-
ქანები წინასწარი გადახდით მონეტების, ჟე-
ტონების, ბანკნოტების, ბილეთების მეშვეო-
ბით, ან ელექტრონული, მაგნიტური ამ ბიო-
მეტრიული მონაცემთა მატარებლების მეშ-
ვეობით, განსაკუთრებით კომერციული მოხ-
მარებისათვის კაზინოებში, სათამაშო აპარა-
ტების დარბაზებში ჯილდოს გადახდით ან გა-
დახდის გარეშე; სლოტ-მანქანების კორპუსე-
ბი, სათამაშო აპარატები, სათამაშო მანქანები 
და ავტომატური სათამაშო მანქანები წინასწა-
რი გადახდით მონეტების, ჟეტონების, ბანკ-
ნოტების, ბილეთების მეშვეობით, ან ელექტ-
რონულ, მაგნიტურ ან ბიომეტრიულ მონაცემ-
თა მატარებლების მეშვეობით; ელექტრული, 
ელექტრონული ან ელექტრომექანიკური აპა-
რატები, რომლებიც განკუთვნილია ბინგოს 
თამაშის, ლატარეის ან ვიდეო ლატარეის თა-
მაშებისათვის და ბუკმეკერული ოფისებისათ-
ვის, რომლებიც შეერთებულნი არიან ქსელში 
ან რომლებიც ქსელში არ არიან შეერთებულ-
ნი (არაქსელური). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24593 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076188 
(220) 2014 03 07 
(732) შპს სუპერბეთი 2014 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 
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(540)  
 

 
 

(591) ყვითელი, თეთრი, შავი 
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.13- 
(511)  
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება; აზარტული თამაშები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24594 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076189 
(220) 2014 03 07 
(732) შპს სუპერბეთი 2014 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,  
          საქართველო  
(540)  
 

 
 

(591) ყვითელი, შავი, თეთრი 
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.13- 
(511)  
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება; აზარტული თამაშები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24595 R 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(210) AM 076213 
(220) 2014 03 11 
(732) შპს „ტარიელი“ 

ინასარიძის ქ. 14ა, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) ლურჯი, წითელი 
(531) 02.01.23-05.07.13-27.05.17-28.19.00- 

29.01.12- 
(511)  
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_________________________________________ 

(111) M 2014 24596 R 
(151) 2014 03 26 
(181) 2024 03 26 
(210) AM 075883 
(220) 2014 02 12 
(732) შპს „საერთაშორისო კორპორაცია  

აი სი არ“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 173, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ნარიმანიძე 
(540)  

 
(591) ყავისფერი, თეთრი 
(531) 25.01.10-28.19.00-29.01.07- 
(511)  
43 _ რესტორანი, კაფე. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24634 R 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(210) AM 076300 
(220) 2014 03 18 
(732) შპს „პაუერ თულს ჯორჯია“ 

გაგარინის ქ.30, ბათუმი, 6000,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.19.00- 
(511)  
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები 
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, 
განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუ-
ბატორები. 
_________________________________________ 
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(111) M 2014 24635 R 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(210) AM 076302 
(220) 2014 03 19 
(732) შპს ჩემპიონები 111 

თბილისი, საქართველოს სამხედრო  
გზასა და ახმეტელის ქუჩის  
გადაკვეთასთან, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქათამაძე 
(540)  
 
 

 
 

 

(591) ნაცრისფერი, სტაფილოსფერი, თეთრი 
(531) 24.17.01-27.05.01-27.05.10-29.01.12- 
(511)  
41 _ გართობა; აზარტული თამაშების ორგა-
ნიზება 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24636 R 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(210) AM 076322 
(220) 2014 03 20 
(732) შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 34, მე-6 სართ., 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
 

 
4 
 

(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.12- 
(511)  
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი 
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველე-
ბელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვა-
ვი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათე-
ბელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქე-
ბი და სანთლები. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 24637 R 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(210) AM 076328 
(220) 2014 03 20 
(732) სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ქეთევან ბანცური 
(540)  

 
(591) ფირუზისფერი, ნაცრისფერი 
(531) 05.05.20-26.13.25-27.05.17- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "Medical Corpora-
tion" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართ-
ლებრივ დაცვას. 
(511)   
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა 
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეო-
ბის, მებაღეობა-მებაღჩეობისა და მეტყევეო-
ბის სფეროში.  
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24638 R 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(210) AM 076330 
(220) 2014 03 20 
(732) სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ქეთევან ბანცური 
(540)  

 
(591) ფირუზისფერი, ნაცრისფერი 
(531) 05.05.20-26.13.25-27.05.17- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა „სამედიცინო კორ-
პორაცია“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სა-
მართლებრივ დაცვას. 
 (511)  
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა 
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეო-
ბის, მებაღეობა-მებაღჩეობისა და მეტყევეო-
ბის სფეროში.  
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70885 A 
(800) 1146425 
(151) 2012 09 20 
(731) Vafo Praha, s.r.o. 

Chrástany 94, CZ-252 19 Chrástany,  
Czech Republic 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
5 – Vitamin and mineral supplements for pets. 
29 – Meat and meat derivatives. 
31 – Dry, semi-moist, wet, complete and comple-
mentary pet food; pet treats. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70886 A 
(800) 1146444 
(151) 2012 11 28 
(731) SOREMARTEC S.A. 

Findel Business Center, Complexe B,  
Rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg 

(540)  
KINDER CHOCO CEREALS 

(591) Black, white 
(511)  
30 – Flour and cereal preparations; bread, pastry and 
confectionery, snacks based on cocoa or chocolate 
and cereal; edible ices. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70890 A 
(800) 1146502 
(151) 2012 08 14 
(731) DUNSMUR HOLDINGS LIMITED 

 EL GRECO HOUSE, 1st floor, Flat/Office  
 104, P.C. 106, Nicosia, Cyprus 

(540)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Black, white 
(511)  
33 – Spirits [beverages], including vodka. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71056 A 
(800) 638202 
(151) 1995 06 09 
(891) 2012 12 21 
(731) Staatliches Hofbräuhaus in München 

Hofbräu Allee 1, 81829 München, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
21 – Small household and kitchen utensils (not of 
precious metals or plated therewith); glassware, por-
celain, earthenware and objects made of plastic ma-
terials (included in this class). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71061 A 
(800) 1043548 
(151) 2010 05 24 
(891) 2012 05 15 
(731) FRI.TECH. SRL 

Via Gratteria 3/L, I-12084 Mondovì (Cuneo),  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Machines and machine tools, brake shoes other 
than for land vehicles, brake linings other than for 
land vehicles, brake segments other than for land 
vehicles. 
 

12 – Land vehicles, brakes for land vehicles, brake 
segments, shoes and linings for land vehicles. 
 

17 – Brake lining materials of rubber, partly pro-
cessed. 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(260) AM 2014 71073 A 
(800) 1147798 
(151) 2013 01 08 
(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases, inflammato-
ry diseases, cancer, autoimmune diseases and digital 
ulcers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71082 A 
(800) 1147841 
(151) 2012 09 06 
(731) SILHOUETTE International Schmied AG 

Ellbognerstraße 24, A-4020 Linz, Austria 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Optical apparatus and instruments, in particular 
optical apparatus for the eyes; spectacles, in particu-
lar optical spectacles, sunglasses, sports glasses, pro-
tective glasses, spectacles equipped with decorative 
elements; spectacle frames, chassis and mountings 
and supports and sides for spectacles; spectacle fra-
mes, spectacle mountings, chassis, supports as well 
as sides for spectacles equipped with decorative ele-
ments; optical spectacles and sunglasses, the frames 
thereof manufactured of metal or of a combination 
of metal and plastics; spectacle mountings, sides for 
spectacles, spectacle supports and spectacle frames 
manufactured of metal or of a combination of metal 
and plastics; chains for spectacles, in particular 
chains for spectacles equipped with decorative ele-
ments; spectacle glasses; optical lenses, contact len-
ses; optical goods, optical goods of plastics; optical 
glass; accessories for spectacles, namely containers 
and cases for the aforesaid goods. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials as far as not included in ot-
her classes; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; bags, in particular hand-
bags, key cases (leatherware), vanity cases. 
 

42 – Services provided by an industrial designer; 
preparation of technical expertise and documentary 
reports, research in the field of optics, in particular 

in the field of lenses and spectacles, as well as in the 
field of material for the manufacture of optical equ-
ipment, apparatus and instruments, in particular oph-
thalmic instruments as well as of spectacles and 
spectacle frames. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71083 A 
(800) 1147852 
(151) 2013 01 15 
(731) ZICO BEVERAGES LLC 

2221 PARK PLACE, EL SEGUNDO CA  
90245, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
32 – Beverages namely, coconut water and fruit juices. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71084 A 
(800) 1147856 
(151) 2011 10 20 
(731) Da Vinci Media GmbH  

Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Magnetic data carriers; devices for the recording, 
transmission and reproduction of sounds and ima-
ges; sound and image recording carriers (except 
unexposed films), in particular phonograph records, 
compact discs, audiotapes, audio cassettes (compact 
cassette), video discs (image discs), video films, 
video cassettes and videotapes, exposed films, CD-
ROMs, DVDs, laser discs, video games (included in 
class 9). 
 

16 – Printed matter; photographs; paper, cardboard 
and products made from these materials, included in 
class 16. 
 

35 – Advertising, business management, business 
administration, office functions; radio and television 
advertising. 
 

38 – Telecommunication; broadcasting and rebroad-
casting of radio and television programs, including 
broadcasting and rebroadcasting by wire, cable or 
satellite transmission as well as by similar technolo-
gies, in particular the Internet; transmission of audio 
or video signals by satellite; collection and delivery 
of news (news agencies); broadcasting of television 
and radio programs of an educational, instructional 
or entertaining nature. 
 

41 – Production and design of television and radio 
programs of an educational, instructional or enterta-
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ining nature; organization and presentation of events 
of cultural, entertaining and educational kind (inc-
luded in this class) and presentation of shows and 
quizzes (included in this class); organization and 
implementation of music events; production of prize 
game broadcasts (except for advertising purposes), 
organization of competitions in the entertainment 
and sports sector; production of radio and television 
programs; production of films; presentation and ren-
tal of films; production of audio and video recor-
dings on video and/or audio cassettes, tapes and di-
scs as services of a recording or television studio; 
theatre productions and music performances; televi-
sion entertainment. 
 

45 – Licensing of intellectual property rights and co-
pyrights, database rights and merchandising rights 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71086 A  
(800) 1147879 
(151) 2012 10 05 
(731) ALSTOM  

3, Avenue Andre Malraux, F-92300  
Levallois-Perret, France 

 (540)  

Alstom Concevoir la fluidité 
 

(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduce-
tion of sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other 
digital recording media; mechanisms for coin-ope-
rated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; software. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

16 – Paper, cardboard; printed matter (printing pro-
ducts); bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials for stationery purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; office machines and re-
quisites (except furniture); instructional or teaching 
material (except apparatus); printing type; printing 
blocks. 
 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

37 – Construction; repair; installation services for 
installations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 
 

38 – Telecommunications. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; ar-
ranging of tours. 
 

40 – Color separation treatment and waste treatment 
(transformation). 
 

41 – Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services namely evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology 
provided by engineers, research and development of 
new products; design and development of computers 
and software. 
 

45 – Legal services; security services for the protect-
tion of property and individuals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71087 A 
(800) 1147880 
(151) 2012 10 05 
(731) ALSTOM Transport SA 

3 avenue André Malraux F-92300  
Levallois-Perret, France 

(540)  

Concevoir la fluidité 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus and in-
struments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduce-
tion of sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other di-
gital recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; software. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

16 – Paper, cardboard; printed matter (printing pro-
ducts); bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials for stationery purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; office machines and re-
quisites (except furniture); instructional or teaching 
material (except apparatus); printing type; printing 
blocks. 
 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 
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25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

37 – Construction; repair; installation services for in-
stallations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 
 

38 – Telecommunications. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; ar-
ranging of tours. 
 

40 – Color separation treatment and waste treatment 
(transformation). 
 

41 – Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services namely evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology 
provided by engineers, research and development of 
new products; design and development of computers 
and software. 
 

45 – Legal services; security services for the protect-
tion of property and individuals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71088 A 
(800) 1147881 
(151) 2012 10 05 
(731) ALSTOM 

 3, Avenue Andre Malraux, F-92300  
 Levallois-Perret, France 

(540)  

Alstom Designing fluidity 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other 
digital recording media; mechanisms for coin-ope-
rated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; software. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

16 – Paper, cardboard; printed matter (printing pro-
ducts); bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials for stationery purposes; 
artists' materials; paintbrushes; office machines and 
requisites (except furniture); instructional or teac-
hing material (except apparatus); printing type; prin-
ting blocks. 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

37 – Construction; repair; installation services for 
installations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 
 

38 – Telecommunications. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of tours. 
 

40 – Color separation treatment and waste treatment 
(transformation). 
 

41 – Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services namely evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology 
provided by engineers, research and development of 
new products; design and development of computers 
and software. 
 

45 – Legal services; security services for the protect-
tion of property and individuals.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71089 A 
(800) 1147882 
(151) 2012 10 05 
(731) ALSTOM Transport SA 

3 avenue André Malraux F-92300  
Levallois-Perret, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other 
digital recording media; mechanisms for coin-ope-
rated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; software. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

16 – Paper, cardboard; printed matter (printing pro-
ducts); bookbinding material; photographs; statione-
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ry; adhesive materials for stationery purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; office machines and 
requisites (except furniture); instructional or teac-
hing material (except apparatus); printing type; prin-
ting blocks. 
 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

37 – Construction; repair; installation services for 
installations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 
 

38 – Telecommunications. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of tours. 
 

40 – Color separation treatment and waste treatment 
(transformation). 
 

41 Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services namely evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology 
provided by engineers, research and development of 
new products; design and development of computers 
and software. 
 

45 – Legal services; security services for the protect-
tion of property and individuals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71104 A 
(800) 1147988 
(151) 2012 09 24 
(731) VISCOFAN, S.A. 

C/ Berroa, 15, 4ª pl., Polígono Industrial  
Berroa, E-31192 TAJONAR (Navarra),  
Spain 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Meat and sausage casings whether of gut, cellu-
lose or artificial materials; artificial gut; collagen 
gut; artificial casings made of raw material of animal 
origin or of fibrous material of animal origin; co-
llagen fiber gut extracted from animal skins for food 
products; pleated collagen films reinforced with an 
external tubular mesh for making sausages. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 71106 A 
(800) 1148020 
(151) 2012 12 18 
(731) JINHUA FINDER METALS Co., LTD 

No.308 Dongtang Street, Jindong District,  
321000 ZHEJIANG, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
8 – Hand tools, [hand-operated]; abrading instru-
ments; agricultural implements [hand-operated]; gar-
den tools [hand-operated]; manicure sets; hand 
pumps; masons' trowels; scissors; tableware [knives, 
forks and spoons]; side arms [other than firearms]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71136 A 
(800) 1148307 
(151) 2012 09 04 
(731) ACEA group s.r.o. 

 Lublaňská 653/51, CZ-120 00 Praha 2,  
 Czech Republic 

(540) 

QUATTROCLIMA 
(591) Black, white 
(511)  
11 – Electric and electronic installations for inlet, 
movement, ventilation, cleaning, conditioning, hea-
ting and cooling of air, especially portable and in-
dustrial fans, industrial and household air-conditio-
ning apparatus and installations; industrial and hou-
sehold air purifiers; industrial and household hot-air 
heating installations (systems), air intake and dis-
tribution installations (systems). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71137 A 
(800) 1148310 
(151) 2012 09 06 
(731) SILHOUETTE International Schmied AG 

Ellbognerstraße 24, A-4020 Linz, Austria 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Optical apparatus and instruments, in particular 
optical apparatus for the eyes; spectacles, in particu-
lar optical spectacles, sunglasses, sports glasses, pro-
tective glasses, spectacles equipped with decorative 
elements; spectacle frames, chassis and mountings 
and supports and sides for spectacles; spectacle fra-
mes, spectacle mountings, chassis, supports as well 
as sides for spectacles equipped with decorative ele-
ments; optical spectacles and sunglasses, the frames 
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thereof manufactured of metal or of a combination 
of metal and plastics; spectacle mountings, sides for 
spectacles, spectacle supports and spectacle frames 
manufactured of metal or of a combination of metal 
and plastics; chains for spectacles, in particular 
chains for spectacles equipped with decorative ele-
ments; spectacle glasses; optical lenses, contact len-
ses; optical goods, optical goods of plastics; optical 
glass; containers and cases for the aforesaid goods. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials as far as not included in 
other classes; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; bags, in particular hand-
bags, key cases (leatherware), vanity cases. 
 

42 – Services provided by an industrial designer; 
preparation of technical expertise and documentary 
reports, research in the field of optics, in particular 
in the field of lenses and spectacles, as well as in the 
field of material for the manufacture of optical 
equipment, apparatus and instruments, in particular 
ophthalmic instruments as well as of spectacles and 
spectacle frames. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71139 A 
(800) 1148318 
(151) 2012 10 26 
(731) Limited liability company  

"National electrotechnical company of  
Morozov" 
60B, Dorozhnaya St., RU-117405 Moscow,  
Russian Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white 
(511)  
9 – Apparatus and instruments for conducting, swit-
ching, transforming, accumulating, regulating or co-
ntrolling electricity including ammeters; electric ap-
paratus for commutation; igniting apparatus, electric, 
for igniting at a distance; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; circuit closers; swit-
chboxes [electricity]; current rectifiers; galvanome-
ters; identification threads for electric wires; bells 
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; coaxial cables; fibre [fiber (am.)] 
optic cables; cables, electric; holders for electric 
coils; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; solenoid valves [elec-
tromagnetic switches]; wire connectors [electricity]; 
push buttons for bells; collectors, electric; commuta-
tors; capacitors; contacts, electric; branch boxes [el-
ectricity]; distribution boxes [electricity]; junction 
boxes [electricity]; accumulator boxes; covers for 
electric outlets; electricity conduits; materials for 
electricity mains [wires, cables]; terminals [electrici-
ty]; junction  sleeves  for electric  cables; sheaths for  

electric cables; identification sheaths for electric wi-
res; limiters [electricity]; signaling panels, luminous 
or mechanical; radio pagers; switches, electric; fu-
ses; circuit breakers; converters, electric; telerupters; 
measuring apparatus; measuring devices, electric; 
regulating apparatus, electric; magnetic wires; teleg-
raph wires; telephone wires; wires, electric; conduc-
tors, electric; copper wire, insulated; fuse wire; dis-
tribution consoles [electricity]; control panels [elec-
tricity]; voltage surge protectors; voltage regulators 
for vehicles; stage lighting regulators; light dimmers 
[regulators], electric; cell switches [electricity]; time 
switches, automatic; relays, electric; inductors [elec-
tricity]; signals, luminous or mechanical; sirens; co-
nnections for electric lines; connections, electric; 
connectors [electricity]; resistances, electric; coun-
ters; transformers [electricity]; step-up transformers; 
electric loss indicators; battery chargers; chargers for 
electric batteries; sound alarms; couplers [data pro-
cessing equipment]; anti-interference devices [elec-
tricity]; electrified rails for mounting spot lights; 
switchboards; distribution boards [electricity]; ducts 
[electricity]; galvanic cells; armatures [electricity]. 
 

11 – Apparatus for lighting, including light bulbs; 
light bulbs, electric; lamp globes; lights, electric, for 
Christmas trees; acetylene flares; safety lamps; gas 
lamps; projector lamps; lamps for directional signals 
of automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; laboratory lamps; oil lamps; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; miners' lamps; ele-
ctric lamps; chandeliers; lamp casings; sockets for 
electric lights; lighting apparatus for vehicles; light-
emitting diodes [led] lighting apparatus; diving lig-
hts; light diffusers; lamps; standard lamps; ceiling 
lights; discharge tubes, electric, for lighting; lamp 
chimneys; luminous tubes for lighting; bicycle lig-
hts; cycle lights; lights for vehicles; pocket search-
lights; lanterns for lighting. 
 

35 – Import-export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
auctioneering; sales promotion for others, including 
retail sale and wholesale of goods; wholesale and 
retail sale stores in respect of sale of goods; retail 
sale and wholesale of goods via the Internet sites; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; on-line advertising on a computer network; 
administrative processing of purchase orders; procu-
rement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses], all the above-listed 
services in respect of goods indicated in classes 9 
and 11. 
_________________________________________ 
 



                                                    
 
 

 
 #7  2014 04 10 

 

sasaqonlo niSnebi 

75 

(260) AM 2014 71155 A 
(800) 1148349 
(151) 2012 11 28 
(731) GROUPE AUCHAN 

40 avenue de Flandre, F-59170 CROIX,  
France 

(540)  

SONATE 
(591) Black, white 
(511)  
29 – International Classification of Goods and Ser-
vices for the Purposes of the Registration of Marks 
(Nice Classification) - NCL(10) 29 Meat, fish, poul-
try and game; seafood; meat extracts; charcuterie; 
croquettes (food); preserved, dried, frozen and coo-
ked fruit, mushrooms and vegetables; fruit pulp and 
fruit salads; vegetable salads; canned meat, fish, ve-
getables and fruit; jams, marmalades, compotes; jel-
lies for food; pollen prepared as foodstuff; weed 
extracts for food; preserved soya beans for food; 
protein for human consumption; bouillon, broths, 
soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, but-
ter, cream, yogurts, cheese and other dairy goods; 
edible oils and fats; preparations for making bouil-
lon, potato chips; cooked dishes made with the afo-
resaid goods. 
 

32 – Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; high-
protein beverages; lemonades; beverages based on 
fruit and fruit juices; tomato juice; vegetable juices 
(beverages); syrups for beverages; preparations for 
making beverages (except tea-based, coffee-based, 
or cocoa-based, milk beverages); pastilles and pow-
ders for effervescing beverages; essences for making 
beverages; preparations for making liqueurs; mixed 
fruit or vegetable beverages (smoothies). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71156 A 
(800) 1148357 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 

oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet pur-
poses; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning 
preparations; eau de cologne; ethereal essences; es-
sential oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumiga-
tion preparations (perfumes); laundry glaze; greases 
for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry soaking prepa-
rations; lavender oil; lavender water; sachets for 
perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up po-
wder; medicated soap; mint essence (essential oil); 
mint for perfumery; mouth washes, not for medical 
purposes; musk (perfumery); oil of turpentine for 
degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cos-
metic purposes; oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; perfumery; perfumes; shampoos for 
pets; potpourris (fragrances); rose oil; scented water; 
scented wood; scouring solutions; shampoos; shi-
ning preparations (polish); cosmetic preparations for 
skin care; soap; stain removers; talcum powder, for 
toilet use; terpenes (essential oils); toilet water; toi-
letries; deodorants for human beings or for animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching ad-
hesives; adhesives for dentures; adjuvants for medi-
cal purposes; air deodorising preparations; air puri-
fying preparations; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; alde-
hydes for pharmaceutical purposes; algicides; alkali-
ne iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for 
medical purposes; alloys of precious metals for den-
tal purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical pur-
poses; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-
esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic prepara-
tions; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite 
suppressants for medical purposes; aseptic cotton; 
asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bouillons for 
bacteriological cultures; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical 
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purposes; balsamic preparations for medical purpo-
ses; hygienic bandages; menstruation bandages; ban-
dages for dressings; barks for pharmaceutical pur-
poses; therapeutic preparations for the bath; bath 
preparations, medicated; bath salts for medical pur-
poses; oxygen baths; salts for mineral water baths; 
belts for sanitary napkins (towels); bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biocides; biologi-
cal preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; bismuth pre-
parations for pharmaceutical purposes; bismuth sub-
nitrate for pharmaceutical purposes; blood for me-
dical purposes; blood plasma; bone cement for sur-
gical and orthopaedic purposes; bracelets for me-
dical purposes; diabetic bread adapted for medical 
use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceu-
tical purposes; bronchodilating preparations; bunion 
pads; preparations for the treatment of burns; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purpo-
ses; cachou for pharmaceutical purposes; prepara-
tions for callouses; calomel; camphor for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; candy 
for medical purposes; candy, medicated; powder of 
cantharides; capsules for medicines; carbolineum 
(parasiticide); castor oil for medical purposes; cattle 
washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical 
purposes; cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulo-
se ethers for pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for pharmaceutical purpo-
ses; chemical conductors for electrocardiograph el-
ectrodes; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary purpo-
ses; chemico-pharmaceutical preparations; chewing 
gum for medical purposes; chilblain preparations; 
chinoline for medical purposes; chloroform; tobac-
co-free cigarettes for medical purposes; cinchona for 
medical purposes; contact lens cleaning prepara-
tions; deodorants for clothing and textiles; cocaine; 
cod liver oil; collodion for pharmaceutical purposes; 
compresses; condurango bark for medical purposes; 
medicines for alleviating constipation; solutions for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
corn remedies; corn rings for the feet; cotton for me-
dical purposes; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 
croton bark; cultures of microorganisms for medical 
and veterinary use; curare; pharmaceutical prepara-
tions for treating dandruff; decoctions for pharma-
ceutical purposes; dental cements; dental impression 
materials; dental lacquer; dental mastics; deodorants, 
other than for human beings or for animals; depura-
tives; detergents for medical purposes; chemical pre-
parations for the diagnosis of pregnancy; diagnostic 
preparations for medical purposes; diastase for me-
dical purposes; dietetic beverages adapted for medi-

cal purposes; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; 
dill oil for medical purposes; disinfectants for che-
mical toilets; disinfectants for hygiene purposes; dog 
lotions; dog washes; repellents for dogs; surgical 
dressings; dressings, medical; medicinal drinks; 
drugs for medical purposes; preparations for destro-
ying dry rot fungus; elixirs (pharmaceutical prepara-
tions); enzyme preparations for medical purposes; 
enzyme preparations for veterinary purposes; enzy-
mes for medical purposes; enzymes for veterinary 
purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters 
for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceu-
tical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purpo-
ses; eucalyptus for pharmaceutical purposes; evacu-
ants; eye-washes; eyepatches for medical purposes; 
febrifuges; fennel for medical purposes; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish 
meal for pharmaceutical purposes; flaxseed for phar-
maceutical purposes; flour for pharmaceutical pur-
poses; flowers of sulphur for pharmaceutical purpo-
ses; fly catching paper; fly destroying preparations; 
food for babies; remedies for foot perspiration; for-
mic aldehyde for pharmaceutical purposes; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigating pasti-
lles; fumigation preparations for medical purposes; 
fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; 
gamboge for medical purposes; gases for medical 
purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; ger-
micides; glucose for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; glycerophosphates; dental amal-
gams of gold; goulard water; greases for medical 
purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol 
for pharmaceutical purposes; gum for medical pur-
poses; gurjun (gurjon, gurjan) balsam for medical 
purposes; haematogen; haemoglobin; haemorrhoid 
preparations; haemostatic pencils; medicinal hair 
growth preparations; articles for headache; headache 
pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbi-
cides; medicinal herbs; smoking herbs for medical 
purposes; extracts of hops for pharmaceutical purpo-
ses; hormones for medical purposes; hydrastine; 
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; 
surgical implants (living tissues); insect repellent 
incense; napkins for incontinents; pants, absorbent, 
for incontinents; medicinal infusions; insect repe-
llents; insecticides; semen for artificial insemination; 
iodides for pharmaceutical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for 
medical purposes; isotopes for medical purposes; 
jalap; jujube, medicated; menstruation knickers; lac-
teal flour for babies; lactose for pharmaceutical pur-
poses; larvae exterminating preparations; laxatives; 
lecithin for medical purposes; leeches for medical 
purposes; preparations of lime for pharmaceutical 
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purposes; liniments; lint for medical purposes; liqu-
orice for pharmaceutical purposes; tissues impregna-
ted with pharmaceutical lotions; lotions for pharma-
ceutical purposes; lotions for veterinary purposes; 
lozenges for pharmaceutical purposes; lupulin for 
pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceu-
tical purposes; malt for pharmaceutical purposes; 
malted milk beverages for medical purposes; mang-
rove bark for pharmaceutical purposes; medicinal 
oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, 
portable, filled; medicines for dental purposes; medi-
cines for human purposes; medicines for veterinary 
purposes; melissa water for pharmaceutical purpo-
ses; menthol; mercurial ointments; preparations for 
destroying mice; nutritive substances for microor-
ganisms; chemical preparations to treat mildew; mil-
king grease; mineral food supplements; mineral wa-
ter salts; mineral waters for medical purposes; mint 
for pharmaceutical purposes; molding wax for den-
tists; moleskin for medical purposes; mothproofing 
paper; mothproofing preparations; mouthwashes for 
medical purposes; medicinal mud; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil 
for medical purposes; mustard plasters; myrobalan 
bark for pharmaceutical purposes; narcotics; nervi-
nes; preparations for destroying noxious animals; 
nutritional supplements; oil of turpentine for phar-
maceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations; oxygen for medical purposes; panty 
liners (sanitary); paper for mustard plasters; parasi-
ticides; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins 
for pharmaceutical purposes; peptones for pharma-
ceutical purposes; pharmaceutical preparations; phe-
nol for pharmaceutical purposes; phosphates for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
treating phylloxera; plasters for medical purposes; 
poisons; pomades for medical purposes; porcelain 
for dental prostheses; potassium salts for medical 
purposes; poultices; pyrethrum powder; quassia for 
medical purposes; quebracho for medical purposes; 
quinine for medical purposes; radioactive substances 
for medical purposes; radiological contrast substan-
ces for medical purposes; radium for medical purpo-
ses; rat poison; remedies for perspiration; rhubarb 
roots for pharmaceutical purposes; rubber for dental 
purposes; salts for medical purposes; sanitary 
napkins; sarsaparilla for medical purposes; scapulars 
for surgical purposes; sea water for medicinal bat-
hing; sedatives; serotherapeutic medicines; serums; 
siccatives (drying agents) for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; medical 
preparations for slimming purposes; slug extermina-
ting preparations; smelling salts; sodium salts for 
medical purposes; soil-sterilising preparations; sol-
vents for removing adhesive plasters; soporifics; 
starch for dietetic or pharmaceutical purposes; steri-
lising preparations; steroids; stick liquorice for phar-
maceutical purposes; sulphur sticks (disinfectants); 

strychnine; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sulphonamides (medicines); sunburn oint-
ments; sunburn preparations for pharmaceutical pur-
poses; suppositories; surgical cloth (tissues); syrups 
for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceuti-
cal purposes; teeth filling material; preparations to 
facilitate teething; thermal water; thymol for phar-
maceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for 
medical purposes; tobacco extracts (insecticides); to-
nics (medicines); preparations of trace elements for 
human and animal use; turpentine for pharmaceu-
tical purposes; vaginal washes; vermin destroying 
preparations; vesicants; veterinary preparations; vine 
disease treating chemicals; vitamin preparations; wa-
dding for medical purposes; wart pencils; chemical 
preparations to treat wheat blight (smut); yeast for 
pharmaceutical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71157 A 
(800) 1148358 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); astringents for cosmetic 
purposes; bath salts, not for medical purposes; cos-
metic preparations for baths; beauty masks; ber-
gamot oil; breath freshening sprays; cakes of toilet 
soap; essential oils of cedarwood; essential oils of 
citron; cleansing milk for toilet purposes; colorants 
for toilet purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosme-
tics for animals; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; 
skin whitening creams; deodorant soap; eau de co-
logne; ethereal essences; essential oils; extracts of 
flowers (perfumes); bases for flower perfumes; soap 
for foot perspiration; fumigation preparations (per-
fumes); greases for cosmetic purposes; jasmine oil; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; joss sticks; 
lacquer-removing preparations; lavender oil; laven-
der water; tissues impregnated with cosmetic loti-
ons; lotions for cosmetic purposes; make-up powder; 
medicated soap; mint essence (essential oil); mint 
for perfumery; mouth washes, not for medical pur-
poses; musk (perfumery); oils for cosmetic purpo-
ses; oils for perfumes and scents; oils for toilet pur-
poses; perfumery; perfumes; shampoos for pets; 
potpourris (fragrances); rose oil; scented water; sce-
nted wood; shampoos; cosmetic preparations for 
skin care; talcum powder, for toilet use; toilet water; 
toiletries; deodorants for human beings or for ani-
mals. 
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5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching ad-
hesives; adhesives for dentures; adjuvants for medi-
cal purposes; air deodorising preparations; air puri-
fying preparations; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; alde-
hydes for pharmaceutical purposes; algicides; alkali-
ne iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for 
medical purposes; alloys of precious metals for den-
tal purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical pu-
rposes; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-
esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic prepara-
tions; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite 
suppressants for medical purposes; aseptic cotton; 
asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bouillons for 
bacteriological cultures; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical 
purposes; balsamic preparations for medical purpo-
ses; hygienic bandages; menstruation bandages; ban-
dages for dressings; barks for pharmaceutical purpo-
ses; therapeutic preparations for the bath; bath pre-
parations, medicated; bath salts for medical purpo-
ses; oxygen baths; salts for mineral water baths; 
belts for sanitary napkins (towels); bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biocides; biologi-
cal preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; bismuth prepa-
rations for pharmaceutical purposes; bismuth subnit-
rate for pharmaceutical purposes; blood for medical 
purposes; blood plasma; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes; bracelets for medical pur-
poses; diabetic bread adapted for medical use; bre-
ast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purpo-
ses; bronchodilating preparations; bunion pads; pre-
parations for the treatment of burns; by-products of 
the processing of cereals for dietetic or medical pur-
poses; cachets for pharmaceutical purposes; cachou 
for pharmaceutical purposes; preparations for callou-
ses; calomel; camphor for medical purposes; camp-
hor oil for medical purposes; candy for medical pur-
poses; candy, medicated; powder of cantharides; 
capsules for medicines; carbolineum (parasiticide); 
castor oil for medical purposes; cattle washes; caus-
tic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; 
cedar wood for use as an insect repellent; cellulose 
esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers 
for pharmaceutical purposes; cement for animal hoo-
ves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes; chemi-

cal preparations for medical purposes; chemical pre-
parations for pharmaceutical purposes; chemical pre-
parations for veterinary purposes; chemical reagents 
for medical or veterinary purposes; chemico-phar-
maceutical preparations; chewing gum for medical 
purposes; chilblain preparations; chinoline for medi-
cal purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes for 
medical purposes; cinchona for medical purposes; 
contact lens cleaning preparations; deodorants for 
clothing and textiles; cocaine; cod liver oil; collo-
dion for pharmaceutical purposes; compresses; con-
durango bark for medical purposes; medicines for 
alleviating constipation; solutions for use with con-
tact lenses; chemical contraceptives; corn remedies; 
corn rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; creo-
sote for pharmaceutical purposes; croton bark; cul-
tures of microorganisms for medical and veterinary 
use; curare; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental cements; dental impression materials; dental 
lacquer; dental mastics; deodorants, other than for 
human beings or for animals; depuratives; detergents 
for medical purposes; chemical preparations for the 
diagnosis of pregnancy; diagnostic preparations for 
medical purposes; diastase for medical purposes; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; digestives for 
pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medi-
cal purposes; disinfectants for chemical toilets; di-
sinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog 
washes; repellents for dogs; surgical dressings; dre-
ssings, medical; medicinal drinks; drugs for medical 
purposes; preparations for destroying dry rot fungus; 
elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme prepa-
rations for medical purposes; enzyme preparations 
for veterinary purposes; enzymes for medical purpo-
ses; enzymes for veterinary purposes; ergot for phar-
maceutical purposes; esters for pharmaceutical pur-
poses; ethers for pharmaceutical purposes; eucalypt-
tol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for phar-
maceutical purposes; evacuants; eye-washes; eyepat-
ches for medical purposes; febrifuges; fennel for 
medical purposes; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
first-aid boxes, filled; fish meal for pharmaceutical 
purposes; flaxseed for pharmaceutical purposes; flo-
ur for pharmaceutical purposes; flowers of sulphur 
for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly 
destroying preparations; food for babies; remedies 
for foot perspiration; formic aldehyde for pharma-
ceutical purposes; frostbite salve for pharmaceutical 
purposes; fumigating pastilles; fumigation prepara-
tions for medical purposes; fungicides; gallic acid 
for pharmaceutical purposes; gamboge for medical 
purposes; gases for medical purposes; gauze for dre-
ssings; gelatine for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; germicides; glucose for 
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medical purposes; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; dental amalgams of gold; gou-
lard water; greases for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; gum for medical purposes; gurjun (gurjon, 
gurjan) balsam for medical purposes; haematogen; 
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemosta-
tic pencils; medicinal hair growth preparations; ar-
ticles for headache; headache pencils; herbal teas for 
medicinal purposes; herbicides; medicinal herbs; 
smoking herbs for medical purposes; extracts of 
hops for pharmaceutical purposes; hormones for me-
dical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen pero-
xide for medical purposes; surgical implants (living 
tissues); insect repellent incense; napkins for incon-
tinents; pants, absorbent, for incontinents; medicinal 
infusions; insect repellents; insecticides; semen for 
artificial insemination; iodides for pharmaceutical 
purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodo-
form; Irish moss for medical purposes; isotopes for 
medical purposes; jalap; jujube, medicated; mens-
truation knickers; lacteal flour for babies; lactose for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating pre-
parations; laxatives; lecithin for medical purposes; 
leeches for medical purposes; preparations of lime 
for pharmaceutical purposes; liniments; lint for me-
dical purposes; liquorice for pharmaceutical purpo-
ses; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
for veterinary purposes; lozenges for pharmaceutical 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; malt for pharma-
ceutical purposes; malted milk beverages for medi-
cal purposes; mangrove bark for pharmaceutical pur-
poses; medicinal oils; medicinal roots; medicinal 
tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
dental purposes; medicines for human purposes; me-
dicines for veterinary purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; menthol; mercurial oint-
ments; preparations for destroying mice; nutritive 
substances for microorganisms; chemical prepara-
tions to treat mildew; milking grease; mineral food 
supplements; mineral water salts; mineral waters for 
medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; 
molding wax for dentists; moleskin for medical 
purposes; mothproofing paper; mothproofing prepa-
rations; mouthwashes for medical purposes; medici-
nal mud; mud for baths; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard oil for medical purposes; mustard 
plasters; myrobalan bark for pharmaceutical purpo-
ses; narcotics; nervines; preparations for destroying 
noxious animals; nutritional supplements; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; ointments 
for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opo-
deldoc; opotherapy preparations; oxygen for medical 
purposes; panty liners (sanitary); paper for mustard 
plasters; parasiticides; pectin for pharmaceutical pur-
poses; pepsins for pharmaceutical purposes; pepto-

nes for pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations; phenol for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for treating phylloxera; plasters for 
medical purposes; poisons; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium 
salts for medical purposes; poultices; pyrethrum 
powder; quassia for medical purposes; quebracho for 
medical purposes; quinine for medical purposes; ra-
dioactive substances for medical purposes; radiolo-
gical contrast substances for medical purposes; ra-
dium for medical purposes; rat poison; remedies for 
perspiration; rhubarb roots for pharmaceutical pur-
poses; rubber for dental purposes; salts for medical 
purposes; sanitary napkins; sarsaparilla for medical 
purposes; scapulars for surgical purposes; sea water 
for medicinal bathing; sedatives; serotherapeutic me-
dicines; serums; siccatives (drying agents) for medi-
cal purposes; pharmaceutical preparations for skin 
care; medical preparations for slimming purposes; 
slug exterminating preparations; smelling salts; so-
dium salts for medical purposes; soil-sterilising pre-
parations; solvents for removing adhesive plasters; 
soporifics; starch for dietetic or pharmaceutical pur-
poses; sterilising preparations; steroids; stick liquor-
rice for pharmaceutical purposes; sulphur sticks (di-
sinfectants); strychnine; styptic preparations; sugar 
for medical purposes; sulphonamides (medicines); 
sunburn ointments; sunburn preparations for phar-
maceutical purposes; suppositories; surgical cloth 
(tissues); syrups for pharmaceutical purposes; tartar 
for pharmaceutical purposes; teeth filling material; 
preparations to facilitate teething; thermal water; 
thymol for pharmaceutical purposes; tincture of io-
dine; tinctures for medical purposes; tobacco ext-
racts (insecticides); tonics (medicines); preparations 
of trace elements for human and animal use; tur-
pentine for pharmaceutical purposes; vaginal wa-
shes; vermin destroying preparations; vesicants; ve-
terinary preparations; vine disease treating chemi-
cals; vitamin preparations; wadding for medical pur-
poses; wart pencils; chemical preparations to treat 
wheat blight (smut); yeast for pharmaceutical pur-
poses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71158 A 
(800) 1148359 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
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astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 
oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet 
purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning 
preparations; eau de cologne; ethereal essences; es-
sential oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumiga-
tion preparations (perfumes); laundry glaze; greases 
for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry soaking prepa-
rations; lavender oil; lavender water; sachets for 
perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up 
powder; medicated soap; mint essence (essential 
oil); mint for perfumery; mouth washes, not for 
medical purposes; musk (perfumery); oil of turpen-
tine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils 
for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 
oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; sham-
poos for pets; potpourris (fragrances); rose oil; scen-
ted water; scented wood; scouring solutions; sham-
poos; shining preparations (polish); cosmetic prepa-
rations for skin care; soap; stain removers; talcum 
powder, for toilet use; terpenes (essential oils); toilet 
water; toiletries; deodorants for human beings or for 
animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching ad-
hesives; adhesives for dentures; adjuvants for medi-
cal purposes; air deodorising preparations; air puri-
fying preparations; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; alde-
hydes for pharmaceutical purposes; algicides; alkali-
ne iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for 
medical purposes; alloys of precious metals for den-
tal purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical pur-
poses; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-
esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic preparati-

ons; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite 
suppressants for medical purposes; aseptic cotton; 
asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial preparati-
ons for medical and veterinary use; bouillons for ba-
cteriological cultures; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical 
purposes; balsamic preparations for medical purpo-
ses; hygienic bandages; menstruation bandages; ban-
dages for dressings; barks for pharmaceutical purpo-
ses; therapeutic preparations for the bath; bath 
preparations, medicated; bath salts for medical pur-
poses; oxygen baths; salts for mineral water baths; 
belts for sanitary napkins (towels); bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biocides; biologi-
cal preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; bismuth prepa-
rations for pharmaceutical purposes; bismuth subnit-
rate for pharmaceutical purposes; blood for medical 
purposes; blood plasma; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes; bracelets for medical pur-
poses; diabetic bread adapted for medical use; bre-
ast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purpo-
ses; bronchodilating preparations; bunion pads; pre-
parations for the treatment of burns; by-products of 
the processing of cereals for dietetic or medical pur-
poses; cachets for pharmaceutical purposes; cachou 
for pharmaceutical purposes; preparations for callou-
ses; calomel; camphor for medical purposes; camp-
hor oil for medical purposes; candy for medical pur-
poses; candy, medicated; powder of cantharides; 
capsules for medicines; carbolineum (parasiticide); 
castor oil for medical purposes; cattle washes; caus-
tic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; 
cedar wood for use as an insect repellent; cellulose 
esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers 
for pharmaceutical purposes; cement for animal hoo-
ves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes; chemi-
cal preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; chemical rea-
gents for medical or veterinary purposes; chemico-
pharmaceutical preparations; chewing gum for medi-
cal purposes; chilblain preparations; chinoline for 
medical purposes; chloroform; tobacco-free cigaret-
tes for medical purposes; cinchona for medical pur-
poses; contact lens cleaning preparations; deodorants 
for clothing and textiles; cocaine; cod liver oil; 
collodion for pharmaceutical purposes; compresses; 
condurango bark for medical purposes; medicines 
for alleviating constipation; solutions for use with 
contact lenses; chemical contraceptives; corn reme-
dies; corn rings for the feet; cotton for medical pur-
poses; cream of tartar for pharmaceutical purposes; 
creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; 
cultures of microorganisms for medical and veteri-
nary use; curare; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; decoctions for pharmaceutical 
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purposes; dental cements; dental impression mate-
rials; dental lacquer; dental mastics; deodorants, ot-
her than for human beings or for animals; depurate-
ves; detergents for medical purposes; chemical pre-
parations for the diagnosis of pregnancy; diagnostic 
preparations for medical purposes; diastase for me-
dical purposes; dietetic beverages adapted for medi-
cal purposes; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; 
dill oil for medical purposes; disinfectants for che-
mical toilets; disinfectants for hygiene purposes; dog 
lotions; dog washes; repellents for dogs; surgical 
dressings; dressings, medical; medicinal drinks; 
drugs for medical purposes; preparations for destro-
ying dry rot fungus; elixirs (pharmaceutical prepara-
tions); enzyme preparations for medical purposes; 
enzyme preparations for veterinary purposes; enzy-
mes for medical purposes; enzymes for veterinary 
purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters 
for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceu-
tical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purpo-
ses; eucalyptus for pharmaceutical purposes; evacu-
ants; eye-washes; eyepatches for medical purposes; 
febrifuges; fennel for medical purposes; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish 
meal for pharmaceutical purposes; flaxseed for phar-
maceutical purposes; flour for pharmaceutical pur-
poses; flowers of sulphur for pharmaceutical purpo-
ses; fly catching paper; fly destroying preparations; 
food for babies; remedies for foot perspiration; for-
mic aldehyde for pharmaceutical purposes; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigating pas-
tilles; fumigation preparations for medical purposes; 
fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; 
gamboge for medical purposes; gases for medical 
purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; ger-
micides; glucose for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; glycerophosphates; dental amal-
gams of gold; goulard water; greases for medical 
purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol 
for pharmaceutical purposes; gum for medical pur-
poses; gurjun (gurjon, gurjan) balsam for medical 
purposes; haematogen; haemoglobin; haemorrhoid 
preparations; haemostatic pencils; medicinal hair 
growth preparations; articles for headache; headache 
pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbici-
des; medicinal herbs; smoking herbs for medical 
purposes; extracts of hops for pharmaceutical purpo-
ses; hormones for medical purposes; hydrastine; 
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; 
surgical implants (living tissues); insect repellent in-
cense; napkins for incontinents; pants, absorbent, for 
incontinents; medicinal infusions; insect repellents; 
insecticides; semen for artificial insemination; iodi-
des for pharmaceutical purposes; iodine for pharma-

ceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical 
purposes; isotopes for medical purposes; jalap; juju-
be, medicated; menstruation knickers; lacteal flour 
for babies; lactose for pharmaceutical purposes; lar-
vae exterminating preparations; laxatives; lecithin 
for medical purposes; leeches for medical purposes; 
preparations of lime for pharmaceutical purposes; 
liniments; lint for medical purposes; liquorice for 
pharmaceutical purposes; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; lozenges 
for pharmaceutical purposes; lupulin for pharmaceu-
tical purposes; magnesia for pharmaceutical purpo-
ses; malt for pharmaceutical purposes; malted milk 
beverages for medical purposes; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; medicinal oils; medicinal 
roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; 
medicines for dental purposes; medicines for human 
purposes; medicines for veterinary purposes; melissa 
water for pharmaceutical purposes; menthol; mercu-
rial ointments; preparations for destroying mice; 
nutritive substances for microorganisms; chemical 
preparations to treat mildew; milking grease; mine-
ral food supplements; mineral water salts; mineral 
waters for medical purposes; mint for pharmaceu-
tical purposes; molding wax for dentists; moleskin 
for medical purposes; mothproofing paper; mothp-
roofing preparations; mouthwashes for medical 
purposes; medicinal mud; mud for baths; mustard 
for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical 
purposes; mustard plasters; myrobalan bark for phar-
maceutical purposes; narcotics; nervines; prepara-
tions for destroying noxious animals; nutritional su-
pplements; oil of turpentine for pharmaceutical pur-
poses; ointments for pharmaceutical purposes; opia-
tes; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; 
oxygen for medical purposes; panty liners (sanitary); 
paper for mustard plasters; parasiticides; pectin for 
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical 
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations; phenol for pharmaceu-
tical purposes; phosphates for pharmaceutical purpo-
ses; chemical preparations for treating phylloxera; 
plasters for medical purposes; poisons; pomades for 
medical purposes; porcelain for dental prostheses; 
potassium salts for medical purposes; poultices; py-
rethrum powder; quassia for medical purposes; que-
bracho for medical purposes; quinine for medical 
purposes; radioactive substances for medical purpo-
ses; radiological contrast substances for medical 
purposes; radium for medical purposes; rat poison; 
remedies for perspiration; rhubarb roots for pharma-
ceutical purposes; rubber for dental purposes; salts 
for medical purposes; sanitary napkins; sarsaparilla 
for medical purposes; scapulars for surgical purpo-
ses; sea water for medicinal bathing; sedatives; sero-
therapeutic medicines; serums; siccatives (drying 
agents) for medical purposes; pharmaceutical prepa-
rations for skin care; medical preparations for slim-
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ming purposes; slug exterminating preparations; 
smelling salts; sodium salts for medical purposes; 
soil-sterilising preparations; solvents for removing 
adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; sterilising preparations; 
steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes; 
sulphur sticks (disinfectants); strychnine; styptic 
preparations; sugar for medical purposes; sulphona-
mides (medicines); sunburn ointments; sunburn pre-
parations for pharmaceutical purposes; supposito-
ries; surgical cloth (tissues); syrups for pharmaceu-
tical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; 
teeth filling material; preparations to facilitate teet-
hing; thermal water; thymol for pharmaceutical pur-
poses; tincture of iodine; tinctures for medical pur-
poses; tobacco extracts (insecticides); tonics (medi-
cines); preparations of trace elements for human and 
animal use; turpentine for pharmaceutical purposes; 
vaginal washes; vermin destroying preparations; ve-
sicants; veterinary preparations; vine disease treating 
chemicals; vitamin preparations; wadding for medi-
cal purposes; wart pencils; chemical preparations to 
treat wheat blight (smut); yeast for pharmaceutical 
purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71159 A 
(800) 1148360 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 
oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet 
purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning 
preparations; eau de Cologne; ethereal essences; es-
sential oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumiga-
tion preparations (perfumes); laundry glaze; greases 

for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry soaking pre-
parations; lavender oil; lavender water; sachets for 
perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up po-
wder; medicated soap; mint essence (essential oil); 
mint for perfumery; mouth washes, not for medical 
purposes; musk (perfumery); oil of turpentine for 
degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cos-
metic purposes; oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; perfumery; perfumes; shampoos for 
pets; potpourris (fragrances); rose oil; scented water; 
scented wood; scouring solutions; shampoos; shi-
ning preparations (polish); cosmetic preparations for 
skin care; soap; stain removers; talcum powder, for 
toilet use; terpenes (essential oils); toilet water; toi-
letries; deodorants for human beings or for animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; aconitine; adhesive bands 
for medical purposes; adhesive plaster; fly catching 
adhesives; adhesives for dentures; adjuvants for me-
dical purposes; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albuminous foodstuffs for me-
dical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; alde-
hydes for pharmaceutical purposes; algicides; alka-
line iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids 
for medical purposes; alloys of precious metals for 
dental purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical 
purposes; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-
esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic prepara-
tions; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite 
suppressants for medical purposes; aseptic cotton; 
asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bouillons for 
bacteriological cultures; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical 
purposes; balsamic preparations for medical purpo-
ses; hygienic bandages; menstruation bandages; 
bandages for dressings; barks for pharmaceutical 
purposes; therapeutic preparations for the bath; bath 
preparations, medicated; bath salts for medical 
purposes; oxygen baths; salts for mineral water 
baths; belts for sanitary napkins (towels); bicarbo-
nate of soda for pharmaceutical purposes; biocides; 
biological preparations for medical purposes; bio-
logical preparations for veterinary purposes; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; blood for 
medical purposes; blood plasma; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes; bracelets for me-
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dical purposes; diabetic bread adapted for medical 
use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceuti-
cal purposes; bronchodilating preparations; bunion 
pads; preparations for the treatment of burns; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purpo-
ses; cachou for pharmaceutical purposes; prepara-
tions for callouses; calomel; camphor for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; candy 
for medical purposes; candy, medicated; powder of 
cantharides; capsules for medicines; carbolineum 
(parasiticide); castor oil for medical purposes; cattle 
washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical 
purposes; cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellu-
lose ethers for pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for pharmaceutical pur-
poses; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; chemical preparations for medical pur-
poses; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemical preparations for veterinary pur-
poses; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chewing gum for medical purposes; chilblain pre-
parations; chinoline for medical purposes; chloro-
form; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
cinchona for medical purposes; contact lens cleaning 
preparations; deodorants for clothing and textiles; 
cocaine; cod liver oil; collodion for pharmaceutical 
purposes; compresses; condurango bark for medical 
purposes; medicines for alleviating constipation; 
solutions for use with contact lenses; chemical con-
traceptives; corn remedies; corn rings for the feet; 
cotton for medical purposes; cream of tartar for 
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceu-
tical purposes; croton bark; cultures of microorga-
nisms for medical and veterinary use; curare; phar-
maceutical preparations for treating dandruff; decoc-
tions for pharmaceutical purposes; dental cements; 
dental impression materials; dental lacquer; dental 
mastics; deodorants, other than for human beings or 
for animals; depuratives; detergents for medical 
purposes; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; diagnostic preparations for medical pur-
poses; diastase for medical purposes; dietetic beve-
rages adapted for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; digestives for pharmaceu-
tical purposes; digitalin; dill oil for medical pur-
poses; disinfectants for chemical toilets; disinfect-
tants for hygiene purposes; dog lotions; dog washes; 
repellents for dogs; surgical dressings; dressings, 
medical; medicinal drinks; drugs for medical pur-
poses; preparations for destroying dry rot fungus; 
elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme pre-
parations for medical purposes; enzyme preparations 
for veterinary purposes; enzymes for medical pur-
poses; enzymes for veterinary purposes; ergot for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical  

purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eu-
calyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; evacuants; eye-washes; 
eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel 
for medical purposes; milk ferments for pharma-
ceutical purposes; ferments for pharmaceutical pur-
poses; first-aid boxes, filled; fish meal for phar-
maceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical 
purposes; flour for pharmaceutical purposes; flowers 
of sulphur for pharmaceutical purposes; fly catching 
paper; fly destroying preparations; food for babies; 
remedies for foot perspiration; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; frostbite salve for pharma-
ceutical purposes; fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; fungicides; gallic 
acid for pharmaceutical purposes; gamboge for me-
dical purposes; gases for medical purposes; gauze 
for dressings; gelatine for medical purposes; gentian 
for pharmaceutical purposes; germicides; glucose for 
medical purposes; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; dental amalgams of gold; gou-
lard water; greases for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; gum for medical purposes; gurjun (gurjon, 
gurjan) balsam for medical purposes; haematogen; 
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemos-
tatic pencils; medicinal hair growth preparations; 
articles for headache; headache pencils; herbal teas 
for medicinal purposes; herbicides; medicinal herbs; 
smoking herbs for medical purposes; extracts of 
hops for pharmaceutical purposes; hormones for 
medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen pe-
roxide for medical purposes; surgical implants 
(living tissues); insect repellent incense; napkins for 
incontinents; pants, absorbent, for incontinents; me-
dicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
semen for artificial insemination; iodides for phar-
maceutical purposes; iodine for pharmaceutical pur-
poses; iodoform; Irish moss for medical purposes; 
isotopes for medical purposes; jalap; jujube, medica-
ted; menstruation knickers; lacteal flour for babies; 
lactose for pharmaceutical purposes; larvae extermi-
nating preparations; laxatives; lecithin for medical 
purposes; leeches for medical purposes; preparations 
of lime for pharmaceutical purposes; liniments; lint 
for medical purposes; liquorice for pharmaceutical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
for veterinary purposes; lozenges for pharmaceutical 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; malt for phar-
maceutical purposes; malted milk beverages for 
medical purposes; mangrove bark for pharmaceu-
tical purposes; medicinal oils; medicinal roots; me-
dicinal tea; medicine cases, portable, filled; medici-
nes for dental purposes; medicines for human pur-
poses; medicines for veterinary purposes; melissa 
water for pharmaceutical purposes; menthol; mercu-
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rial ointments; preparations for destroying mice; 
nutritive substances for microorganisms; chemical 
preparations to treat mildew; milking grease; mine-
ral food supplements; mineral water salts; mineral 
waters for medical purposes; mint for pharmaceu-
tical purposes; molding wax for dentists; moleskin 
for medical purposes; mothproofing paper; mothpro-
ofing preparations; mouthwashes for medical pur-
poses; medicinal mud; mud for baths; mustard for 
pharmaceutical purposes; mustard oil for medical 
purposes; mustard plasters; myrobalan bark for phar-
maceutical purposes; narcotics; nervines; prepar-
ations for destroying noxious animals; nutritional 
supplements; oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; 
oxygen for medical purposes; panty liners (sanitary); 
paper for mustard plasters; parasiticides; pectin for 
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical 
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations; phenol for pharmaceu-
tical purposes; phosphates for pharmaceutical pur-
poses; chemical preparations for treating phylloxera; 
plasters for medical purposes; poisons; pomades for 
medical purposes; porcelain for dental prostheses; 
potassium salts for medical purposes; poultices; 
pyrethrum powder; quassia for medical purposes; 
quebracho for medical purposes; quinine for medical 
purposes; radioactive substances for medical purpo-
ses; radiological contrast substances for medical 
purposes; radium for medical purposes; rat poison; 
remedies for perspiration; rhubarb roots for pharma-
ceutical purposes; rubber for dental purposes; salts 
for medical purposes; sanitary napkins; sarsaparilla 
for medical purposes; scapulars for surgical purpo-
ses; sea water for medicinal bathing; sedatives; sero-
therapeutic medicines; serums; siccatives (drying 
agents) for medical purposes; pharmaceutical prepa-
rations for skin care; medical preparations for slim-
ming purposes; slug exterminating preparations; 
smelling salts; sodium salts for medical purposes; 
soil-sterilising preparations; solvents for removing 
adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; sterilising preparations; 
steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes; 
sulphur sticks (disinfectants); strychnine; styptic pre-
parations; sugar for medical purposes; sulphonami-
des (medicines); sunburn ointments; sunburn prepa-
rations for pharmaceutical purposes; suppositories; 
surgical cloth (tissues); syrups for pharmaceutical 
purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth 
filling material; preparations to facilitate teething; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; 
tincture of iodine; tinctures for medical purposes; 
tobacco extracts (insecticides); tonics (medicines); 
preparations of trace elements for human and animal 
use; turpentine for pharmaceutical purposes; vaginal 
washes; vermin destroying preparations; vesicants; 
veterinary preparations; vine disease treating chemi-

cals; vitamin preparations; wadding for medical 
purposes; wart pencils; chemical preparations to 
treat wheat blight (smut); yeast for pharmaceutical 
purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71160 A 
(800) 1148361 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 
oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet pur-
poses; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning 
preparations; eau de Cologne; ethereal essences; es-
sential oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumiga-
tion preparations (perfumes); laundry glaze; greases 
for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry soaking 
preparations; lavender oil; lavender water; sachets 
for perfuming linen; tissues impregnated with cos-
metic lotions; lotions for cosmetic purposes; make-
up powder; medicated soap; mint essence (essential 
oil); mint for perfumery; mouth washes, not for 
medical purposes; musk (perfumery); oil of turpenti-
ne for degreasing; oils for cleaning purposes; oils for 
cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for toilet purposes; perfumery; perfumes; shampoos 
for pets; potpourris (fragrances); rose oil; scented 
water; scented wood; scouring solutions; shampoos; 
shining preparations (polish); cosmetic preparations 
for skin care; soap; stain removers; talcum powder, 
for toilet use; terpenes (essential oils); toilet water; 
toiletries; deodorants for human beings or for ani-
mals. 
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5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching ad-
hesives; adhesives for dentures; adjuvants for me-
dical purposes; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; albuminous preparations for me-
dical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; 
aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alka-
loids for medical purposes; alloys of precious metals 
for dental purposes; milk of almonds for pharma-
ceutical purposes; aluminium acetate for pharma-
ceutical purposes; dental amalgams; amino acids for 
medical purposes; amino acids for veterinary pur-
poses; anaesthetics; analgesics; angostura bark for 
medical purposes; animal washes; anthelmintics; 
anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; 
anti-uric preparations; antibiotics; anticryptogamic 
preparations; antiparasitic collars for animals; anti-
parasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; 
appetite suppressants for medical purposes; aseptic 
cotton; asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; bouil-
lons for bacteriological cultures; bacteriological pre-
parations for medical and veterinary use; balms for 
medical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; hygienic bandages; menstruation banda-
ges; bandages for dressings; barks for pharmaceu-
tical purposes; therapeutic preparations for the bath; 
bath preparations, medicated; bath salts for medical 
purposes; oxygen baths; salts for mineral water 
baths; belts for sanitary napkins (towels); bicarbo-
nate of soda for pharmaceutical purposes; biocides; 
biological preparations for medical purposes; biolo-
gical preparations for veterinary purposes; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; blood for 
medical purposes; blood plasma; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes; bracelets for me-
dical purposes; diabetic bread adapted for medical 
use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceu-
tical purposes; bronchodilating preparations; bunion 
pads; preparations for the treatment of burns; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purpo-
ses; cachou for pharmaceutical purposes; prepara-
tions for callouses; calomel; camphor for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; candy 
for medical purposes; candy, medicated; powder of 
cantharides; capsules for medicines; carbolineum 
(parasiticide); castor oil for medical purposes; cattle 
washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical 
purposes; cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellu-
lose ethers for pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for pharmaceutical purpo-
ses; chemical conductors for electrocardiograph el- 

ectrodes; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations for pharmaceutical pur-
poses; chemical preparations for veterinary purpo-
ses; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chewing gum for medical purposes; chilblain pre-
parations; chinoline for medical purposes; chloro-
form; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
cinchona for medical purposes; contact lens cleaning 
preparations; deodorants for clothing and textiles; 
cocaine; cod liver oil; collodion for pharmaceutical 
purposes; compresses; condurango bark for medical 
purposes; medicines for alleviating constipation; 
solutions for use with contact lenses; chemical con-
traceptives; corn remedies; corn rings for the feet; 
cotton for medical purposes; cream of tartar for 
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceu-
tical purposes; croton bark; cultures of microor-
ganisms for medical and veterinary use; curare; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
decoctions for pharmaceutical purposes; dental 
cements; dental impression materials; dental lacquer; 
dental mastics; deodorants, other than for human 
beings or for animals; depuratives; detergents for 
medical purposes; chemical preparations for the dia-
gnosis of pregnancy; diagnostic preparations for 
medical purposes; diastase for medical purposes; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; digestives for 
pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for me-
dical purposes; disinfectants for chemical toilets; 
disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog 
washes; repellents for dogs; surgical dressings; dres-
sings, medical; medicinal drinks; drugs for medical 
purposes; preparations for destroying dry rot fungus; 
elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme prepa-
rations for medical purposes; enzyme preparations 
for veterinary purposes; enzymes for medical pur-
poses; enzymes for veterinary purposes; ergot for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; ethers for pharmaceutical purposes; euca-
lyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; evacuants; eye-washes; 
eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel 
for medical purposes; milk ferments for pharma-
ceutical purposes; ferments for pharmaceutical pur-
poses; first-aid boxes, filled; fish meal for pharma-
ceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical pur-
poses; flour for pharmaceutical purposes; flowers of 
sulphur for pharmaceutical purposes; fly catching 
paper; fly destroying preparations; food for babies; 
remedies for foot perspiration; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; frostbite salve for pharma-
ceutical purposes; fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; fungicides; gallic 
acid for pharmaceutical purposes; gamboge for 
medical purposes; gases for medical purposes; gauze 
for dressings; gelatine for medical purposes; gentian 
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for pharmaceutical purposes; germicides; glucose for 
medical purposes; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; dental amalgams of gold; gou-
lard water; greases for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; gum for medical purposes; gurjun (gurjon, 
gurjan) balsam for medical purposes; haematogen; 
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemosta-
tic pencils; medicinal hair growth preparations; ar-
ticles for headache; headache pencils; herbal teas for 
medicinal purposes; herbicides; medicinal herbs; 
smoking herbs for medical purposes; extracts of 
hops for pharmaceutical purposes; hormones for 
medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; surgical implants (li-
ving tissues); insect repellent incense; napkins for 
incontinents; pants, absorbent, for incontinents; 
medicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
semen for artificial insemination; iodides for phar-
maceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; Irish moss for medical purpo-
ses; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; menstruation knickers; lacteal flour for 
babies; lactose for pharmaceutical purposes; larvae 
exterminating preparations; laxatives; lecithin for 
medical purposes; leeches for medical purposes; 
preparations of lime for pharmaceutical purposes; 
liniments; lint for medical purposes; liquorice for 
pharmaceutical purposes; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; lozenges 
for pharmaceutical purposes; lupulin for pharma-
ceutical purposes; magnesia for pharmaceutical 
purposes; malt for pharmaceutical purposes; malted 
milk beverages for medical purposes; mangrove 
bark for pharmaceutical purposes; medicinal oils; 
medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, 
portable, filled; medicines for dental purposes; 
medicines for human purposes; medicines for vete-
rinary purposes; melissa water for pharmaceutical 
purposes; menthol; mercurial ointments; prepara-
tions for destroying mice; nutritive substances for 
microorganisms; chemical preparations to treat 
mildew; milking grease; mineral food supplements; 
mineral water salts; mineral waters for medical 
purposes; mint for pharmaceutical purposes; mol-
ding wax for dentists; moleskin for medical pur-
poses; mothproofing paper; mothproofing prepara-
tions; mouthwashes for medical purposes; medicinal 
mud; mud for baths; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard oil for medical purposes; mustard 
plasters; myrobalan bark for pharmaceutical pur-
poses; narcotics; nervines; preparations for destroy-
ying noxious animals; nutritional supplements; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; ointments 
for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opo-
deldoc; opotherapy preparations; oxygen for medical 
purposes; panty liners (sanitary); paper for mustard 

plasters; parasiticides; pectin for pharmaceutical 
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; 
peptones for pharmaceutical purposes; pharmaceu-
tical preparations; phenol for pharmaceutical purpo-
ses; phosphates for pharmaceutical purposes; chemi-
cal preparations for treating phylloxera; plasters for 
medical purposes; poisons; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium 
salts for medical purposes; poultices; pyrethrum 
powder; quassia for medical purposes; quebracho for 
medical purposes; quinine for medical purposes; 
radioactive substances for medical purposes; radio-
logical contrast substances for medical purposes; 
radium for medical purposes; rat poison; remedies 
for perspiration; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; rubber for dental purposes; salts for me-
dical purposes; sanitary napkins; sarsaparilla for me-
dical purposes; scapulars for surgical purposes; sea 
water for medicinal bathing; sedatives; serothera-
peutic medicines; serums; siccatives (drying agents) 
for medical purposes; pharmaceutical preparations 
for skin care; medical preparations for slimming 
purposes; slug exterminating preparations; smelling 
salts; sodium salts for medical purposes; soil-ste-
rilising preparations; solvents for removing adhesive 
plasters; soporifics; starch for dietetic or pharma-
ceutical purposes; sterilising preparations; steroids; 
stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulphur 
sticks (disinfectants); strychnine; styptic prepara-
tions; sugar for medical purposes; sulphonamides 
(medicines); sunburn ointments; sunburn prepara-
tions for pharmaceutical purposes; suppositories; 
surgical cloth (tissues); syrups for pharmaceutical 
purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth 
filling material; preparations to facilitate teething; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; 
tincture of iodine; tinctures for medical purposes; 
tobacco extracts (insecticides); tonics (medicines); 
preparations of trace elements for human and animal 
use; turpentine for pharmaceutical purposes; vaginal 
washes; vermin destroying preparations; vesicants; 
veterinary preparations; vine disease treating chemi-
cals; vitamin preparations; wadding for medical 
purposes; wart pencils; chemical preparations to 
treat wheat blight (smut); yeast for pharmaceutical 
purposes. 
_________________________________________ 
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(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 
oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet 
purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning 
preparations; eau de Cologne; ethereal essences; es-
sential oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumiga-
tion preparations (perfumes); laundry glaze; greases 
for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry soaking pre-
parations; lavender oil; lavender water; sachets for 
perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up 
powder; medicated soap; mint essence (essential 
oil); mint for perfumery; mouth washes, not for 
medical purposes; musk (perfumery); oil of turpen-
tine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils 
for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 
oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; sham-
poos for pets; potpourris (fragrances); rose oil; scen-
ted water; scented wood; scouring solutions; sham-
poos; shining preparations (polish); cosmetic prepa-
rations for skin care; soap; stain removers; talcum 
powder, for toilet use; terpenes (essential oils); toilet 
water; toiletries; deodorants for human beings or for 
animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching ad-
hesives; adhesives for dentures; adjuvants for medi-
cal purposes; air deodorising preparations; air puri-
fying preparations; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; alde-
hydes for pharmaceutical purposes; algicides; alka-
line iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids 
for medical purposes; alloys of precious metals for 
dental purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical 
purposes; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-

esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic prepara-
tions; antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite 
suppressants for medical purposes; aseptic cotton; 
asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bouillons for 
bacteriological cultures; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical 
purposes; balsamic preparations for medical purpo-
ses; hygienic bandages; menstruation bandages; 
bandages for dressings; barks for pharmaceutical 
purposes; therapeutic preparations for the bath; bath 
preparations, medicated; bath salts for medical pur-
poses; oxygen baths; salts for mineral water baths; 
belts for sanitary napkins (towels); bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biocides; biolo-
gical preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; bismuth pre-
parations for pharmaceutical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; blood for 
medical purposes; blood plasma; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes; bracelets for me-
dical purposes; diabetic bread adapted for medical 
use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceu-
tical purposes; bronchodilating preparations; bunion 
pads; preparations for the treatment of burns; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical pur-
poses; cachou for pharmaceutical purposes; prepa-
rations for callouses; calomel; camphor for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; candy 
for medical purposes; candy, medicated; powder of 
cantharides; capsules for medicines; carbolineum 
(parasiticide); castor oil for medical purposes; cattle 
washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical 
purposes; cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellu-
lose ethers for pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for pharmaceutical purpo-
ses; chemical conductors for electrocardiograph el-
ectrodes; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations for pharmaceutical pur-
poses; chemical preparations for veterinary purpo-
ses; chemical reagents for medical or veterinary pur-
poses; chemico-pharmaceutical preparations; che-
wing gum for medical purposes; chilblain prepara-
tions; chinoline for medical purposes; chloroform; 
tobacco-free cigarettes for medical purposes; cincho-
na for medical purposes; contact lens cleaning pre-
parations; deodorants for clothing and textiles; co-
caine; cod liver oil; collodion for pharmaceutical 
purposes; compresses; condurango bark for medical 
purposes; medicines for alleviating constipation; 
solutions for use with contact lenses; chemical 
contraceptives; corn remedies; corn rings for the 
feet; cotton for medical purposes; cream of tartar for 
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pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceu-
tical purposes; croton bark; cultures of microorga-
nisms for medical and veterinary use; curare; phar-
maceutical preparations for treating dandruff; decoc-
tions for pharmaceutical purposes; dental cements; 
dental impression materials; dental lacquer; dental 
mastics; deodorants, other than for human beings or 
for animals; depuratives; detergents for medical 
purposes; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; diagnostic preparations for medical 
purposes; diastase for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; digestives for phar-
maceutical purposes; digitalin; dill oil for medical 
purposes; disinfectants for chemical toilets; disin-
fecttants for hygiene purposes; dog lotions; dog was-
hes; repellents for dogs; surgical dressings; dres-
sings, medical; medicinal drinks; drugs for medical 
purposes; preparations for destroying dry rot fungus; 
elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme prepa-
rations for medical purposes; enzyme preparations 
for veterinary purposes; enzymes for medical pur-
poses; enzymes for veterinary purposes; ergot for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; ethers for pharmaceutical purposes; euca-
lyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; evacuants; eye-washes; 
eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel 
for medical purposes; milk ferments for pharma-
ceutical purposes; ferments for pharmaceutical pur-
poses; first-aid boxes, filled; fish meal for pharma-
ceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical 
purposes; flour for pharmaceutical purposes; flowers 
of sulphur for pharmaceutical purposes; fly catching 
paper; fly destroying preparations; food for babies; 
remedies for foot perspiration; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; frostbite salve for phar-
maceutical purposes; fumigating pastilles; fumiga-
tion preparations for medical purposes; fungicides; 
gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge 
for medical purposes; gases for medical purposes; 
gauze for dressings; gelatine for medical purposes; 
gentian for pharmaceutical purposes; germicides; 
glucose for medical purposes; glycerine for medical 
purposes; glycerophosphates; dental amalgams of 
gold; goulard water; greases for medical purposes; 
greases for veterinary purposes; guaiacol for phar-
maceutical purposes; gum for medical purposes; 
gurjun (gurjon, gurjan) balsam for medical purposes; 
haematogen; haemoglobin; haemorrhoid prepara-
tions; haemostatic pencils; medicinal hair growth 
preparations; articles for headache; headache pen-
cils; herbal teas for medicinal purposes; herbicides; 
medicinal herbs; smoking herbs for medical purpo-
ses; extracts of hops for pharmaceutical purposes; 
hormones for medical purposes; hydrastine; hydras-
tinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; 
hydrogen peroxide for medical purposes; surgical  

implants (living tissues); insect repellent incense; 
napkins for incontinents; pants, absorbent, for incon-
tinents; medicinal infusions; insect repellents; insec-
ticides; semen for artificial insemination; iodides for 
pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; Irish moss for medical purpo-
ses; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; menstruation knickers; lacteal flour for 
babies; lactose for pharmaceutical purposes; larvae 
exterminating preparations; laxatives; lecithin for 
medical purposes; leeches for medical purposes; 
preparations of lime for pharmaceutical purposes; 
liniments; lint for medical purposes; liquorice for 
pharmaceutical purposes; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; lozenges 
for pharmaceutical purposes; lupulin for pharma-
ceutical purposes; magnesia for pharmaceutical 
purposes; malt for pharmaceutical purposes; malted 
milk beverages for medical purposes; mangrove 
bark for pharmaceutical purposes; medicinal oils; 
medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, por-
table, filled; medicines for dental purposes; medici-
nes for human purposes; medicines for veterinary 
purposes; melissa water for pharmaceutical purpo-
ses; menthol; mercurial ointments; preparations for 
destroying mice; nutritive substances for microorga-
nisms; chemical preparations to treat mildew; mil-
king grease; mineral food supplements; mineral 
water salts; mineral waters for medical purposes; 
mint for pharmaceutical purposes; molding wax for 
dentists; moleskin for medical purposes; mothpro-
ofing paper; mothproofing preparations; mouth-
washes for medical purposes; medicinal mud; mud 
for baths; mustard for pharmaceutical purposes; 
mustard oil for medical purposes; mustard plasters; 
myrobalan bark for pharmaceutical purposes; nar-
cotics; nervines; preparations for destroying noxious 
animals; nutritional supplements; oil of turpentine 
for pharmaceutical purposes; ointments for pharma-
ceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opot-
herapy preparations; oxygen for medical purposes; 
panty liners (sanitary); paper for mustard plasters; 
parasiticides; pectin for pharmaceutical purposes; 
pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical prepara-
tions; phenol for pharmaceutical purposes; phospha-
tes for pharmaceutical purposes; chemical prepara-
tions for treating phylloxera; plasters for medical 
purposes; poisons; pomades for medical purposes; 
porcelain for dental prostheses; potassium salts for 
medical purposes; poultices; pyrethrum powder; 
quassia for medical purposes; quebracho for medical 
purposes; quinine for medical purposes; radioactive 
substances for medical purposes; radiological cont-
rast substances for medical purposes; radium for 
medical purposes; rat poison; remedies for pers-
piration; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; 
rubber for dental purposes; salts for medical pur-
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poses; sanitary napkins; sarsaparilla for medical pur-
poses; scapulars for surgical purposes; sea water for 
medicinal bathing; sedatives; serotherapeutic medi-
cines; serums; siccatives (drying agents) for medical 
purposes; pharmaceutical preparations for skin care; 
medical preparations for slimming purposes; slug 
exterminating preparations; smelling salts; sodium 
salts for medical purposes; soil-sterilising prepara-
tions; solvents for removing adhesive plasters; sopo-
rifics; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; 
sterilising preparations; steroids; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; sulphur sticks (disinfect-
tants); strychnine; styptic preparations; sugar for me-
dical purposes; sulphonamides (medicines); sunburn 
ointments; sunburn preparations for pharmaceutical 
purposes; suppositories; surgical cloth (tissues); 
syrups for pharmaceutical purposes; tartar for phar-
maceutical purposes; teeth filling material; prepara-
tions to facilitate teething; thermal water; thymol for 
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinc-
tures for medical purposes; tobacco extracts (insec-
ticides); tonics (medicines); preparations of trace 
elements for human and animal use; turpentine for 
pharmaceutical purposes; vaginal washes; vermin 
destroying preparations; vesicants; veterinary prepa-
rations; vine disease treating chemicals; vitamin pre-
parations; wadding for medical purposes; wart pen-
cils; chemical preparations to treat wheat blight 
(smut); yeast for pharmaceutical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71164 A 
(800) 1148363 
(151) 2012 11 19 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antiperspirants (toiletries); aromatics (essential oils); 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
(laundry); bleaching salts; breath freshening sprays; 
color- colour- brightening chemicals for household 
purposes (laundry); cakes of toilet soap; essential 
oils of cedarwood; essential oils of citron; cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
color-removing preparations; colorants for toilet 
purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for me-

dical purposes; disinfectant soap; dry-cleaning pre-
parations; eau de Cologne; ethereal essences; essen-
tial oils; extracts of flowers (perfumes); bases for 
flower perfumes; soap for foot perspiration; fumi-
gation preparations (perfumes); laundry glaze; grea-
ses for cosmetic purposes; jasmine oil; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-re-
moving preparations; laundry bleach; laundry soa-
king preparations; lavender oil; lavender water; 
sachets for perfuming linen; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; lotions for cosmetic purposes; 
make-up powder; medicated soap; mint essence 
(essential oil); mint for perfumery; mouth washes, 
not for medical purposes; musk (perfumery); oil of 
turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and 
scents; oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; 
shampoos for pets; potpourris (fragrances); rose oil; 
scented water; scented wood; scouring solutions; 
shampoos; shining preparations (polish); cosmetic 
preparations for skin care; soap; stain removers; tal-
cum powder, for toilet use; terpenes (essential oils); 
toilet water; toiletries; deodorants for human beings 
or for animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching 
adhesives; adhesives for dentures; adjuvants for 
medical purposes; air deodorising preparations; air 
purifying preparations; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; albuminous preparations for me-
dical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; 
aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alka-
loids for medical purposes; alloys of precious metals 
for dental purposes; milk of almonds for pharma-
ceutical purposes; aluminium acetate for pharma-
ceutical purposes; dental amalgams; amino acids for 
medical purposes; amino acids for veterinary pur-
poses; anaesthetics; analgesics; angostura bark for 
medical purposes; animal washes; anthelmintics; 
anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; 
anti-uric preparations; antibiotics; anticryptogamic 
preparations; antiparasitic collars for animals; anti-
parasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; 
appetite suppressants for medical purposes; aseptic 
cotton; asthmatic tea; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; bouil-
lons for bacteriological cultures; bacteriological pre-
parations for medical and veterinary use; balms for 
medical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; hygienic bandages; menstruation banda-
ges; bandages for dressings; barks for pharmaceu-
tical purposes; therapeutic preparations for the bath; 
bath preparations, medicated; bath salts for medical 
purposes; oxygen baths; salts for mineral water 
baths; belts for sanitary napkins (towels); bicarbona-
te of soda for pharmaceutical purposes; biocides; 
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biological preparations for medical purposes; bio-
logical preparations for veterinary purposes; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; blood for 
medical purposes; blood plasma; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes; bracelets for me-
dical purposes; diabetic bread adapted for medical 
use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceu-
tical purposes; bronchodilating preparations; bunion 
pads; preparations for the treatment of burns; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical pur-
poses; cachou for pharmaceutical purposes; prepara-
tions for callouses; calomel; camphor for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; candy 
for medical purposes; candy, medicated; powder of 
cantharides; capsules for medicines; carbolineum 
(parasiticide); castor oil for medical purposes; cattle 
washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical 
purposes; cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellu-
lose ethers for pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for pharmaceutical purpo-
ses; chemical conductors for electrocardiograph el-
ectrodes; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary purpo-
ses; chemico-pharmaceutical preparations; chewing 
gum for medical purposes; chilblain preparations; 
chinoline for medical purposes; chloroform; tobac-
co-free cigarettes for medical purposes; cinchona for 
medical purposes; contact lens cleaning prepara-
tions; deodorants for clothing and textiles; cocaine; 
cod liver oil; collodion for pharmaceutical purposes; 
compresses; condurango bark for medical purposes; 
medicines for alleviating constipation; solutions for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
corn remedies; corn rings for the feet; cotton for 
medical purposes; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 
croton bark; cultures of microorganisms for medical 
and veterinary use; curare; pharmaceutical prepa-
rations for treating dandruff; decoctions for phar-
maceutical purposes; dental cements; dental impre-
sssion materials; dental lacquer; dental mastics; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; depuratives; detergents for medical purpo-
ses; chemical preparations for the diagnosis of preg-
nancy; diagnostic preparations for medical purposes; 
diastase for medical purposes; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; digestives for pharmaceutical purposes; 
digitalin; dill oil for medical purposes; disinfectants 
for chemical toilets; disinfectants for hygiene purpo-
ses; dog lotions; dog washes; repellents for dogs; 
surgical dressings; dressings, medical; medicinal 
drinks; drugs for medical purposes; preparations for  

destroying dry rot fungus; elixirs (pharmaceutical 
preparations); enzyme preparations for medical pur-
poses; enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; enzymes for veteri-
nary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; 
esters for pharmaceutical purposes; ethers for phar-
maceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical 
purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; 
evacuants; eye-washes; eyepatches for medical pur-
poses; febrifuges; fennel for medical purposes; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish 
meal for pharmaceutical purposes; flaxseed for 
pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical 
purposes; flowers of sulphur for pharmaceutical 
purposes; fly catching paper; fly destroying prepara-
tions; food for babies; remedies for foot perspiration; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes; frost-
bite salve for pharmaceutical purposes; fumigating 
pastilles; fumigation preparations for medical pur-
poses; fungicides; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; gamboge for medical purposes; gases for 
medical purposes; gauze for dressings; gelatine for 
medical purposes; gentian for pharmaceutical pur-
poses; germicides; glucose for medical purposes; 
glycerine for medical purposes; glycerophosphates; 
dental amalgams of gold; goulard water; greases for 
medical purposes; greases for veterinary purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for me-
dical purposes; gurjun (gurjon, gurjan) balsam for 
medical purposes; haematogen; haemoglobin; hae-
morrhoid preparations; haemostatic pencils; medici-
nal hair growth preparations; articles for headache; 
headache pencils; herbal teas for medicinal pur-
poses; herbicides; medicinal herbs; smoking herbs 
for medical purposes; extracts of hops for phar-
maceutical purposes; hormones for medical purpo-
ses; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for 
pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for 
medical purposes; surgical implants (living tissues); 
insect repellent incense; napkins for incontinents; 
pants, absorbent, for incontinents; medicinal infu-
sions; insect repellents; insecticides; semen for 
artificial insemination; iodides for pharmaceutical 
purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodo-
form; Irish moss for medical purposes; isotopes for 
medical purposes; jalap; jujube, medicated; mens-
truation knickers; lacteal flour for babies; lactose for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating pre-
parations; laxatives; lecithin for medical purposes; 
leeches for medical purposes; preparations of lime 
for pharmaceutical purposes; liniments; lint for me-
dical purposes; liquorice for pharmaceutical purpo-
ses; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
for veterinary purposes; lozenges for pharmaceutical 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; malt for phar-
maceutical purposes; malted milk beverages for me-
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dical purposes; mangrove bark for pharmaceutical 
purposes; medicinal oils; medicinal roots; medicinal 
tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
dental purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; menthol; mercurial oint-
ments; preparations for destroying mice; nutritive 
substances for microorganisms; chemical prepara-
tions to treat mildew; milking grease; mineral food 
supplements; mineral water salts; mineral waters for 
medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; 
molding wax for dentists; moleskin for medical 
purposes; mothproofing paper; mothproofing prepa-
rations; mouthwashes for medical purposes; medici-
nal mud; mud for baths; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard oil for medical purposes; mustard 
plasters; myrobalan bark for pharmaceutical pur-
poses; narcotics; nervines; preparations for destroy-
ying noxious animals; nutritional supplements; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; ointments 
for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opo-
deldoc; opotherapy preparations; oxygen for medical 
purposes; panty liners (sanitary); paper for mustard 
plasters; parasiticides; pectin for pharmaceutical 
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; 
peptones for pharmaceutical purposes; pharmaceu-
tical preparations; phenol for pharmaceutical pur-
poses; phosphates for pharmaceutical purposes; che-
mical preparations for treating phylloxera; plasters 
for medical purposes; poisons; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium 
salts for medical purposes; poultices; pyrethrum 
powder; quassia for medical purposes; quebracho for 
medical purposes; quinine for medical purposes; 
radioactive substances for medical purposes; radio-
logical contrast substances for medical purposes; 
radium for medical purposes; rat poison; remedies 
for perspiration; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; rubber for dental purposes; salts for me-
dical purposes; sanitary napkins; sarsaparilla for me-
dical purposes; scapulars for surgical purposes; sea 
water for medicinal bathing; sedatives; serothera-
peutic medicines; serums; siccatives (drying agents) 
for medical purposes; pharmaceutical preparations 
for skin care; medical preparations for slimming 
purposes; slug exterminating preparations; smelling 
salts; sodium salts for medical purposes; soil-steri-
lising preparations; solvents for removing adhesive 
plasters; soporifics; starch for dietetic or pharma-
ceutical purposes; sterilising preparations; steroids; 
stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulphur 
sticks (disinfectants); strychnine; styptic prepara-
tions; sugar for medical purposes; sulphonamides 
(medicines); sunburn ointments; sunburn prepara-
tions for pharmaceutical purposes; suppositories; 
surgical cloth (tissues); syrups for pharmaceutical 
purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth 
filling material; preparations to facilitate teething; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; 

tincture of iodine; tinctures for medical purposes; 
tobacco extracts (insecticides); tonics (medicines); 
preparations of trace elements for human and animal 
use; turpentine for pharmaceutical purposes; vaginal 
washes; vermin destroying preparations; vesicants; 
veterinary preparations; vine disease treating chemi-
cals; vitamin preparations; wadding for medical pur-
poses; wart pencils; chemical preparations to treat 
wheat blight (smut); yeast for pharmaceutical pur-
poses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71180 A 
(800) 1148689 
(151) 2013 01 08 
(731) OLAINFARM, AS 

Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 Olaines  
novads, Latvia 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71297 A 
(800) 1149762 
(151) 2012 12 27 
(731) Closed Joint-Stock Company "BIOCAD" 

Svyazi street, bld. 34, liter A Petrodvortsoviy  
district, Strelna, RU-198515 Saint Petersburg,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, dark-green, light-green 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and pho-
tography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture services.  
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71344 A 
(800) 1150233 
(151) 2012 10 23 
(731) DÜNDAR AYAKKABICILIK DERİ DERİ  

MAMÜLLERI AYAKKABI MALZEMELE- 
Rİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Aymakoop  
Toplu İşyeri Yapi Koop. Sira Dükkan 6  
Başakşehir, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
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 and parasols; walking sticks. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear, socks. 
 

35 – Services of bringing together and presenting 
assorted goods in order to enable the customers to 
view and purchase the goods in a convenient way 
(the mentioned services may be provided by retail 
stores, wholesale stores, electronic environments, 
catalogues and other similar means). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71347 A 
(800) 1150306 
(151) 2013 01 04 
(731) Delphi Technologies, Inc. 

5725 Delphi Drive, Troy MI 48098, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Fuel injectors; fuel pumps; all of the forgoing 
not for use in motor vehicles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71348 A 
(800) 1150311 
(151) 2012 12 14 
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO  

"BULGARTABAC-HOLDING" 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA,  
Bulgaria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); paper and cardboard 

packages, especially cigarette packages; boxes of 
cardboard, wrappings and packages (stationery); 
packing paper, cigar bands; stationery; forms (prin-
ted); pamphlets; writing pads; placards of paper or 
cardboard; posters; decalcomanias; labels, not of 
textile; calendars; catalogues; folders (stationery); 
files (office requisites); bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging. 
 
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes, 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; ciga-
rette filters; cigarette paper; ashtrays for smokers. 
 
35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; publication of pub-
licity texts; radio advertising; advertising through 
posters; distribution of samples, models, patterns; 
dissemination of advertising matter; sales adverti-
sing; advertising agencies; TV advertisements; ad-
ministrative activities and services for management 
of domestic and international commercial transa-
ctions; consultations connected with the business 
management; marketing surveys and research; 
consulting services for business management; mana-
gement of business or industrial enterprises assis-
tance, support in business management; organization 
of exhibitions and fairs with commercial and ad-
vertising purposes; outdoor advertising with bill 
boards; advertising services using outdoor posters, 
advertising panel and wall surfaces, demonstration 
of goods; preparation and publishing of advertise-
ments through printed, audio, video, radio, television 
and electronic media; advertising through the global 
computer network; actualization of advertisement 
matter, import-export agencies. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71350 A 
(800) 1150318 
(151) 2012 12 11 
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BULGARTABAC-HOLDING" 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA,  
Bulgaria 

(540) 

MM 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; photographs; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); paper and cardboard 
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packages, especially cigarette packages; boxes of 
cardboard, wrappings and packages (stationery); 
packing paper, cigar bands; stationery; forms (prin-
ted); pamphlets; writing pads; placards of paper or 
cardboard; posters; decalcomanias; labels, not of 
textile; calendars; catalogues; folders (stationery); 
files (office requisites); bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging. 
 

34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes, 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; ciga-
rette filters; cigarette paper; ashtrays for smokers. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; publication of 
publicity texts; radio advertising; advertising thro-
ugh posters; distribution of samples, models, pat-
terns; dissemination of advertising matters; sales 
advertising; advertising agencies; TV advertising; 
administrative activities and services for manage-
ment of domestic and international commercial tran-
sactions; consultations connected with the business 
management; marketing surveys and research; con-
sulting services for business management; manage-
ment of business or industrial enterprises assistance, 
support in business management; organization of 
exhibitions and fairs with commercial and adverti-
sing purposes; outdoor advertising with bill boards; 
advertising services using outdoor posters, adverti-
sing panel and wall surfaces, demonstration of 
goods; preparation and publishing of advertisements 
through printed, audio, video, radio, television and 
electronic media; advertising through the global 
computer network; actualization of advertisement 
matter, import-export agencies. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71351 A 
(800) 1150361 
(151) 2012 12 31 
(731) "LABORATORIA SOVREMENNOGO 

ZDOROVIA" LLC 
ul. Chimzavodskaya 11/20, Berdsk,  
RU-633004 Novosibirskaya oblast,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Nutritional supplements (biologically active) for 
medical purposes, containing medical herbs. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71352 A 
(800) 1150368 
(151) 2012 12 21 
(731) FERRERO S.P.A.  

Piazzale P. Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN),  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30 – Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals 
(excluded forages); bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, edible ice-creams; honey, treacle; 
yeast and baking-powder; salt, mustard; pepper, 
vinegar, sauces; spices; ice; cocoa, cocoa-based pro-
ducts, specially paste for chocolate beverages, cho-
colate paste, chocolate, cocoa-based spread creams, 
pralines, chocolate products for Christmas trees de-
corations, products consisting of edible chocolate 
toppings with alcoholic stuff, sugar articles, pastry, 
namely fresh and long life pastry; chewing gum, 
chewing gum without sugar, candies without sugar. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71353 A 
(800) 1150376 
(151) 2013 01 18 
(731) RHODIA OPERATIONS 

40 rue de la Haie-Coq, F-93306  
AUBERVILLIERS, France 

(540)  

GOVANIL 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Industrial chemicals; chemical products used in 
the food industry; chemical products containing 
vanillin used in the food industry. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71355 A 
(800) 1150406 
(151) 2012 11 05 
(731) KEM ONE INNOVATIVE VINYLS 

210 avenue Jean Jaurès, F-69007 Lyon,  
France 

(540)  

Kem One 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as in agriculture and forestry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
polyvinyl chloride; vinyl compounds; soil fertilizers; 
fire extinguishing compositions; metal tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
for industrial purposes; preserving salt, other than 
for foodstuffs; salts for industrial use; chemical 
reagents other than for medical or veterinary use; 
decolorants for industrial use, chemical preparations 
for scientific use other than for medical or veterinary 
use. 
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4 – Industrial oils and greases; lubricants; petroleum; 
gas, fuel. 
 

16 – Bags and small bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics for packaging. 
 

17 – Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; tubes of plastic materials; pac-
king (cushioning, stuffing) materials of rubber or 
plastics; foils of plastic materials; foils of metal for 
insulating; insulating gloves, strips, fabrics or var-
nishes; artificial or synthetic resins (semi-finished 
goods); bags or small bags (envelopes, pouches) of 
rubber for packaging; glass wool or fibers for insu-
lation. 
 

19 – Non-metallic building materials; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, 
not of metal; buildings, not of metal; scaffolding, not 
of metal; glass panes for building; insulating glass 
(building). 
 

42 – Scientific, technological, industrial analysis and 
research services, namely research and development 
of new products, chemical research, mechanical 
engineering research, biological research; technical 
project studies in the field of chemistry; oil-field 
surveys, chemistry services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71378 A 
(800) 1150425 
(151) 2012 12 06 
(731) Carmeda AB 

Kanalvägen 3 B SE-194 61 Upplands Väsby,  
Germany 

(540)  

CARMEDA 
(591) Black, white 
(511)  
10 – Disposable and implantable medical devices for 
use within cardiology, surgery, intensive care, neph-
rology, endocrinology, neurology, blood manage-
ment, organ preservation and ophthalmology; sur-
gical implants. 
 

40 – Surface treatment of disposable medical devi-
ces and implants; consulting services relating to bio-
active coating technology. 
 

45 – Licensing services relating to bioactive coating 
technology. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 71383 A 
(800) 1150497 
(151) 2012 12 29 
(731) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30 – Coffee, artificial coffee; tea, cocoa, chocolate-
based beverages; sugar, rice, tapioca, sago; flour, 
flour milling products and preparations made from 
cereals; bread, cookies, biscuits, cakes, tarts, pies, 
pastry, chocolate, chocolate products; confectionery; 
ice; ice-cream, ices; honey, treacle; salt, sauces, 
condiments; spices; food ready-to-eat and consisting 
primarily of the aforementioned goods, including 
pizzas, snacks and fast foods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71388 A 
(800) 1150573 
(151) 2012 10 05 
(731) WORLD MEDICINE OPTHALMICS 

İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2,  
Güneşli, Bağcilar, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, chemical preparations for medi-
cal purposes, dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic foods adapted for medical purposes; 
aminoacids for medical purposes, nutritional supple-
ments, pollen dietary supplements, mineral food su-
pplements, protein dietary supplements, baby foods, 
medicinal herbs, herbal beverages adapted for medi-
cal purposes; medicines for dental purposes, hygenic 
products for medical purposes including pads, wad-
dings for medical purposes, plasters for medical pur-
poses, dressings for medical purposes, preparations 
for destroying noxious plants, preparations for des-
troying noxious animals, fungicides, disinfectants 
for hygiene purposes, antiseptics, detergents for me-
dical purposes. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71465 A 
(800) 1151147 
(151) 2013 01 08 
(731) Nufarm SAS 

28 Boulevard Camélinat, F-92230 
Gennevilliers, France 

(540)  

TROLLER 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pesticides, fungicides, herbicides, insecticides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71466 A 
(800) 1151150 
(151) 2013 01 22 
(731) BIOFARMA  

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540)  

VASCORAM 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for use in medicine; dietetic food and subs-
tances for medical or veterinary use; food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; plas-
ters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; pesti-
cides; fungicides, herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71470 A 
(800) 1151155 
(151) 2012 11 13 
(731) Kwizda Holding GmbH 

Universitätsring 6, A-1010 Vienna, Austria 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic products for 
medical purposes, food for babies; plasters, material 
for dressings; teeth filling materials and dental imp-
ression materials; disinfectants; agents for the des-
truction of noxious animals; fungicides, herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71517 A 
(800) 1097353 
(151) 2011 10 31 
(891) 2013 01 25 
(731) AVEO Pharmaceuticals, Inc 

75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139,  
USA 

(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71518 A 
(800) 1097354 
(151) 2011 10 31 
(891) 2013 01 25 
(731) AVEO Pharmaceuticals, Inc 

75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71519 A 
(800) 1118156 
(151) 2012 02 17 
(891) 2013 01 23 
(731) Jessica Cosmetics International, Inc. 

13209 Saticoy Street, North Hollywood, 
CA 91605, USA 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511)  
3 – Cleansing and polishing preparations; cleansing 
creams; false nails; gel for nail sculpting; glue remo-
vers; nail buffing preparations; nail care prepara-
tions; nail grooming products, namely, tips, glue, 
lacquer and glitter; nail polish; nail polish base coat; 
nail polish removers; nail polish top coat; nail tip; 
color gel nail polish; gel nail polish base coat; gel 
nail polish removers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71697 A 
(800) 1152431 
(151) 2013 01 25 
(731) Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc. 

W-7 Private-run Science and, Technology  
Industrial Park, No. 669 West Changjiang  
Road, Hefei, Anhui, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
10 – Medical apparatus and instruments; dental ap-
paratus; apparatus for use in medical analysis; diag-
nostic apparatus for medical purposes; roentgen 
apparatus for medical purposes; protection devices 
against X-rays, for medical purposes; X-ray tubes 
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for medical purposes; radiological apparatus for 
medical purposes; apparatus and installations for the 
production of X-rays, for medical purposes; pro-
tection devices against roentgen rays, for medical 
purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71699 A 
(800) 1152473 
(151) 2013 01 04 
(731) Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Malinovshchiznensky  
spirtovodochny zavod-"AKVADIV" 
ul. Tsentralnaya 22, d. Malinovshchina,  
p/o Lebedevo, Molodechnensky rayon,  
222315 Minskaya obl, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beer), including 
vodka. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71700 A 
(800) 1152516 
(151) 2012 12 04 
(731) Private Joint Stock Company  

"InterMikro Delta, Ink" 
B. Krotova str. 24, Dnepropetrovsk 49033,  
Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; vehicle chassis; vehicle wheel spokes; 
treads for retreading tires [tyres]; gearing for land 
vehicles; tires [tyres] for vehicle wheels; tires [ty-
res], solid, for vehicle wheels; pneumatic tires [ty-
res]; spikes for tires [tyres]; studs for tires [tyres]. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; auctioneering; accounting; marketing 
studies; opinion polling; organization of exhibitions 

for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses; demonstration of goods; business research; bu-
siness information; business appraisals; business 
investigations; business inquiries; marketing rese-
arch; economic forecasting; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; compila-
tion of information into computer databases; distri-
bution of samples; import-export agencies; invoi-
cing; advisory services for business management; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; computerized file 
management; business management consultancy; 
business management and organization consultancy; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; professional business con-
sultancy; business organization consultancy; audi-
ting; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; publication 
of publicity texts; radio advertising; advertising by 
mail order; dissemination of advertising matter; pub-
licity columns preparation; publicity; advertising on 
a computer network; direct mail advertising; sales 
promotion for others; television advertising; data 
search in computer files for others. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71701 A 
(800) 1152518 
(151) 2013 01 25 
(731) Joint Stock Company Gazprom neft 

5, lit A, Galernaya ul. RU-190000  
St-Petersburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white and grey 
(511)  
1 – Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; trans-
mission fluid; coolants for vehicle engines. 
 

4 – Industrial oils and greases; lubricating oil; motor 
oil; cutting fluids; lubricants; lubricating grease; gre-
ase for belts; lighting fuel; motor fuel, gasoline. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71702 A 
(800) 1152521 
(151) 2012 07 13 
(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 
Eski Beyşehir Yolu Üzeri No. 19, Meram 
KONYA, Turkey 
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(540)  

 
(591) Red, white and grey 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
beans, preserved, soups, preparations for making 
bouillon, olives, preserved, milk and milk products, 
butter, edible oils and fats, preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, nuts, prepared, 
peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and 
powdered eggs, protein for use as a food additive, 
potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or 
cocoa based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, ravioli, vermicelli, pastry and bakery pro-
ducts, desserts, honey, royal jelly, propolis (bee 
gum), condiments for foodstuff, yeasts, baking pow-
der, natural substances for improving shape and co-
lor of bread and retarding its period of getting stale, 
all kinds of flour, semolina, corn starch, crystal 
sugar, cubed sugar, powdered sugar, tea, ice tea, 
confectionery, chocolates, biscuits, crackers, waff-
les, chewing gums, ice creams, edible ice, salt, grain 
(cereals) and products made from cereal, treacle. 
 

31 – Agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts, neither prepared, nor processed; live animals; 
grains (seeds), natural plants and flowers; animal 
foodstuffs; malt; turf, natural; crustaceans, live; 
fishing bait, live; cereal seeds, unprocessed; shrubs; 
plants; seedlings; trees; citrus fruit; unsawn timber; 
plants, dried, for decoration; fodder. 
 

32 – Beers, preparations for making beer, mineral 
waters, spring waters, table water, soda waters, tonic 
waters, vegetable and fruit juices, their concentra-
tions and extracts, beverages, malt wort. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71703 A 
(800) 1152529 
(151) 2012 10 11 
(731) JCDecaux SA 

17 rue Soyer, F-92220 NEUILLY SUR  
SEINE, France 

(540)  

JCDecaux 
(591) Black, white 
(511)  
6 – Display and advertising columns and panels 
mainly of metal, mobile or not; metal kiosks; metal 
passenger shelters. 
 

9 – Digital screens; touch screens, interactive scre-
ens; luminous signs; luminous electric panels, lumi-
nous columns; information and advertising panels, 
luminous or mechanical; software. 
 

11 – Public lavatories, street lamps, street lighting 
installations. 
 

35 – Advertising; rental of advertising material, ren-
tal of billboards, dissemination of advertisements, 
advertising management services, administrative 
management of advertising space, display, commer-
cial, promotional and advertising hosting services 
(particularly presentation/exhibition of goods (orga-
nization of exhibitions)), organization of events for 
advertising purposes, rental of advertising space 
situated on street furniture (billboards, digital scre-
ens, columns, kiosks, trash cans, benches, street 
lamps, public transport shelters, public lavatories, 
containers and advertising canvasses), whether for 
towns, metropolitan areas, sports halls, entertain-
ment halls, movie theaters, airports, stations, shop-
ping centers or other buildings; advertising via the 
Internet; advertising via mobile telephones, public 
relations; advertising on vehicles; business manage-
ment; business administration; marketing services; 
market studies; advertising, marketing and promo-
tional services relating to the provision of down-
loadable content via computer networks or teleco-
mmunication networks. 
 

38 – Communications by computer network, telep-
hone, radio and via the Internet in the context of 
communication and dissemination of advertising 
campaigns; sending, exchange and transmission of 
information, messages, data, sound and images via a 
network in the context of communication and dis-
semination of advertising campaigns; electronic dis-
play services; information agency; video broadcast-
ting via a global computer network; transfer of data 
by means of telecommunication; provision of down-
loadable electronic publications on line; transmit-
ssion of information contained on a server center; 
rental and free provision of access time to down-
loadable documents and applications. 
 

41 – Entertainment; entertainment services via vi-
deo, text and audiovisual dissemination particularly 
on digital media; electronic publications particularly 
on digital media; organization of competitions; 
electronic game service provided by means of 
downloadable publications; production of films on 
video media; photography services; digital imaging 
services; editing of audiovisual and multimedia 
works; production and co-production services for 
multimedia programs, audiovisual programs, adver-
tising programs, institutional films, audio and video 
recordings, films; editing services for audiovisual 
programs; exploitation of electronic publications 
online; editing of audiovisual programs (formatting 
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of texts, of images, whether still or animated, of 
musical sounds). 
 

42 – Creation and design, development and 
programming of advertising multimedia products, 
namely animations, 3D presentations; design and 
programming of software for interactive stations, 
digital screens, smartphones and Internet sites; 
mapping services in 3D or in paper form, services 
provided by graphic arts designers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71704 A 
(800) 1152531 
(151) 2012 10 29 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi út 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use, ex-
cept pharmaceutical preparations for ophthalmology. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71705 A 
(800) 1152541 
(151) 2012 11 29 
(731) Metsä Tissue Oyj 

Revontulentie 8C, FI-02100 Espoo, Finland 
(540)  

KATRIN 
(591) Black, white 
(511)  
21 – Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); holders, 
containers and dispensers for kitchen rolls, toilet pa-
per, napkins, hand towels; articles for cleaning pur-
poses, including soap dishes, soap boxes and soap 
dispensers; cloths for cleaning and cloth of paper, 
not of woven fabrics. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71706 A 
(800) 1152605 
(151) 2013 01 11 
(731) FERRERO S.P.A. 

Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA  
(CN), Italy 

(540)  

 

(591) Blue, black, green and orange 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and ve-
getables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals 
(excluded forages); bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, edible ice-creams; honey, treacle; 
yeast and baking-powder; salt, mustard; pepper, 
vinegar, sauces; spices; ice; cocoa, cocoa-based 
products, specially paste for chocolate beverages, 
chocolate paste, chocolate, cocoa-based spread 
creams, pralines, chocolate products for Christmas 
trees decorations, products consisting of edible 
chocolate toppings with alcoholic stuff, sugar artic-
les, pastry, namely fresh and long life pastry; che-
wing gum, chewing gum without sugar, candies 
without sugar. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71707 A 
(800) 1152606 
(151) 2013 01 10 
(731) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. 

di RICERCHE BIOCHIMICHE 
Via Pietro Gaggia, 16, I-20139 Milano, Italy 

(540)  

TONIMER 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for 
the hygiene of the nasal cavities, oral cavities and 
throat, not for medical purposes; preparations for 
cleansing and treating of the nasal cavities, oral 
cavities and throat, not for medical purposes. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; preparations for the hygiene 
of the nasal cavities, oral cavities and throat, for 
medical purposes; preparations for cleansing and 
treating of the nasal cavities, oral cavities and throat, 
for medical purposes. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71708 A 
(800) 1152609 
(151) 2013 02 14 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540) 

REMIAS 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the treat-
ment of respiratory, central nervous and cardiovas-
cular diseases. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71709 A 
(800) 1152619 
(151) 2013 01 12 
(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH 

Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lübeck, Germany 
(540)  

Masons 
(591) Black, white 
(511)  
34 – Tobacco, processed and unprocessed; tobacco 
products, in particular cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for smoking, snuff, tobacco for water pipes; 
cigarette papers; cigarette tubes; cigarette filters; 
matches; smokers' articles as far as included in class 
34. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71710 A 
(800) 1152632 
(151) 2013 02 07 
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi  

otvetstvennostyou "Olimp" 
oul. 4-ya Promychlennaya, 1, g. Vladikavkaz,  
RU-362013 Respublika Severnaya Osetia –  
Alania, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers). 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 71711 A 
(800) 1152634 
(151) 2013 02 07 
(731) MOKATE SA 

ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustron, Poland 
(540)  

 
 

(591) Green (RGB 0,94,31, CMYK 37,0,25,63) and  
white (RGB 255,255,255, CMYK 0,0,0,0).  

(511)  
30 – Tea. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71712 A 
(800) 1152643 
(151) 2013 02 06 
(731) COFEMEL – SOCIEDADE DE  

VESTUÁRIO, S.A. 
Rua Da Mabor, 104 – P-4760-813 Lousado,  
Portugal 

(540)  

TIFFOSI 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71714 A 
(800) 1152655 
(151) 2012 10 15 
(731) ICE IP S.A. 

3, rue des Tilleuls, L-8332 ROMBACH, 
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data media; 
magnetic cards; software; telephone apparatus; te-
lephone receivers; telephone transmitters; photog-
raphic cameras; radio receivers; radio transmitters; 
computer hardware; parts and accessories for mobile 
and portable digital electronic devices; parts and 
accessories for mobile telephones; cases for mobile 
telephones; covers for mobile telephones; cells and 
batteries; chargers; earphones; loudspeakers; micro-
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phones; apparatus for connecting and charging 
mobile and portable digital electronic devices; parts 
and component parts for all the aforesaid goods; 
spectacles; goggles for sports; sunglasses; spectacle 
cases; spectacle glasses; spectacle frames. 
 

28 – Computer game apparatus. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71715 A 
(800) 1152668 
(151) 2012 08 14 
(731) DR. SERTUS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2,  
Güneşli, Bagcilar, Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, chemical preparations for medi-
cal purposes, dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic foods adapted for medical purposes; 
amino acids for medical purposes, nutritional subs-
tances, pollen dietary substances, mineral food subs-
tances, protein dietary supplements, baby foods, 
medicinal herbs, herbal beverages adapted for medi-
cal purposes; medicines for dental purposes, hygenic 
products for medical purposes including pads, wad-
dings for medical purposes, plasters for medical 
purposes, dressings for medical purposes, prepara-
tions for destroying noxious plants, preparations for 
destroying noxious animals, fungicides, disinfectants 
for hygiene purposes, antiseptics, detergents for 
medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71716 A 
(800) 1152697 
(151) 2012 11 05 
(731) Vegapharm LLP 

Intershore Suites Vernon House, Sicilian  
Avenue London WC1A 2QS, United  
Kingdom 

(540)  

 
(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 stop-

ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71732 A 
(800) 1152709 
(151) 2012 04 10 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İCECEK ÜRETİM 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi  
No. 94, Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry, game, all kinds of process-
sed meat products; dry legumes; instant soup and 
bouillon; olives and olive pastes; milks and milk 
products including butter; edible oils; dried, presser-
ved, frozen, cooked fruits and vegetables; dried 
fruits and nuts; nut paste, peanut paste and tahini; 
eggs and powdered egg; dietetic foods, not for me-
dical or veterinary purposes; processed bee pollen 
for food purposes; protein-based nutrient-dense 
snack bars with added carbohydrates; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
noodles, bakery and pastry products, bakery des-
serts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, bis-
cuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-creams, 
edible ices; salt; cereals and cereal products; salty 
snacks made from whole grains with added nuts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71733 A 
(800) 1152710 
(151) 2012 04 10 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İCECEK ÜRETİM 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi  
No. 94, Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry, game, all kinds of process-
sed meat products; dry legumes; instant soup and 
bouillon; olives and olive pastes; milks and milk 
products including butter; edible oils; dried, presser-
ved, frozen, cooked fruits and vegetables; dried 
fruits and nuts; nut paste, peanut paste and tahini; 
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eggs and powdered egg; dietetic foods, not for 
medical or veterinary purposes; processed bee pollen 
for food purposes; protein-based nutrient-dense 
snack bars with added carbohydrates; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
noodles, bakery and pastry products, bakery des-
serts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, bis-
cuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-creams, 
edible ices; salt; cereals and cereal products; salty 
snacks made from whole grains with added nuts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71734 A 
(800) 1152711 
(151) 2012 04 10 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İCECEK ÜRETİM  

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi  
No. 94, Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
29 – Meat, fish, poultry, game, all kinds of process-
sed meat products; dry legumes; instant soup and 
bouillon; olives and olive pastes; milks and milk 
products including butter; edible oils; dried, presser-
ved, frozen, cooked fruits and vegetables; dried 
fruits and nuts; nut paste, peanut paste and tahini; 
eggs and powdered egg; dietetic foods, not for 
medical or veterinary purposes; processed bee pollen 
for food purposes; protein-based nutrient-dense 
snack bars with added carbohydrates; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based beve-
rages, chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
noodles, bakery and pastry products, bakery des-
serts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered su-
gar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, bis-
cuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-creams, 
edible ices; salt; cereals and cereal products; salty 
snacks made from whole grains with added nuts.  
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 71735 A 
(800) 1152712 
(151) 2012 04 10 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İCECEK ÜRETİM 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi  
No. 94, Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry, game, all kinds of process-
sed meat products; dry legumes; instant soup and 
bouillon; olives and olive pastes; milks and milk 
products including butter; edible oils; dried, pre-
served, frozen, cooked fruits and vegetables; dried 
fruits and nuts; nut paste, peanut paste and tahini; 
eggs and powdered egg; dietetic foods, not for 
medical or veterinary purposes; processed bee pollen 
for food purposes; protein-based nutrient-dense 
snack bars with added carbohydrates; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
noodles, bakery and pastry products, bakery des-
serts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder; flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered su-
gar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, bis-
cuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-creams, 
edible ices; salt; cereals and cereal products; salty 
snacks made from whole grains with added nuts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71736 A 
(800) 1152713 
(151) 2012 04 10 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İCECEK ÜRETİM  

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi  
No. 94, Maltepe-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry, game, all kinds of process-
sed meat products; dry legumes; instant soup and 
bouillon; olives and olive pastes; milks and milk 
products including butter; edible oils; dried, pre-
served, frozen, cooked fruits and vegetables; dried 
fruits and nuts; nut paste, peanut paste and tahini; 
eggs and powdered egg; dietetic foods, not for 
medical or veterinary purposes; processed bee pollen 
for food purposes; protein-based nutrient-dense 
snack bars with added carbohydrates; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
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noodles, bakery and pastry products, bakery des-
serts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder; flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered su-
gar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, bis-
cuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-creams, 
edible ices; salt; cereals and cereal products; salty 
snacks made from whole grains with added nuts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71737 A 
(800) 1152718 
(151) 2012 09 07 
(731) RAINBOW S.R.L. 

snc, via Brecce, I-60025 LORETO (AN),  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; audiovisual receivers; 
blank CD-ROMs for sound or video recording; pre-
recorded audio and video DVD and pre-recorded 
audio and video CD-ROMs; compact discs, audio-
video containing music, entertainment, film, anima-
tions and computer games; DVD containing musical 
and animations films and containing games; recor-
ded video discs and tapes containing musical film, 
animations and games; exposed cinematographic 
film; video games software, computer games; discs 
and cartridges for video games; video game prog-
rams; audio books for kids; game software for use 
on computers or video game players; computer ga-
mes software; computer software for video games or 
for games machines; books recorded on audio tapes, 
video tapes, CD-ROMs and DVDs; audio books 
downloadable; electronic game software; computer 
games software; optical glasses; sunglasses; eyegla-
ssses cases; cords for spectacles; frames for spec-
tacles; spectacle glasses; field glasses; telescopes; 
optical apparatus and instruments; video game 
joysticks. 
 

16 – Printed matter; stationery; stationery-type port-
folios; agendas and diaries; pocket diaries; note 
books; drawing pads; writing pads; scrapbooks; ex-
ercise books; printed cards; gift cards; envelopes, 
stationery; wrapping paper; document holders, sta-
tionery; folders, stationery; ring binders; calendars; 
drawing paper; note paper; adhesives for stationery 
or household purposes; collectable trading cards and 
stickers; artists' materials; paint brushes; drawing 
instruments; pens; pencils; bookmarks; book ends; 
photographs; photograph stands; newspapers; maga-
zines, periodicals; books; typewriters and office re-
quisites, except furniture; instructional and teaching 
material, except apparatus; plastic materials for pac-

kaging, not included in other classes; printers' type; 
printing blocks; bookbinding material. 
 

25 – Clothing namely sweaters, cardigans, waistco-
ats, suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, clot-
hing made of leather, stockings and socks, stocking 
suspenders, sock suspenders, wind resistant jackets, 
ski trousers, fur coats, overcoats, skirts, dresses, 
jackets, undershirts, T-shirts, sports jerseys and bree-
ches for sports, blouses, shirt collars, shirts, foulards, 
beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits; wedding 
dresses; underwear, bras, brassiere, corsets, under-
pants, briefs, vests, nightgowns, negligees, pyjamas, 
gloves, shawls, scarves, neckties, bow ties, belts, 
suspenders, hats, caps; shoes, boots, half boots, leat-
her shoes, galoshes, rain boots, sport footwear, san-
dals, slippers, shoe soles, shoe heels, footwear up-
pers. 
 

28 – Games and playthings; dolls; dolls' clothing; 
accessories for dolls; play sets for dolls; bean bag 
dolls; wind-up toys; toy masks; carnival masks; col-
lectable toy figures; action figures and accessories 
therefor; plush toys; marionettes; puppets; parlour 
games; board games; educational games for the 
teaching of arithmetic, reading, language, geograp-
hy, science, astronomy, history, rules of the road; 
electric action toys; hand-held electronic video ga-
mes; video games apparatus; electronic amusement 
apparatus incorporating a liquid crystal display; 
stand-alone video game machines; protective car-
rying cases specially adapted for handheld video ga-
mes; game apparatus adapted for use with display 
monitors; mechanical toys; building games; toy buil-
ding blocks; jigsaw puzzles; action skill games; 
chess games; magic tricks; playing cards; music box 
toys; party games; bath toys; snow globes; marbles; 
yo-yos; spinning tops; inflatable toys; squeeze toys; 
stuffed toys; bubble making wand and solution sets; 
soap bubbles, toys; kites; toy buckets and shovel 
sets; mobiles, toys; toy vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy trucks; water squirting toys; gymnastic and 
sporting articles; rubber balls; balloons; soccer balls; 
basketballs; baseballs; beach balls; bowling balls; te-
nnis balls; golf balls; golf gloves, accessories for 
games; baseball bats; catcher's mitts, accessories for 
games; hockey pucks; roller skates; skateboards; 
jump ropes; table tennis tables; target games; pun-
ching balls; badminton sets; disc toss toys; paper 
party hats; paper party favors; decorations for Chris-
tmas trees, except illumination articles and confec-
tionery; Christmas stockings, accessories for games; 
video game apparatus for use with televisions. 
 

41 – Entertainment; entertainment in the nature of 
cinema films; production, distribution and rental of 
films, of television and radio programmes, of sound 
and video recordings; production of entertainment 
live performances; showing of cinematographic 
films; presentation of recital; television entertain-
ment in the nature of action, live, comic, dramatic 
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and/or cartoon television programmes; rental of vi-
deo cassettes; production of multimedia presenta-
tions (recording studio and film studio services); 
providing on-line electronic publications, not down-
loadable; interactive entertainment via a global com-
puter network; providing movies available on-line 
on the Internet, not downloadable; providing games 
from the Internet, not downloadable; publication of 
books, magazines and electronic publications on ci-
nema, music and video games; information on ser-
vices related to games, music and cinema services 
available on-line, not downloadable; booking of 
rooms for entertainment; booking of entertainment 
halls; booking of seats for shows; booking of theater 
and cinema tickets; booking of seats for shows using 
electronic ticketing systems; instruction services; 
education; providing of training; sporting and cul-
tural activities. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71738 A 
(800) 1152725 
(151) 2012 10 17 
(731) Spey Medical Limited 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71739 A 
(800) 1152738 
(151) 2012 11 05 
(731) Vegapharm LLP 

Intershore Suites Vernon House, Sicilian  
Avenue London WC1A 2QS, United  
Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 

plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71748 A 
(800) 1152889 
(151) 2012 06 20 
(731) NLSTAR LIMITED 

Arch. Makariou III, 227 Doma Building,  
3rd Floor, CY-3105 Limassol, Cyprus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soaps, perfumery, perfumes, eau de toilette, eau 
de parfum, scented waters, deodorants for personal 
use (perfumery), essential oils, oils for toilet purpo-
ses, cosmetics, cosmetic kits, cosmetic preparations 
for skincare, cosmetic creams, cosmetic milks, lo-
tions for cosmetic purposes, cosmetic powders, cos-
metic preparations for slimming purposes, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, skin-tanning pre-
parations (cosmetics), make-up preparations and ma-
ke-up removing preparations, beauty creams, clean-
sing milk, beauty masks, creams and lotions for the 
face and body, cosmetic preparations for the bath, 
bath salts, not for medical purposes, oils for cosme-
tic purposes, shampoos, hair lotions, lotions for cos-
metic purposes, aftershave preparations, shaving 
preparations, shaving soap, blusher, make-up pow-
der, lipsticks, cosmetic preparations for the lips, 
mascara, cosmetic pencils. 
 

5 – Sanitary preparations, dietetic substances adap-
ted for medical use, dietetic foods for medical pur-
poses, biological preparations for medical purposes, 
dietetic beverages for medical purposes, medicated 
confectionery, chemico-pharmaceutical preparati-
ons, chemical preparations for medical purposes, 
chemical preparations for pharmaceutical purposes, 
food supplements and substitutes for medical pur-
poses, decoctions for pharmaceutical purposes, eli-
xirs (pharmaceutical preparations), edible plant fib-
res (non nutritive), smoking herbs for medical pur-
poses, chewing gum for medical purposes, gum for 
medical purposes, medicinal herbs, medicinal oils, 
medicinal infusions, lotions for pharmaceutical pur-
poses, medicines for human purposes, mineral water 
for medical purposes, narcotics, preparations of trace 
elements for human use, ointments for pharmaceu-
tical purposes, medicinal drinks, medicinal roots, 
tonics (medicines), remedies for human purposes, 
tranquillizers, serums, syrups for pharmaceutical 
purposes, soporifics, sugar for medical purposes, mi-
neral food supplements, medicinal tea, herbal teas, 
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vitamin and mineral preparations, glycerine for 
medical purposes; dietetic foods, food supplements 
and meal replacements, not for medical purposes, in 
particular in the form of powders, made from meat, 
fish, poultry and game. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game, preserved, dried, 
cooked, dehydrated or freeze-dried meat, fish, poul-
try and game, preserved, dried, cooked, dehydrated 
or freeze-dried meat, fish, poultry and game extracts, 
preserved, dried, cooked, dehydrated or freeze-dried 
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk, milk products, edible oils and fats, weed 
extracts for food, ground almonds, processed pea-
nuts, butter, milk beverages (milk predominating), 
bouillon, preparations for making bouillon, presser-
ved mushrooms, desiccated coconut, bouillon con-
centrates, crystallised fruits, soups, cream (dairy pro-
ducts), crystallised fruits, fruit peel, preserved beans, 
cheese, gelatine for food, fruit jellies, fruit pulp, 
jellies for food, preserved soya beans for food, 
vegetable juices for cooking, whey, margarine, 
marmalade, prepared nuts, nut oils (food), preserved 
olives, fish (not live), pickles, pollen prepared as 
foodstuff, protein for human consumption, nutritive 
vegetable fibre for human consumption, raisins, 
salted meats, sausages, tofu, yoghurt; prepared meals 
and dishes of meat, fish, poultry, fruits, vegetables, 
eggs, milk and milk products; canned fruits, vege-
table preserves, fish preserves, meat preserves and 
soups; meat, fish, poultry and game extracts, pre-
served, dried, cooked, dehydrated or freeze-dried 
fruits and vegetables, fruit extracts, vegetable ext-
racts for human consumption, vitamins, minerals, 
protein for human consumption, vegetable fibre for 
human consumption, jellies, eggs, milk, milk pro-
ducts, edible oils and fats, weed extracts for food, 
preserved peanuts, butter, preserved mushrooms, 
bouillon concentrates, crystallised fruits, crystallised 
fruits, fruit peel, preserved beans, gelatine for food, 
fruit pulp, preserved soya beans for food, vegetable 
juices for cooking, whey, margarine, fish (not live), 
pollen prepared as foodstuff, salted meats, tofu; 
cooked dishes and dietetic foodstuffs, not adapted 
for medical purposes, made from meat, fish, poultry, 
fruits, vegetables, eggs, milk and milk products. 
 

30 – Flour and preparations made from cereals, salt, 
vinegar, spices, weeds (condiment), ices, paste, 
almond confectionery, almond paste, starch for food, 
peanut confectionery, flavourings, other than essen-
tial oils, flavourings for cakes, other than essential 
oils, aromatic preparations for food, seasonings, oat-
based food, oat flakes, stick liquorice (confection-
nery), flavourings, other than essential oils, for 
beverages, cocoa products, coffee, coffee flavou-
rings, vegetal preparations for use as coffee subs-
titutes, unroasted coffee, chips (cereal products), 
chicory (coffee substitute), cocoa, chocolate, condi-
ments,  confectionery,  couscous  (semolina),  ice 

cream, natural sweeteners, thickening agents for 
cooking, essences for foodstuffs (except etheric es-
sences and essential oils), malt extract for food, 
starch for food, ferments for pastes, bean meal, 
wheat flour, farinaceous foods, corn flakes, royal 
jelly for human consumption (not for medical pur-
poses), glucose for food, sweetmeats (candy), che-
wing gum, not for medical purposes, lozenges (con-
fectionery), fruit jellies (confectionary), gruel, with a 
milk base, for food, puddings, gluten for food, groats 
for human food, leaven, yeast, corn flour, roasted 
corn, popcorn, malt extract for food, malt for food, 
mayonnaise, molasses for food, treacle, infusions, 
not medicinal, honey, bread, unleavened bread, 
gingerbread, crackers, flour-milling products, mus-
tard, noodles, barley meal, corn flakes, pepper, po-
tato flour for food, cake powder, pralines, bee glue 
(propolis) for human consumption, liquorice (con-
fectionery), rice, sauces (condiments), semolina, 
soya flour, sherbets (ices), sugar, candy for food, 
tapioca, tapioca flour for food, lea, frozen yoghurt 
(confectionery ices), rusks, biscuits, cocoa, coffee 
and chocolate-based beverages, garden herbs, pre-
served; cooked dishes and meals with a base of 
flour, cooked dishes and meals with a base of cer-
eals; preparations made from cereals, pasta, rice, 
cocoa, chocolate, coffee or tea; dietetic foods, food 
supplements and meal replacements, not for medical 
purposes (in particular in the form of powders), 
made from flour and preparations made from 
cereals, cereal products, salt, vinegar, spices, weeds 
(condiment), pasta, starch products for foods, fla-
vourings, other than essential oils, aromatic prepa-
rations for food, seasonings, cocoa products, coffee, 
coffee flavourings, vegetal preparations for use as 
coffee substitutes, unroasted coffee, chicory (coffee 
substitute), cocoa, chocolate, condiments, confectio-
nery, couscous (semolina), natural sweeteners, thic-
kening agents for cooking, essences for foodstuffs 
(except etheric essences and essential oils), malt 
extract for food, starch for food, ferments for pastes, 
royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes), glucose for food, gluten for food, groats 
for human food, leaven, yeast, corn (flour), malt 
extract for food, malt for food, molasses for food, 
honey, bread, flour-milling products, mustard, pep-
per, cake powder, bee glue (propolis) for human 
consumption, rice, sauces (condiments), semolina, 
sugar, candy for food, tapioca, tea; cooked dishes 
and dietetic foodstuffs, not adapted for medical 
purposes, made from flour, cereals, preparations 
made from cereals, pasta, rice, cocoa, chocolate, 
cafe or tea; preserved garden herbs. 
 

32 – Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making beverages, 
non-alcoholic aperitifs, essences for making 
beverages, pastilles for effervescing beverages, 
powders for beverages, isotonic drinks, syrup for 
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beverages, non-alcoholic cocktails, table waters, 
preparations for making aerated water, non-alcoholic 
fruit extracts, vegetable juices (beverages), soda 
water, sorbets (beverages); dietetic beverages, not 
for medical purposes, made from cocoa, coffee and 
chocolate, dietetic rusks, not for medical purposes, 
dietetic biscuits, not for medical purposes, dietetic 
beverages not adapted for medical purposes; non 
alcoholic fruit extracts, non alcoholic vegetable 
extracts for human consumption. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72015 A 
(800) 1154674 
(151) 2012 12 26 
(731) EVELİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi, Park  
Sokak No. 12/B, Kაğithane-İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready 
made leather linings (parts of clothing), T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, paja-
mas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beach-
wear, bathing suits, swimming suits; clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; un-
derclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, 
pants, socks; footwear, namely, shoes excluding 
orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking 
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, 
namely, heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely, caps, skull caps, sports 
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72016 A 
(800) 1154684 
(151) 2012 10 17 
(731) Spey Medical Limited 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical or medical product for human 
use. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72017 A 
(800) 1154685 
(151) 2012 10 17 
(731) Spey Medical Limited 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72018 A 
(800) 1154686 
(151) 2012 10 17 
(731) Spey Medical Limited 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
 5 – Pharmaceutical products for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72019 A 
(800) 1154687 
(151) 2012 10 17 
(731) Spey Medical Limited 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72020 A 
(800) 1154698 
(151) 2012 11 30 
(731) BRANDBQ Sp. z o.o. 

ul. Rybitwy 2, PL-30-722 Kraków, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Fur, imitation leather, key cases, purses, cos-
metics cases, travelling trunks, umbrellas, parasols 
and covers therefor, straps of leather, rucksacks, 
travelling bags, trunks, bags including handbags, net 
bags for shopping and shopping bags. 
 

25 – Underwear, footwear, headgear, clothing, inclu-
ding leather clothing, top coats, stockings, tights, 
socks, gloves, scarves, trousers, skirts, dresses, suits, 
sweaters, teddies (undergarments), dressing gowns, 
T-shirts, clothes; belts. 
 

35 – Wholesaling and retailing in shops, warehouses 
and via the Internet, of bags, rucksacks, belts, 
wallets, clothing, footwear, headgear, umbrellas. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72021 A 
(800) 1154700 
(151) 2012 12 07 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY  

OTVETSTVENNOSTYU  
"SPLAT-COSMETICA" 
ul. Stromynka, dom 19, korp. 2, RU-107076 
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Breath freshening sprays; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic pur-
poses; cotton sticks for cosmetic purposes; aromatics 
[essential oils]; javelle water; lavender water; toilet 
water; dental bleaching gels; deodorants for human 
beings or for animals; perfumes; eyebrow pencils; 
cosmetic pencils; cosmetic creams; skin whitening 
creams; creams for leather; hair spray; nail polish; 
oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
oils for cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria 
oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; 
almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk 
for toilet purposes; musk [perfumery]; soap; disin-
fectant soap; deodorant soap; cakes of toilet soap; 
cosmetic kits; dentifrices; lipsticks; cosmetic prepa-
rations for baths; toiletries; mouth washes, not for 
medical purposes; lacquer-removing preparations; 

nail care preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; sunscreen preparations; hair colo-
rants; cosmetic preparations for eyelashes; depilato-
ries; cosmetic preparations for skin care; mascara; 
shampoos. 
 

5 – Thermal water; edible plant fibers, non-nutritive; 
mud for baths; medicinal mud; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; cachou for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; albuminous foodstuffs 
for medical use; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; 
therapeutic preparations for the bath; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for skin care; sanitary napkins; sanitary 
towels; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; salts for mineral water baths; bath salts for 
medical purposes; mouthwashes for medical pur-
poses; remedies for perspiration; remedies for foot 
perspiration; herbal teas for medicinal purposes; 
slimming tea for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72022 A 
(800) 1154751 
(151) 2013 01 21 
(731) MALISAR SARL  

38, rue de Berri, F-75008 Paris, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; depilatory preparations; make-
up removing products; lipstick; beauty masks; 
shaving products; all the aforesaid goods made in 
France; bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; preservatives for leather 
(polishes); creams for leather. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72023 A 
(800) 1154755 
(151) 2013 02 14 
(731) Elcore Solutions ApS 

Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C.,  
Denmark 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
9 – Computer hardware and software. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; provision of online 
information in the field of negotiation online from a 
computer database or the Internet; wholesale and 
retail sale of goods of all kinds, particularly by 
means of computer hardware and software. 
 

42 – Design and development of computer hardware 
and software. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72024 A 
(800) 1154777 
(151) 2013 02 21 
(731) FARMAPRIM SRL 

str. Gheorghe Tudor nr 3, MD-2028 Chişinǎu,  
Republic of Moldova 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Chemico-pharmaceutical products; pharmaceuti-
cal products; medicines; medicines for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72025 A 
(800) 1154810 
(151) 2013 02 21 
(731) "Calan" Joint-Stock Company 

Office 2, d.12/9, ul. 1 Tekstilshchikov,  
RU-109390 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
33 – Vodka. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 72026 A 
(800) 1154837 
(151) 2013 03 04 
(731) Helsinn Healthcare SA 

Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano,  
Switzerland 

(540)  

ADLUMIZ 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary products for medical use; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth; disinfectants; pesticides; fungi-
cides, herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72027 A 
(800) 1154838 
(151) 2013 03 04 
(731) Helsinn Healthcare SA 

Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano,  
Switzerland 

(540)  

AKEXEV 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary products for medical use; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth; disinfectants; pesticides; fungi-
cides, herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72028 A 
(800) 1154855 
(151) 2013 03 01 
(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, CH-1211 Genève 26,  
Switzerland 

(540)  

SWAP 
(591) Black, white 
(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobac-
co, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, 
moist tobacco powder called snus; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles inc-
luded in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72029 A 
(800) 1154868 
(151) 2012 12 26 
(731) SANSET GIDA TURIZM SANAYI VE  

TICARET ANONIM SIRKETI 
Istinye Mahalesi, Balabandere Caddesi  
No:14, TR-34460 SARIYER/ISTANBUL,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Fish; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk 
and milk products; edible oils and fats; processed 
hazelnuts and hazelnut butter, dried fruits, prepared 
nuts, hazelnut butter with or without cacao, dried fig, 
apricot and raisin coated or non-coated with cacao, 
all kinds of hazelnut butter coated or non-coated 
with cacao. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; nougats, all kinds of 
chocolates and chocolate products, all kinds of 
dragees, all kinds of pralines, chocolate bars, all 
kinds of fondants, all kinds of chocolate batons 
coated with cacao and hazelnut, all kinds of biscuits, 
wafers, all kinds of candies, cakes, chocolate with 
raisins. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72030 A 
(800) 1154872 
(151) 2012 10 12 
(731) FIRAT PLASTİK KAUÇUK, SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Türkoba Köyü P.K.12 Büyükçekmece,  
TR-34907 Istanbu, Turkey 

(540)   

 
 

(591) Black, red 
(511)  
19 – Building materials (non-metallic); frameworks 
for building, not of metal; non-metallic transportable 
buildings; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; monuments, not of me-
tal, building components from plastics in the form of 
fillings, sheets, webs, profiles, blocks, rods and tu-
bes; windows made of plastics, window panels and 
door panels made of plastics, plastic manufactured 
door systems, plastic manufactured door systems; 
building panels, not of metal; multilayer panels of 

plastic for use in building; non-metal fire-resistant 
boards and panels for construction, not metal gates 
and fencing panels; non-metal roofing panels; non-
metal shelter structures [other than tents]; not metal 
suspended ceiling systems comprising panels; signa-
lling panels, non-luminous and non-mechanical, not 
of metal; water resistant boards and panels, not of 
metal, for construction; door panels, not of metal; 
baffle panels in the nature of submergible fibreglass 
walls to direct water flow at waste water treatment 
facilities; plastic tiles; tiles, not of metal, for buil-
ding; wall tiles, not of metal, for building; plastic 
door and window profiles, plastic manufactured 
sheets; non-metal door and window units; door 
casings, not of metal; door frames not of metal. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72032 A 
(800) 1154903 
(151) 2012 12 18 
(731) ZHONG CHENGZHAN 

No. 8, Zhanchuan Ave, Zhanjiang,  
Guangdong Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing; undergarments; down jackets; cyc-
lists' clothing; waterproof clothing; shoes; hats and 
caps; hosiery; gloves; leather belts for clothing; 
shoes for mountain climbing; ski boots. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72033 A 
(800) 1154931 
(151) 2013 02 07 
(731) Public Joint-Stock Company  

"Kyivskyi kartonno-paperovyi kombinat" 
vul. Kyivska, 130, Kyivska obl. 08700,  
m. Obukhiv, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Boxes of cardboard for packing of hygienic 
and/or toilet paper; hygienic (toilet) paper; packing 
paper for hygienic and/or toilet paper; wrapping 
paper for packing of hygienic and/or toilet paper. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72034 A 
(800) 1154932 
(151) 2012 12 13 
(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK PAZARLAMA 

ANONİM ŞİRKETİ 
Merkez Mahallesi Taşocağı, Caddesi No.24  
K.3. Mahmutbey Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Red, green, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes (bags, leather and stout leather boxes); 
animal skins, processed hides or rawhide; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, socks, footwear, and headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72036 A 
(800) 1154951 
(151) 2012 11 01 
(731) Guess? IP Holder L.P. 

1444 South Alameda Street, Los Angeles,  
CA 90021, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Fragrance products; body washes, soaps, perfu-
mes, colognes, cosmetics, hair and body lotions. 
 

9 – Eyewear including sunglasses, eyeglass frames 
and cases for eyewear; decorative and protective 
covers and cases for portable electronic devices, 
namely, personal electronic devices, cell phones, 
mobile phones, telephones, computers, laptop com-
puters, tablet computers, notebook computers, mp3 
players, portable music players, personal digital as-
sistants, electronic reading devices, digital cameras, 
and cameras. 
 

14 – Jewelry and watches, including bracelets, ear-
rings, rings, necklaces, tie clips, lapel pins, cuff 
links, key rings, watch bands, clocks, watches; chro-
nometric instruments. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, including printed matter, photographs, 
stationery, office requisites, packaging materials, 
shopping bags of paper and shopping bags of plastic; 
passport cases. 
 

18 – Leather and imitation leather goods; wallets, 
handbags, men's bags, luggage, key cases, business 

card cases, purses, organizers, backpacks, attaché 
cases and briefcases. 
25 – Men's, women's, boys', girls', children's and 
infant's apparel and footwear; belts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72037 A 
(800) 1154952 
(151) 2012 11 01 
(731) Guess? IP Holder L.P. 

1444 South Alameda Street, Los Angeles,  
CA 90021, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Fragrance products; body washes, soaps, per-
fumes, colognes, cosmetics, hair and body lotions. 
 

9 – Eyewear including sunglasses, eyeglass frames 
and cases for eyewear; decorative and protective 
covers and cases for portable electronic devices, 
namely, personal electronic devices, cell phones, 
mobile phones, telephones, computers, laptop com-
puters, tablet computers, notebook computers, mp3 
players, portable music players, personal digital 
assistants, electronic reading devices, digital ca-
meras, and cameras. 
 

14 – Jewelry and watches, including bracelets, ear-
rings, rings, necklaces, tie clips, lapel pins, cuff 
links, key rings, watch bands, clocks, watches; chro-
nometric instruments. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, including printed matter, photographs, 
stationery, office requisites, packaging materials, 
shopping bags of paper and shopping bags of plastic; 
passport cases. 
 

18 – Leather and imitation leather goods; wallets, 
handbags, men's bags, luggage, key cases, business 
card cases, purses, organizers, backpacks, attaché 
cases and briefcases. 
 

25 – Men's, women's, boys', girls', children's and 
infant's apparel and footwear, belts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72038 A 
(800) 1154963 
(151) 2012 11 13 
(731) Vivus, Inc.  

1172 Castro Street, Mountain View, CA  
94040, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
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(511)  
44 – Providing a website featuring information and 
advice in the fields of health, healthcare, diet, weight 
loss, diet planning and lifestyle wellness, and fea-
turing online tools for management of diet, dieting 
and weight loss programs (terms too vague in the 
opinion of the International Bureau – Rule 13(2)(b) 
of the Common Regulations). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72039 A 
(800) 1154965 
(151) 2012 11 16 
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoi 

otvetstvennostju "Tsentr krepezha.kz" 
mkr. Taugul – 1, d. 49, kv. 34, Auezovskii  
raijon, 050042 g. Almaty, Kazakstan 

(540)  

 
(591) Grey, red, black, dark brown, light brown and  

blue 
(511)  
6 – Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal included in this class. 
 

35 – Promoting goods; promoting goods through in-
termediaries; export-import services; advertising; 
business management; business administration; offi-
ce functions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72040 A 
(800) 1154979 
(151) 2012 11 23 
(731) SELLE SMP sas di M. Schiavon 

Via Einstein, 5 – Z.I. I-35020  
CASALSERUGO (PD), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Vehicle seats, saddles for bicycles or motorcyc-
les, saddles for vehicles in general. 
 

25 – Clothing, footwear, headwear, sportswear, clot-
hing for cyclists, sport shoes, cycling shoes, head-
wear for sports, headwear for cyclists. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72041 A 
(800) 1154997 
(151) 2012 11 30 
(731) Stiftung Anton Proksch-Institut Wien 

Mackgasse 7-11, A-1230 Wien, Austria 
(540)  

 
(591) Yellow, brown, white 
(511)  
41 – Education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services. 
 

44 – Medical services; veterinary services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72042 A 
(800) 1155004 
(151) 2012 12 04 
(731) DRAKA KABEL B.V. 

Hamerstraat 2-4, NL-1021 JV  
AMSTERDAM, Netherlands 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 6 – Metal cables. 
7 – Elevators. 
 

9 – Electrical cables, optical cables, fibre optic cab-
les, terminals (electricity); industrial electricity 
plants consisting of distribution stations, switching 
stations and main grids used for the production and 
distribution of electricity; apparatus and instruments 
for the production and distribution of electricity for 
electricity distribution networks; apparatus and ins-
truments for checking (supervision), remote control, 
controlling and measuring of electricity and energy 
consumption and for remote controlling of power 
plants, electric connectors, transformers and of po-
les, not of metal, for electric pipes; data processing 
apparatus and recorded computer programs for use 
in the production, distribution and control of energy 
and electricity; solar cells and solar batteries for the 
generation of electricity and energy; land surveying 
instruments; detectors and alarm installations for 
industrial purposes and for use in energy production 
and distribution; elevator control panels. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72043 A 
(800) 1155042 
(151) 2013 02 22 
(731) RENAULT s.a.s. 

13/15, quai Alphonse le Gallo, F-92100  
Boulogne-Billancourt, France 

(540)  

EDC 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Gearboxes; cycles, bicycles, motor scooters, 
motorcycles, tricycles, spare parts and accessories 
for all of the aforesaid goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72046 A 
(800) 1155201 
(151) 2013 02 04 
(731) Société des Produits Nestlé S.A.  

CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540)  

 
(591) Yellow, white, brown and green 
(511)  
5 – Dietetic substances and food for medical and 
clinical use; food and food substances for babies; 
foodstuffs and food substances for medical use for 
children and patients; food and food substances for 
medical use for nursing mothers; nutritional and 
dietetic supplements for medical use; vitamin pre-
parations, mineral-based preparations; dietetic con-
fectionery for medical use. 
 

29 – Vegetables and potatoes (preserved, frozen, 
dried or cooked), fruit (preserved, frozen, dried or 
cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood, all these 
goods in the form of extracts, soups, jellies, spreads, 
preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated dishes; 
jams; eggs; milk, skimmed milk, powdered milk, 
cream, butter, cheese and dairy products; milk 
substitutes; milk beverages, milk predominating; 
desserts made of milk and desserts made of cream; 
yogurts; soya milk (milk substitute), canned soya 
beans for human consumption; edible oils and fats; 
protein preparations for human consumption; coffee 
and/or tea whiteners (cream substitutes); sausages; 
charcuterie, peanut butter; soups, concentrated 
soups, clear soups, bouillon cubes, bouillon, conso-
mmes. 
 

30 – Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages 
and preparations; iced coffee; artificial coffee, arti-
ficial coffee extracts, artificial coffee-based beve-
rages and preparations; chicory; tea, tea extracts, tea-
based beverages and preparations; iced tea; malt-
based preparations for human consumption; cocoa  

and cocoa-based beverages and preparations; cho-
colate, chocolate products, chocolate-based beve-
rages and preparations; confectionery, sugar con-
fectionery, candy; sugar; chewing gum not for 
medical use; natural sweeteners; bakery products, 
bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wa-
fers, caramels, desserts (included in this class), pud-
dings; edible ices, water ices, sherbets, frozen con-
fectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, 
frozen yogurts, powders and binding agents 
(included in this class) for making edible ices and/or 
water ices and/or sherbets and/or frozen confec-
tionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or 
frozen desserts and/or frozen yogurts; honey and 
honey substitutes; breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal pre-
parations; rice, pasta, noodles; food products based 
on rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; ready-to-bake cake paste 
and food paste preparations; sauces, soya sauce; 
tomato ketchup; flavoring or seasoning products for 
food; spices for food, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72047 A 
(800) 1155131 
(151) 2012 11 16 
(731) GRUPPO COIN SpA 

Via Terraglio, 17, I-30174 VENEZIA  
MESTRE (VE), Italy 

(540)  

OVS FASHION FOR YOUNG 
GENERATION 

(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitation leather goods, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes namely, handbags, shoulder bags, duffel 
bags, tote bags, school bags, schoolchildren's bac-
kpacks, beach bags, garment bags for travel, sport 
bags, overnight bags, shoe bags for travelling, busi-
ness card cases, briefcases, pouches, wallets, leather 
credit card cases, backpacks, haversacks, waist 
packs, slings for carrying infants, pouch baby car-
riers, baby backpacks, key cases, shopping bags, 
toiletry bags (sold empty), vanity cases (sold emp-
ty); animal skins; hides; trunks and travelling bags, 
luggage, travelling sets, briefcases, luggage tags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, har-
ness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear; clothing, foot-
wear and headgear for men, women, children and 
babies; underwear, nightwear, beach wear for men, 
women, children and babies; clothing accessories, in 
particular, mufflers, gloves, mittens, belts, ties, sto-
ckings, socks, tights, panty hose, body warmers, bat-
hrobes. 
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35 – Advertising; business management; business 
administration; presentation of goods and services 
on all means of communication for retailing; 
retailing and online sales of cosmetics, perfumery, 
preparations for care and treatment of the body and 
hair, jewelry, horological and chronometric instru-
ments, leather and imitations of leather, trunks and 
travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, 
footwear, headgear for men, women and children 
and personal accessories; management of depar-
tment stores, shops and outlets; business manage-
ment advisory services relating to franchising; 
provision of business information relating to franc-
hising; organization, implementation, management 
and supervision of customer loyalty schemes, custo-
mer reward schemes, customer incentive schemes, 
including via the Internet; arranging fashion shows 
for promotional purposes. 
 

41 – Organisation of artistic competitions; acade-
mies for stylists; arranging courses and seminars in 
the fashion design sector; conducting of training 
laboratories in the fashion and design sector; pho-
tography (reporting); arranging fashion shows for 
entertainment. 
 
42 – Fashion design; dress designing; graphic arts 
design; interior design; design of fashion acces-
sories; packaging designs; styling (industrial de-
sign); consultancy in fashion design; interior design 
for the retailing sector. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72048 A 
(800) 1155148 
(151) 2012 10 15 
(731) ASK Chemicals GmbH  

Reisholzstr. 16-18, 40721 Hilden, Germany 
(540)  

INOCURE 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry and science; unpro-
cessed artificial and synthetic resins; unprocessed 
plastics; adhesives used in industry; chemical bin-
ding agents for foundry moulds and foundry moul-
dings; binding agents based on phenolic resins, in 
particular for use in the foundry industry; unpro-
cessed synthetic resin binders for use in making 
cores and moulds in the foundry industry; catalysts; 
foundry chemicals. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 72251 A 
(800) 1156945 
(151) 2012 10 31 
(731) LLC "Lighting Technologies Trading 

Company" 
Str. 2, d. 2B, ul. Otradnaya, RU-127273  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 
(511)  
9 – Darkroom lamps (photography); neon signs; 
thermionic tubes; thermionic valves [radio]; ampli-
fying tubes; flashlights [photography]; mirrors (op-
tics); signalling panels, luminous or mechanical; 
control panels (electricity); light conducting fila-
ments (optical fibers); flash-bulbs (photography); 
electrified rails for mounting spot lights. 
 

10 – Lamps for medical purposes; quartz lamps for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 
 

11 – Apparatus for lighting; disinfectant apparatus; 
light bulbs; light bulbs, electric; lamp globes; ace-
tylene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; mi-
ners' lamps; electric lamps; chandeliers; filaments 
for electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp 
casings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
lighting apparatus and installations; sanitary appa-
ratus and installations; lighting apparatus for vehic-
les; searchlight including diving lights and torches 
for lighting; anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings]; light diffusers; lamps; street lamps, stan-
dard lamps, lanterns; ceiling lights; lighting installa-
tions for air vehicles; discharge tubes, electric, for 
lighting; lamp chimneys; luminous tubes for ligh-
ting; lights; automobile lights; bicycle lights; lights 
for vehicles; pocket searchlights; lanterns for lig-
hting. 
 

35 – Import-export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consultan-
cy; updating of advertising material; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes; shop window dressing; auctioneering; 
sales promotion for others including the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods including purchase through retail stores and 
wholesale outlets, mail order catalogues, electronic 
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media, for example, through television shopping 
programmes or web sites; publication of publicity 
texts; distribution of samples; dissemination of ad-
vertising matter; advertising including advertising by 
mail order; procurement services for others (purcha-
sing goods and services for other businesses). 
 

37 – Installation, mounting, repair, maintenance of 
devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes. 
 

42 – Graphic arts designing of devices, apparatus 
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and deve-
lopment for others; technical research; lighting equ-
ipment quality control; industrial design; professio-
nal consultancy services in the field of light en-
gineering; surveying. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72253 A 
(800) 1156947 
(151) 2012 10 31 
(731) LLC "Lighting Technologies Trading  

Company" 
Str. 2, d. 2B, ul. Otradnaya, RU-127273  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 
(511)  
9 – Darkroom lamps (photography); neon signs; the-
mionic tubes; thermionic valves [radio]; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; mirrors (optics); 
signalling panels, luminous or mechanical; control 
panels (electricity); light conducting filaments (opti-
cal fibers); flash-bulbs (photography); electrified 
rails for mounting spot lights. 
 

10 – Lamps for medical purposes; quartz lamps for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 
 

11 – Apparatus for lighting; disinfectant apparatus; 
light bulbs; light bulbs, electric; lamp globes; ace-
tylene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of au-
tomobiles; light bulbs for directional signals for ve-
hicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; ultra-
violet ray lamps, not for medical purposes; miners' 
lamps; electric lamps; chandeliers; filaments for 
electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp 
casings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
lighting apparatus and installations; sanitary 
apparatus and installations; lighting apparatus for 

vehicles; searchlight including diving lights and tor-
ches for lighting; anti-glare devices for vehicles 
[lamp fittings]; light diffusers; lamps; street lamps, 
standard lamps, lanterns; ceiling lights; lighting ins-
tallations for air vehicles; discharge tubes, electric, 
for lighting; lamp chimneys; luminous tubes for lig-
hting; lights; automobile lights; bicycle lights; lights 
for vehicles; pocket searchlights; lanterns for lig-
hting. 
 

35 – Import-export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consul-
tancy; updating of advertising material; organization 
of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; auc-
tionneering; sales promotion for others including the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods including purchase through retail 
stores and wholesale outlets, mail order catalogues, 
electronic media, for example, through television 
shopping programmes or web sites; publication of 
publicity texts; distribution of samples; dissemina-
tion of advertising matter; advertising including 
advertising by mail order; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses). 
 

37 – Installation, mounting, repair, maintenance of 
devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes. 
 

42 – Graphic arts designing of devices, apparatus 
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and develop-
ment for others; technical research; lighting equip-
ment quality control; industrial design; professional 
consultancy services in the field of light engineering; 
surveying. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72254 A 
(800) 1156953 
(151) 2012 10 18 
(731) BERİMPEKS DIŞ TİCARET LİMİTED  

ŞİRKETİ 
Karayollari Mahallesi, Kadir Akdoğan  
Caddesi, No. 3, Küçükköy, Gaziosmanpaşa- 
Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Red 
(511)  
7 – Machines, machine tools and industrial robots to 
process and give shape to wood, metal, glass, plastic 
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materials and mined materials; electrolysis apparatus 
for electroplating purposes and galvanizing machi-
nes; construction machines, glass working machines, 
stone working machines, leather working machines, 
metal working machines, wood working machines; 
lifting, carrying and transmission machines inclu-
ding elevators, moving staircases and winches; ma-
chines and robots to process grain, fruit, vegetable 
and food; agricultural machinery and tools other 
than hand-operated; engines and motors not for land 
vehicles, electrical motors, their parts and apparatus 
except for land vehicles; parts for land vehicles 
which are included in this class; bearings, ball and 
rolling bearings; hydraulic jacks for wheel removing 
and mounting; alternators, generators, electricity 
generator, solar-powered electricity generators; 
machines for painting, automatic spray guns for 
paint, electric punching machines and guns, electric 
glue guns, spray guns for paint; compressed air guns 
for the extrusion of mastics, electric hand drills, 
hand saws (machines), electric air compressors, was-
hing installations for vehicles; welding machines, 
namely electric arc welding machines, electric sol-
dering machines, electric arc cutting apparatus; prin-
ting machines and apparatus; packaging machines, 
bottling and capping machines, industrial printing 
machines, namely, labelers, classifiers; machine 
tools for forming, riveting, swaging and flaring of 
metal and plastics, electrical apparatus for sealing 
plastic (packaging); textile machines, sewing machi-
nes; centrifugal pumps, compresses air pumps, 
pumps for heating installations; fuel dispensing 
pumps for service stations, self regulating fuel 
pumps; electrically operated kitchen machines used 
for chopping, grinding, crushing, trimming and 
crumbling; washing machines, dishwashers, spin 
driers (not heated), floor polishing machines, carpet 
cleaning machines; electric vacuum cleaners and 
their parts. 
 

11 – Lighting installations, interior and exterior lig-
hts; lamps, light bulbs; devices for heating and vapor 
producing installations, stoves (heating apparatus), 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, 
cookers; air-conditioning installations and apparatus; 
refrigerators, deep freezers, ice boxes, ice machines 
and devices; electric and gas operated apparatus, 
machines and equipment used in cooking and boi-
ling, clothes drying machines (electric, for house-
hold purposes), electric hair-dryers, hand drying 
apparatus for washrooms; sanitary apparatus and 
installations, water softening apparatus and installa-
tions, water purifying apparatus and machines, water 
purification installations, incinerators, water puri-
fiers; bedwarmers and blankets, electric, not for 
medical purposes; electric heating pads and cus-
hions, not for medical purposes; electric footwar-
mers; footmuffs, electrically heated; hot water 
bottles; aquarium filters, filtration apparatus incur-
porating  a  motor  device;  aquarium  heaters  and  

lights; industrial type furnaces; industrial type dryer 
installations, industrial type cooling installations, 
cooling towers, air cooling apparatus; pasteurizers 
and sterilizers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72275 A 
(800) 1157252 
(151) 2012 10 31 
(731) LLC "Lighting Technologies Trading  

Company" 
Str. 2, d. 2B, ul. Otradnaya, RU-127273 
 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 
(511)  
9 – Darkroom lamps (photography); neon signs; 
thermionic tubes; thermionic valves [radio]; ampli-
fying tubes; flashlights [photography]; mirrors (op-
tics); signalling panels, luminous or mechanical; 
control panels (electricity); light conducting fila-
ments (optical fibers); flash-bulbs (photography); 
electrified rails for mounting spot lights. 
 

10 – Lamps for medical purposes; quartz lamps for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 
 

11 – Apparatus for lighting; disinfectant apparatus; 
light bulbs; light bulbs, electric; lamp globes; acety-
lene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
miners' lamps; electric lamps; chandeliers; filaments 
for electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp 
casings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
lighting apparatus and installations; sanitary appa-
ratus and installations; lighting apparatus for vehic-
les; searchlight including diving lights and torches 
for lighting; anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings]; light diffusers; lamps; street lamps, stan-
dard lamps, lanterns; ceiling lights; lighting insta-
llations for air vehicles; discharge tubes, electric, for 
lighting; lamp chimneys; luminous tubes for ligh-
ting; lights; automobile lights; bicycle lights; lights 
for vehicles; pocket searchlights; lanterns for ligh-
ting. 
 

35 – Import-export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consul-
tancy; updating of advertising material; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; organization of trade fairs for commercial or 
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advertising purposes; shop window dressing; auc-
tionneering; sales promotion for others including the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods including purchase through retail 
stores and wholesale outlets, mail order catalogues, 
electronic media, for example, through television 
shopping programmes or web sites; publiccation of 
publicity texts; distribution of samples; dissemina-
tion of advertising matter; advertising including 
advertising by mail order; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses). 
 

37 – Installation, mounting, repair, maintenance of 
devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes. 
 

42 – Graphic arts designing of devices, apparatus 
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and develop-
ment for others; technical research; lighting equip-
ment quality control; industrial design; professional 
consultancy services in the field of light engineering; 
surveying. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72278 A 
(800) 1157283 
(151) 2013 01 04 
(731) FERMET GIDA URUNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI 
İstnye Mahallesι Balabandere, Caddesι No.14,  
TR-34460 SARIYER / İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; processed hazelnuts 
and hazelnut butter, dried fruits, prepared nuts, 
hazelnut butter with or without cacao, dried fig, 
apricot and raisin coated or non-coated with cacao, 
all kinds of hazelnut butter coated or non-coated 
with cacao. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; nougats, 
all kinds of chocolates and chocolate products, all 
kinds of dragees, all kinds of pralines, chocolate 
bars, all kinds of fondants, all kinds of chocolate 
batons coated with cacao and hazelnut, all kinds of 

biscuits, wafers, all kinds of candies, cakes, 
chocolate with raisin. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72463 A 
(800) 1159390 
(151) 2012 12 13 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennos- 

tyou "Nauchno-proizvodstvennaya  
kompaniya "PHARMASOFT" 
ul. Avtozavodskaya, 22, RU-115280  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Amino acids for veterinary purposes; amino 
acids for medical purposes; lotions for veterinary 
purposes; dog lotions; lotions for pharmaceutical 
purposes; liniments; ointments for pharmaceutical 
purposes; drugs for medical purposes; medicines for 
veterinary purposes; medicines for dental purposes; 
peptones for pharmaceutical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; biological pre-
parations for veterinary purposes; biological prepa-
rations for medical purposes; veterinary prepara-
tions; preparations for the treatment of burns; phar-
maceutical preparations for skin care; pharmaceu-
tical preparations; chemico-pharmaceutical prepara-
tions; chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical preparations for medical purposes; che-
mical preparations for pharmaceutical purposes; 
mouthwashes for medical purposes; febrifuges. 
 

35 – Marketing studies; marketing research; whole-
sale of medicated preparations; advertising; adver-
tising of medicated preparations; presentation of 
medicated preparations on communication media, 
for wholesale purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72464 A 
(800) 1159391 
(151) 2012 12 13 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennos- 

tyou "Nauchno-proizvodstvennaya kompaniya  
"PHARMASOFT" ul. Avtozavodskaya, 22,  
RU-115280 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Amino acids for veterinary purposes; amino 
acids for medical purposes; lotions for veterinary 
purposes; dog lotions; lotions for pharmaceutical 
purposes; liniments; ointments for pharmaceutical 
purposes; drugs for medical purposes; medicines for 
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veterinary purposes; medicines for dental purposes; 
peptones for pharmaceutical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; biological prepa-
rations for veterinary purposes; biological prepara-
tions for medical purposes; veterinary preparations; 
preparations for the treatment of burns; pharma-
ceutical preparations for skin care; pharmaceutical 
preparations; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for veterinary purposes; che-
mical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; mouth-
washes for medical purposes; febrifuges. 
 

35 – Marketing studies; marketing research; whole-
sale of medicated preparations; advertising; adver-
tising of medicated preparations; presentation of 
medicated preparations on communication media, 
for wholesale purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72466 A 
(800) 1159398 
(151) 2012 11 21 
(731) Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur,  
Iceland 

(540)  

ACTAVIS LABS 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and photog-
raphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs, tanning substan-
ces; adhesives used in industry. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin and hair 
care preparations not for medical use. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals, plasters, materials for dres-
sings; materials for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; scientific and 
technological developing. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72468 A 
(800) 1159404 
(151) 2013 01 25 
(731) ZTE Corporation 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech  
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
38 – Radio broadcasting; television broadcasting; 
wire service; cable television broadcasting; cable 
television transmission; teleconferencing services; 
paging services, namely radio, telephone or other 
means of communication; rental of message sending 
apparatus. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72469 A 
(800) 1159415 
(151) 2013 01 11 
(731) KAPIMSAN OTOMOTIV SANAYI VE  

TICARET ANONIM SIRKETI 
Demirtas Organize, Sanayi Bölgesi,  
Ali Osman Sönmez, Caddesi No.17  
Osmangazi 016, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
6 – Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores. 
 

7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72471 A 
(800) 1159430 
(151) 2013 03 14 
(731) Mulberry Company (Design) Limited 

The Rookery, Chilcompton, Bath BA3 4EH,  
United Kingdom 

(540)  

MULBERRY 
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(591) Black, white 
(511)  
3 – Perfumes; colognes; dentifrices; anti-perspirants; 
perfumes impregnated into sachets; cosmetics, na-
mely face powders, foundation, concealer, mascara, 
bronzers, eyebrow pencils. 
 

9 – Optical goods; sunglasses, spectacles, lenses, 
frames, cases and chains therefor. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72472 A 
(800) 1159432 
(151) 2013 03 18 
(731) Amini Innovation Corp. 

8725 Rex Road Pico Rivera CA 90660, USA 
(540)  

MICHAEL AMINI 
(591) Black, white 
(511)  
11 – Lighting fixtures. 
 

14 – Fashion jewelry. 
 

20 – Furniture, namely, office furniture, children's 
and youth furniture; home furnishings, namely, 
tables and chairs; accent pillows. 
 

24 – Textile wall hangings; bedding, namely, com-
forters, bed skirts, bed shams. 
 

25 – Clothing, namely, pants, shirts, skirts, dresses, 
sweaters, shorts, T-shirts and hats. 
 

27 – Rugs; non-textile wall hangings. 
 

42 – Furniture design. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72477 A 
(800) 1159496 
(151) 2013 04 21 
(731) Starbuzz Tobacco, Inc. 

10630 Fern Avenue Stanton CA 90680, USA 
(540)  

STARBUZZ 
(591) Black, white 
(511)  
34 – Electronic cigarettes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72478 A 
(800) 1159507 
(151) 2013 04 02 
(731) Sykes Group Pty Ltd 

Level 1, 1 Puccini Court STIRLING WA  
6021, Australia 

(540)  

SYKES 
(591) Black, white 
(511) 
 7 – Pumps. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72491 A 
(800) 468807 
(151) 1982 04 22 
(891) 2013 01 25 
(731) CSL Behring GmbH 

Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041  
Marburg, Germany 

(540)  

Haemate 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, namely haemophi-
lia treatment goods available on prescription. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72492 A 
(800) 607192 
(151) 1993 08 24 
(891) 2013 04 15 
(731) Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318  
Neumarkt, Germany 

(540)  

Tonsilgon 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72493 A 
(800) 607194 
(151) 1993 08 24 
(891) 2013 04 15 
(731) Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318  
Neumarkt, Germany 

(540)  

Canephron 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72494 A 
(800) 668905 
(151) 1997 02 13 
(891) 2013 04 17 
(731) OLIP ITALIA S.P.A. 

Via Confine, 13, Fraz. Cola' I-37010 LAZISE  
(VR), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Shoes. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72495 A 
(800) 801533 
(151) 2003 04 23 
(891) 2013 04 24 
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów  

Opatrunkowych Społka Akcyjna 
ul. Żołkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń, 
Poland 

(540) 

plastosilk 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Sticking plasters. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72532 A 
(800) 1159773 
(151) 2013 03 15 
(731) World Family of Radio Maria 

Via Rusticucci, 13, I-00193 Roma, Italy 
(540)  

MARIATHON 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Cardboard, printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; instructional and tea-
ching material [except apparatus]; albums; statio-
nery; tickets; pads [stationery]; envelopes [statio-
nery]; writing paper; posters; catalogues; rosaries; 
graphic prints; photographs [printed]; newspapers; 
pictures; booklets; books; pencils; pamphlets; pens 
[office requisites]; printed publications; magazines 
[periodicals]; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; flyers. 
 

36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
charitable fund raising; mutual funds; deposits of 
valuables; capital investments; organization of col-
lections; electronic funds transfer. 
 

38 – Telecommunications; providing telecommuni-
cations connections to a global computer network; 
communications by fiber [fibre] optic networks; ra-
dio broadcasting; television broadcasting; wireless 
broadcasting; telecommunications routing and junc-
tion services; cable television broadcasting; satellite 
transmission. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; rental of radio and 
television sets; radio entertainment; religious educa-
tion; production of radio and television programmes; 
organization of competitions [education or entertain-
ment]; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of shows [impre-
sario services]; arranging and conducting of con-
certs; arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of congresses; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and con-
ducting  of seminars; arranging and  conducting of  

symposiums; production of music; production of 
shows; publication of books; publication of texts, 
other than publicity texts; publication of electronic 
books and journals on-line; electronic desktop 
publishing; writing of texts, other than publicity 
texts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72544 A 
(800) 1159953 
(151) 2012 12 19 
(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE  

LTD 
2 Senoko South Road, Super Indistrial  
Building Singapore 758096, Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Ajvar [preserved peppers]; albumen for culi-
nary purposes; albumin milk; alginates for culinary 
purposes; almonds, ground; aloe vera prepared for 
human consumption; anchovy; apple puree; beans, 
preserved; black pudding; bone oil, edible; bouillon; 
bouillon concentrates; preparations for making bou-
illon; broth; broth concentrates; butter; buttercream; 
charcuterie; cheese; chocolate nut butter; clams [not 
live]; cocoa butter; coconut butter; coconut, desicca-
ted; coconut fat; coconut oil; colza oil for food; corn 
oil; cranberry sauce [compote]; cream [dairy pro-
ducts]; whipped cream; croquettes; crustaceans, not 
live; crystallized fruits; curd; dates; edible birds' 
nests; edible fats; edible oils; non-alcoholic egg nog; 
eggs; powdered eggs; fat-containing mixtures for 
bread slices; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; fermented vegetable foods [kimchi]; 
milk ferments for culinary purposes; potato flakes; 
flaxseed oil for culinary purposes; foods prepared 
from fish; frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; 
fruit jellies; fruit peel; fruit, preserved; fruit pre-
served in alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, ste-
wed; fruit-based snack food; fruits, tinned; game, not 
live; preserved garlic; gelatine; gherkins; ginger jam; 
hummus [chickpea paste]; isinglass for food; jams; 
jellies for food; kefir [milk beverage]; koumiss [ku-
miss] [milk beverage]; lecithin for culinary purpo-
ses; lentils, preserved; linseed oil for culinary pur-
poses; low-fat potato chips; maize oil; margarine; 
marmalade; milk; milk beverages, milk predomina-
ting; milk products, including non-dairy creamer; 
milk shakes; vegetable mousses; mushrooms, pre-
sserved; nuts, prepared; olive oil for food; olives, 
preserved; onions, preserved; palm kernel oil for 
food; palm oil for food; peanut butter; peanuts, pro-
cessed; peas, preserved; pectin for culinary purpo-
ses; piccalilli; pickles; pollen prepared as foodstuff; 
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pork; potato chips; potato crisps; potato fritters; 
protein milk; raisins; rape oil for food; rennet; vege-
table salads; processed seeds; processed sunflower 
seeds; sesame oil; preparations for making soup; 
soups; soya beans, preserved, for food; soya milk 
[milk substitute]; suet for food; sunflower oil for 
food; tahini [sesame seed paste]; toasted laver; tofu; 
tomato juice for cooking; tomato puree; tripe; truff-
les, preserved; vegetable juices for cooking; vege-
table soup preparations; vegetables, cooked; vege-
tables, dried; vegetables, preserved; vegetables, tin-
ned; weed extracts for food; whey; white of eggs; 
yoghurt; yolk of eggs. 
 

30 – Allspice; almond confectionery; almond paste; 
aniseed; aromatic preparations for food; artificial 
coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; crushed barley; barley 
meal; bean meal; bee glue; beer vinegar; bicarbonate 
of soda for cooking purposes [baking soda]; binding 
agents for edible ices; biscuits; bread; bread rolls; 
breadcrumbs; buns; cake paste; cake powder; cakes; 
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
preparations; cereal-based snack food; cheesebur-
gers [sandwiches]; chewing gum; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate; cho-
colate beverages with milk; chocolate-based beve-
rages; chow-chow [condiment]; confectionery for 
decorating Christmas trees; chutneys [condiments]; 
cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa be-
verages with milk; cocoa products; cocoa-based be-
verages; coffee; coffee beverages with milk; coffee 
flavorings [flavourings]; unroasted coffee; coffee-
based beverages; condiments; confectionery; coo-
kies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal; 
corn, milled; corn, roasted; fruit coulis [sauces]; 
couscous [semolina]; crackers; cream of tartar for 
cooking purposes; cream of tartar for culinary 
purposes; curry [spice]; custard; dressings for salad; 
edible ices; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous food pastes; 
farinaceous foods; ferments for pastes; flavourings, 
other than essential oils; flavourings, other than es-
sential oils, for beverages; flavourings, other than es-
sential oils, for cakes; flaxseed for human consum-
ption; flour; flour-milling products; fondants [con-
fectionery]; cake frosting [icing]; frozen yoghurt 
[confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; 
garden herbs, preserved [seasonings]; ginger [spice]; 
gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten 
additives for culinary purposes; gluten prepared as 
foodstuff; golden syrup; groats for human food; 
gruel, with a milk base, for food; halvah; ham glaze; 
high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; 
honey; husked barley; husked oats; ice cream; 
binding agents for ice cream; ice for refreshment; 
ice, natural or artificial; iced tea; powder for edible 
ices; infusions, not medicinal; ketchup [sauce]; 
leaven; linseed for human consumption; liquorice 
[confectionery]; lozenges [confectionery]; macaroni;  

macaroons [pastry]; maize flakes; maize flour; mai-
ze meal; maize, milled; maize, roasted; malt biscuits; 
malt extract for food; malt for human consumption; 
maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal; 
mint for confectionery; molasses for food; chocolate 
mousses; dessert mousses [confectionery]; muesli; 
mustard; mustard meal; noodle-based prepared 
meals; noodles; nutmegs; oat flakes; oat-based food; 
oatmeal; crushed oats; pancakes; pasta; soya bean 
paste [condiment]; pasties; pastilles [confectionery]; 
pastries; pastry; pate [pastries]; peanut confectione-
ry; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours 
[cakes]; pies; pizzas; popcorn; potato flour for food; 
powders for ice cream; pralines; propolis; puddings; 
quiches; ravioli; relish [condiment]; ribbon vermice-
lli; rice; rice cakes; rice-based snack food; royal 
jelly; rusks; saffron [seasoning]; sago; salt for pre-
serving foodstuffs; sandwiches; sauces [condi-
ments]; sausage binding materials; sea water for 
cooking; seasonings; semolina; sherbets [ices]; 
sorbets [ices]; soya flour; soya sauce; spaghetti; 
spices; spring rolls; star aniseed; starch for food; 
stick liquorice [confectionery]; sugar; sugar con-
fectionery; sushi; natural sweeteners; sweetmeats 
[candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for 
food; tarts; tea; tea-based beverages; thickening 
agents for cooking foodstuffs; tomato sauce; torti-
llas; turmeric for food; unleavened bread; vanilla 
[flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; vermicelli 
[noodles]; vinegar; waffles; weeds [condiment]; 
wheat flour; wheat germ for human consumption; 
preparations for stiffening whipped cream; yeast. 
 

32 – Aerated water; preparations for making aerated 
water; milk of almonds [beverage]; aloe vera drinks, 
non alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; beer; beer 
wort; non-alcoholic beverages; preparations for 
making beverages; cider, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; essences for making beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
ginger ale; ginger beer; grape must, unfermented; 
non-alcoholic honey-based beverages; extracts of 
hops for making beer; isotonic beverages; kvass 
[non-alcoholic beverage]; lemonades; preparations 
for making liqueurs; lithia water; malt beer; malt 
wort; peanut milk [non-alcoholic beverage]; mineral 
water [beverages]; preparations for making mineral 
water; must; orgeat; pastilles for effervescing beve-
rages; powders for effervescing beverages; sarsapa-
rilla [non-alcoholic beverage]; seltzer water; sher-
bets [beverages]; smoothies; soda water; sorbets 
[beverages]; syrups for beverages; syrups for lemo-
nade; table waters; tomato juice [beverage]; vege-
table juice [beverages]; waters [beverages]; whey 
beverages. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72545 A 
(800) 1159956 
(151) 2012 12 19 
(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE 

LTD 
2 Senoko South Road, Super Indistrial  
Building Singapore 758096, Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Ajvar [preserved peppers]; albumen for culina-
ry purposes; albumin milk; alginates for culinary 
purposes; almonds, ground; aloe vera prepared for 
human consumption; anchovy; apple puree; beans, 
preserved; black pudding; bone oil, edible; bouillon; 
bouillon concentrates; preparations for making boui-
llon; broth; broth concentrates; butter; butter cream; 
charcuterie; cheese; chocolate nut butter; clams [not 
live]; cocoa butter; coconut butter; coconut, desicca-
ted; coconut fat; coconut oil; colza oil for food; corn 
oil; cranberry sauce [compote]; cream [dairy pro-
ducts]; whipped cream; croquettes; crustaceans, not 
live; crystallized fruits; curd; dates; edible birds' 
nests; edible fats; edible oils; non-alcoholic egg nog; 
eggs; powdered eggs; fat-containing mixtures for 
bread slices; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; fermented vegetable foods [kimchi]; 
milk ferments for culinary purposes; potato flakes; 
flaxseed oil for culinary purposes; foods prepared 
from fish; frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; 
fruit jellies; fruit peel; fruit, preserved; fruit 
preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, 
stewed; fruit-based snack food; fruits, tinned; game, 
not live; preserved garlic; gelatine; gherkins; ginger 
jam; hummus [chickpea paste]; isinglass for food; 
jams; jellies for food; kefir [milk beverage]; koumiss 
[kumiss] [milk beverage]; lecithin for culinary 
purposes; lentils, preserved; linseed oil for culinary 
purposes; low-fat potato chips; maize oil; margarine; 
marmalade; milk; milk beverages, milk predomina-
ting; milk products, including non-dairy creamer; 
milk shakes; vegetable mousses; mushrooms, 
preserved; nuts, prepared; olive oil for food; olives, 
preserved; onions, preserved; palm kernel oil for 
food; palm oil for food; peanut butter; peanuts, 
processed; peas, preserved; pectin for culinary pur-
poses; piccalilli; pickles; pollen prepared as foods-
tuff; pork; potato chips; potato crisps; potato fritters; 
protein milk; raisins; rape oil for food; rennet; 
vegetable salads; processed seeds; processed sunflo-
wer seeds; sesame oil; preparations for making soup; 
soups; soya beans, preserved, for food; soya milk  

[milk substitute]; suet for food; sunflower oil for 
food; tahini [sesame seed paste]; toasted laver; tofu; 
tomato juice for cooking; tomato puree; tripe; truf-
fles, preserved; vegetable juices for cooking; vege-
table soup preparations; vegetables, cooked; vege-
tables, dried; vegetables, preserved; vegetables, tin-
ned; weed extracts for food; whey; white of eggs; 
yoghurt; yolk of eggs. 
 

30 – Allspice; almond confectionery; almond paste; 
aniseed; aromatic preparations for food; artificial 
coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; crushed barley; barley 
meal; bean meal; bee glue; beer vinegar; bicarbonate 
of soda for cooking purposes [baking soda]; binding 
agents for edible ices; biscuits; bread; bread rolls; 
breadcrumbs; buns; cake paste; cake powder; cakes; 
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
preparations; cereal-based snack food; cheesebur-
gers [sandwiches]; chewing gum; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate; cho-
colate beverages with milk; chocolate-based bevera-
ges; chow-chow [condiment]; confectionery for de-
corating Christmas trees; chutneys [condiments]; 
cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa be-
verages with milk; cocoa products; cocoa-based be-
verages; coffee; coffee beverages with milk; coffee 
flavorings [flavourings]; unroasted coffee; coffee-
based beverages; condiments; confectionery; coo-
kies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn meal; 
corn, milled; corn, roasted; fruit coulis [sauces]; co-
uscous [semolina]; crackers; cream of tartar for 
cooking purposes; cream of tartar for culinary 
purposes; curry [spice]; custard; dressings for salad; 
edible ices; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous food pastes; 
farinaceous foods; ferments for pastes; flavourings, 
other than essential oils; flavourings, other than 
essential oils, for beverages; flavourings, other than 
essential oils, for cakes; flaxseed for human con-
sumption; flour; flour-milling products; fondants 
[confectionery]; cake frosting [icing]; frozen yoghurt 
[confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; 
garden herbs, preserved [seasonings]; ginger [spice]; 
gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten 
additives for culinary purposes; gluten prepared as 
foodstuff; golden syrup; groats for human food; 
gruel, with a milk base, for food; halvah; ham glaze; 
high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; 
honey; husked barley; husked oats; ice cream; 
binding agents for ice cream; ice for refreshment; 
ice, natural or artificial; iced tea; powder for edible 
ices; infusions, not medicinal; ketchup [sauce]; 
leaven; linseed for human consumption; liquorice 
[confectionery]; lozenges [confectionery]; macaroni; 
macaroons [pastry]; maize flakes; maize flour; mai-
ze meal; maize, milled; maize, roasted; malt biscuits; 
malt extract for food; malt for human consumption; 
maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal; 
mint for confectionery; molasses for food; chocolate 
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mousses; dessert mousses [confectionery]; muesli; 
mustard; mustard meal; noodle-based prepared me-
als; noodles; nutmegs; oat flakes; oat-based food; 
oatmeal; crushed oats; pancakes; pasta; soya bean 
paste [condiment]; pasties; pastilles [confectionery]; 
pastries; pastry; pate [pastries]; peanut confectione-
ry; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours 
[cakes]; pies; pizzas; popcorn; potato flour for food; 
powders for ice cream; pralines; propolis; puddings; 
quiches; ravioli; relish [condiment]; ribbon vermice-
lli; rice; rice cakes; rice-based snack food; royal 
jelly; rusks; saffron [seasoning]; sago; salt for pre-
serving foodstuffs; sandwiches; sauces [condi-
ments]; sausage binding materials; sea water for 
cooking; seasonings; semolina; sherbets [ices]; sor-
bets [ices]; soya flour; soya sauce; spaghetti; spices; 
spring rolls; star aniseed; starch for food; stick 
liquorice [confectionery]; sugar; sugar confectione-
ry; sushi; natural sweeteners; sweetmeats [candy]; 
tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for food; 
tarts; tea; tea-based beverages; thickening agents for 
cooking foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric 
for food; unleavened bread; vanilla [flavouring]; 
vanillin [vanilla substitute]; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; vermicelli [noodles]; 
vinegar; waffles; weeds [condiment]; wheat flour; 
wheat germ for human consumption; preparations 
for stiffening whipped cream; yeast. 
 

32 – Aerated water; preparations for making aerated 
water; milk of almonds [beverage]; aloe vera drinks, 
non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; beer; beer 
wort; non-alcoholic beverages; preparations for 
making beverages; cider, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; essences for making beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
ginger ale; ginger beer; grape must, unfermented; 
non-alcoholic honey-based beverages; extracts of 
hops for making beer; isotonic beverages; kvass 
[non-alcoholic beverage]; lemonades; preparations 
for making liqueurs; Lithia water; malt beer; malt 
wort; peanut milk [non-alcoholic beverage]; mineral 
water [beverages]; preparations for making mineral 
water; must; orgeat; pastilles for effervescing be-
verages; powders for effervescing beverages; 
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer water; 
sherbets [beverages]; smoothies; soda water; sorbets 
[beverages]; syrups for beverages; syrups for lemo-
nade; table waters; tomato juice [beverage]; vege-
table juice [beverages]; waters [beverages]; whey 
beverages. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 72546 A 
(800) 1159958 
(151) 2012 11 21 
(731) Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur,  
Iceland 

(540)  

ACTAVIS LABORATORIES 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and photog-
raphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs, tanning substan-
ces; adhesives used in industry. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin and 
hair care preparations not for medical use. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals, plasters, materials for dre-
ssings; materials for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; scientific and 
technological developing. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72556 A 
(800) 1160132 
(151) 2012 10 10 
(731) Modern Times Group MTG AB 

P.O. Box 2094, SE-10313 Stockholm, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computer software programs; computer game 
programs; video game software; computer games 
programs, downloaded via the Internet [software]; 
downloadable computer game software via global 
computer network and wireless devices; computers; 
computer hardware; computer peripheral apparatus; 
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video game consoles for use with an external display 
screen or monitor. 
 

35 – Retail services connected with the sale of ga-
mes, computer games, gaming consoles, gaming 
consoles peripheral apparatus computer software, 
computers, computer hardware and computer perip-
heral apparatus; advertising and sales promotion 
services; business management; business consultan-
cy; business management consultancy; business 
administration; rental of advertising space; provision 
of television advertising commercials, provision of 
radio advertising commercials and provision of 
mobile television advertising commercials; provi-
sion of advertising space/time for sponsors; rental of 
advertising space on the Internet and via mobile 
telephones; production of filmed/graphic advertising 
material for use in marketing or sponsorship; pro-
vision of information, advisory and consultancy 
services relating to advertising and promotional 
services; provision of information, advisory and 
consultancy services relating to organization, ope-
ration and supervision of sales and promotional in-
centive schemes; provision of information, advisory 
and consultancy services relating to rental of ad-
vertising space, television advertising commercials, 
radio advertising commercials, mobile television 
advertising commercials, preparation and presenta-
tion of audio visual display for advertising purposes, 
dissemination of advertising matter and the arran-
ging and conducting of trade shows and exhibitions; 
compilation of business statistics and commercial 
information; marketing studies; business planning, 
inspection, surveys and appraisal services; provision 
of business information; receipt, compilation of 
business statistics and commercial information, all 
relating to television, radio and satellite broadcast-
ting; advisory and information services relating to 
the aforesaid. 
 

38 – Transmission of audio, video and images by 
means of telecommunication devices including mo-
bile telephones; cable, satellite and terrestrial televi-
sion broadcasting; television, Internet and radio bro-
adcasting; computer aided transmission of messages 
and images; satellite transmission; telecommunica-
tion; provision of information about telecommunica-
tion; rental of telecommunications, communications 
and broadcasting apparatus; provision of user access 
to telecommunication networks; provision of in-
formation about broadcasting via the Internet; pro-
fessional consultancy services relating to television 
and radio broadcasting, transmission and commu-
nication services; provision of information, advisory 
and consultancy services relating to broadcasting 
and transmission of radio or television programs or 
computer aided transmission of messages and ima-
ges; provision of information, advisory and con-
sultancy services relating to communications servi-
ces by satellite, television, mobile telephones and 

radio; provision of information, advisory and con-
sultancy services relating to news agency services; 
provision of information, advisory and consultancy 
services relating to hiring, rental and leasing of 
communications apparatus and the provision of 
telecommunications links to computer databases and 
websites on the Internet; provision of information, 
advisory and consultancy services relating to tele-
communications services dedicated to retailing 
goods through interactive communications with cus-
tomers; provision of information, advisory and 
consultancy services relating to interactive television 
services; provision of information, advisory and 
consultancy services relating to broadcasting and 
transmission of interactive television, interactive 
entertainment and interactive competitions; provi-
ding access to a photo and video sharing portal; 
provision of information services relating to the 
aforesaid. 
 

41 – Amusement, education and entertainment ser-
vices; electronic games services, including provision 
of computer games on-line or by means of a global 
computer network; Internet games (nondownloa-
dable); rental of games and apparatus for the playing 
of games; rental of games via the Internet; pro-
duction and performing of shows, theatre and other 
amusement performances; film, radio and video 
production; provision of film studios; recording 
studio and recording studio services; production of 
radio and television programmes; information re-
garding amusement, education and entertainment 
services; rental of movies, videotapes, DVDs and 
radio and television programmes; provision of in-
formation, advisory and consultancy services re-
lating to education and entertainment services; 
provision of information, advisory and consultancy 
services relating to education and entertainment 
provided on-line and/or via the Internet; provision of 
information, advisory and consultancy services 
relating to television and radio entertainment ser-
vices; provision of information, advisory and 
consultancy services relating to entertainment and 
education services provided on-line and/or via an 
interactive television platform; provision of infor-
mation, advisory and consultancy services relating to 
interactive games, interactive entertainment and 
interactive competitions; provision of information, 
advisory and consultancy services relating to betting, 
gaming and gambling services; organization of 
conferences, lectures and symposiums relating to 
television and radio; provision of information, ad-
visory and consultancy services relating to television 
viewing guide services; publication of electronic 
journals and web logs, electronic publishing services 
for others; providing entertainment information in 
the form of programme listings online; information 
services related to the aforesaid. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72558 A 
(800) 1160172 
(151) 2013 01 25 
(731) NewCold Holdings LLC Delaware Limited  

Liability Company 
2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington  
DE 19808, USA 

(540)  

 
(591) Various shades of blue; various shades of  

grey; white 
(511)  
39 – Transport; packaging and storage of goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72559 A 
(800) 1160174 
(151) 2013 01 29 
(891) 2013 01 19 
(731) Salamander GmbH 

Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white, grey 
(511)  
3 – Cosmetic care products and sanitary products, 
included in this class, in particular soaps, perfumery, 
cosmetics, sunscreen preparations, shampoos, dentif-
rices; cleaning, polishing, scouring and abrasive pre-
parations; shoe and leather care preparations; shoe 
and leather conservation preparations; shoe polish 
and leather bleaching preparations, shoe and leather 
creams. 
 

25 – Footwear; clothing, hosiery, socks, gloves, 
belts, headgear; non-orthopedic insoles. 
 

35 – Wholesale and retail services with care pro-
ducts for shoes, cleaning agents for shoes, cleaning 
utensils for shoes, shoe trees, insoles, shoe laces, 
goods made of leather and leather imitations, in par-
ticular handbags, briefcases, key cases and wallets, 
cases and suitcases, umbrellas, footwear, pieces of 
clothing, socks, stockings, belts and headgears; cus-
tomer consultancy with regard to the aforementioned 
goods; consultation of contracting parties with re-
gard to business management in the fields of orga-
nization and marketing, store construction, sales 
strategy, marketing and advertising; rental of store 
furniture and store equipment, sales aids and store 

decorations included in this class; professional bu-
siness consultancy with regard to franchise concepts; 
business management services in relation to franc-
hising. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72884 A 
(800) 1162642 
(151) 2013 03 06 
(731) VANHECKE Peter 

Bogdana Kmmeinitskogo, Street 80 app. 14,  
Kiev 15432, Ukraine; 
BAKUNENKO Michael 
Pine Street 20 app. 2901, New York NY  
10005, USA 

(540)  

CARPATIA ESTATE 
(591) Black, white 
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers), vodka; 
vodka drinks. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 68310 A 
(800) 1121330 
(151) 2012 05 30 
(181) 2022 05 30 
(511) 35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68495 A 
(800) 532631 
(151) 1988 08 11 
(891) 2012 06 01 
(181) 2018 08 11 
(511) 03, 07, 09, 11, 16, 21, 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68884 A 
(800) 1125617 
(151) 2012 05 03 
(181) 2022 05 03 
(511) 09, 38, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68893 A 
(800) 1125759 
(151) 2012 03 14 
(181) 2022 03 14 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69066 A 
(800) 1127602 
(151) 2012 05 25 
(181) 2022 05 25 
(511) 13 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69067 A 
(800) 1127636 
(151) 2012 07 20 
(181) 2022 07 20 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69068 A 
(800) 1127645 
(151) 2012 06 04 
(181) 2022 06 04 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(260) AM 2013 69072 A 
(800) 1127711 
(151) 2012 05 29 
(181) 2022 05 29 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69073 A 
(800) 1127802 
(151) 2012 05 30 
(181) 2022 05 30 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69143 A 
(800) 1128676 
(151) 2012 05 22 
(181) 2022 05 22 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69144 A 
(800) 266201 
(151) 1963 02 21 
(891) 2012 08 23 
(181) 2013 02 21 
(511) 01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69145 A 
(800) 540539 
(151) 1989 06 24 
(891) 2012 04 26 
(181) 2019 06 24 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69147 A 
(800) 839118 
(151) 2004 05 14 
(891) 2012 07 05 
(181) 2014 05 14 
(511) 09, 35, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69148 A 
(800) 840505 
(151) 2004 11 09 
(891) 2012 07 05 
(181) 2014 11 09 
(511) 09, 41, 42 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2013 69152 A 
(800) 935649 
(151) 2007 06 19 
(891) 2012 08 16 
(181) 2017 06 19 
(511) 03, 05, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69153 A 
(800) 982619 
(151) 2008 10 20 
(891) 2012 08 08 
(181) 2018 10 20 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69154 A 
(800) 999454 
(151) 2008 10 03 
(891) 2012 07 20 
(181) 2018 10 03 
(511) 09, 14, 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69220 A 
(800) 1129627 
(151) 2012 03 01 
(181) 2022 03 01 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69223 A 
(800) 1129462 
(151) 2012 05 25 
(181) 2022 05 25 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69225 A 
(800) 675705 
(151) 1996 12 14 
(891) 2012 06 26 
(181) 2016 12 14 
(511) 07, 09, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69227 A 
(800) 820984 
(151) 2004 03 16 
(891) 2012 05 18 
(181) 2014 03 16 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2013 69228 A 
(800) 871105 
(151) 2005 10 05 
(891) 2012 08 24 
(181) 2015 10 05 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69229 A 
(800) 899335 
(151) 2006 09 12 
(891) 2012 06 08 
(181) 2016 09 12 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69318 A 
(800) 1130594 
(151) 2012 05 28 
(181) 2022 05 28 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69389 A 
(800) 1131251 
(151) 2012 08 08 
(181) 2022 08 08 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69390 A 
(800) 1131252 
(151) 2012 08 08 
(181) 2022 08 08 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69391 A 
(800) 1131254 
(151) 2012 02 07 
(181) 2022 02 07 
(511) 02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69393 A 
(800) 1131271 
(151) 2012 03 30 
(181) 2022 03 30 
(511) 09, 14, 16, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69397 A 
(800) 1131343 
(151) 2012 06 22 
(181) 2022 06 22 
(511) 02, 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 69408 A 
(800) 1131446 
(151) 2012 07 09 
(181) 2022 07 09 
(511) 01, 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69409 A 
(800) 1131449 
(151) 2012 08 20 
(181) 2022 08 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69502 A 
(800) 1132441 
(151) 2012 08 03 
(181) 2022 08 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69503 A 
(800) 1132442 
(151) 2012 08 03 
(181) 2022 08 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69504 A 
(800) 1132472 
(151) 2012 08 10 
(181) 2022 08 10 
(511) 09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69505 A 
(800) 1132477 
(151) 2012 06 06 
(181) 2022 06 06 
(511) 04, 37, 39, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69508 A 
(800) 1132517 
(151) 2012 03 19 
(181) 2022 03 19 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69509 A 
(800) 1132564 
(151) 2012 07 03 
(181) 2022 07 03 
(511) 09, 10 
_________________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 69511 A 
(800) 1132664 
(151) 2012 05 18 
(181) 2022 05 18 
(511) 07, 09, 11, 37, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69512 A 
(800) 1132673 
(151) 2012 08 01 
(181) 2022 08 01 
(511) 01, 17, 19, 35, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69633 A 
(800) 1107202 
(151) 2012 02 02 
(891) 2012 08 24 
(181) 2022 02 02 
(511) 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 69900 A 
(800) 1136155 
(151) 2012 09 11 
(181) 2022 09 11 
(511) 32 - Beers 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70122 A 
(800) 1138389 
(151) 2012 07 16 
(181) 2022 07 16 
(511) 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70125 A 
(800) 1138392 
(151) 2012 07 03 
(181) 2022 07 03 
(511) 03, 05, 10, 11, 12, 16, 24, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70126 A 
(800) 1138398 
(151) 2012 07 25 
(181) 2022 07 25 
(511) 14, 26 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70127 A 
(800) 1138444 
(151) 2012 08 14 
(181) 2022 08 14 
(511) 21, 33 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 70128 A 
(800) 1138454 
(151) 2012 08 31 
(181) 2022 08 31 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70130 A 
(800) 1138491 
(151) 2012 10 17 
(181) 2022 10 17 
(511) 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70131 A 
(800) 1138553 
(151) 2012 07 24 
(181) 2022 07 24 
(511) 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70132 A 
(800) 1138563 
(151) 2012 07 31 
(181) 2022 07 31 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70133 A 
(800) 1138567 
(151) 2012 09 24 
(181) 2022 09 24 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70134 A 
(800) 1138574 
(151) 2012 09 13 
(181) 2022 09 13 
(511) 09, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70135 A 
(800) 1138590 
(151) 2011 12 20 
(181) 2021 12 20 
(511) 03, 05, 10, 16, 29, 35, 36, 39, 41, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70136 A 
(800)  1138598 
(151) 2012 04 09 
(181) 2022 04 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
 

(260) AM 2013 70137 A 
(800) 1138602 
(151) 2012 06 20 
(181) 2022 06 20 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70138 A 
(800) 1138636 
(151) 2012 08 16 
(181) 2022 08 16 
(511) 05, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70139 A 
(800) 1138679 
(151) 2012 10 10 
(181) 2022 10 10 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70140 A 
(800) 1138716 
(151) 2012 10 12 
(181) 2022 10 12 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70141 A 
(800) 1138732 
(151) 2012 09 18 
(181) 2022 09 18 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70142 A 
(800) 1138733 
(151) 2012 09 18 
(181) 2022 09 18 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70143 A 
(800)  1138734 
(151) 2012 09 18 
(181) 2022 09 18 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70144 A 
(800) 1138742 
(151) 2012 05 24 
(181) 2022 05 24 
(511) 11, 19, 37, 40, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 70145 A 
(800) 1138756 
(151) 2012 09 28 
(181) 2022 09 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70146 A 
(800) 1138763 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70147 A 
(800) 1138764 
(151) 2012 10 23 
(181) 2022 10 23 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70148 A 
(800) 1138778 
(151) 2012 10 18 
(181) 2022 10 18 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70243 A 
(800) 1140049 
(151) 2012 08 17 
(181) 2022 08 17 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70293 A 
(800) 1140316 
(151) 2012 11 14 
(181) 2022 11 14 
(511) 01, 04, 30, 35, 37, 40, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70299 A 
(800) 1140503 
(151) 2012 08 28 
(181) 2022 08 28 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70300 A 
(800) 666536 
(151) 1997 01 15 
(891) 2012 11 15 
(181) 2017 01 15 
(511) 09, 42 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2013 70301 A 
(800) 822605 
(151) 2004 03 11 
(891) 2012 11 07 
(181) 2014 03 11 
(511) 03, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70303 A 
(800) 939750 
(151) 2007 08 13 
(891) 2012 09 20 
(181) 2017 08 13 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70304 A 
(800) 952704 
(151) 2007 09 04 
(891) 2012 09 19 
(181) 2017 09 04 
(511) 07, 09, 16, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70305 A 
(800) 959171 
(151) 2008 04 07 
(891) 2012 11 13 
(181) 2018 04 07 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70306 A 
(800) 973874 
(151) 2008 06 27 
(891) 2012 11 02 
(181) 2018 06 27 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70307 A 
(800) 990921 
(151) 2008 07 03 
(891) 2012 09 07 
(181) 2018 07 03 
(511) 06, 07, 12, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70496 A 
(800) 1143049 
(151) 2012 07 09 
(181) 2022 07 09 
(511) 29, 32, 33 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 70497 A 
(800) 1143061 
(151) 2012 07 24 
(181) 2022 07 24 
(511) 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70500 A 
(800) 1143225 
(151) 2012 10 31 
(181) 2022 10 31 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70505 A 
(800) 1143254 
(151) 2012 10 23 
(181) 2022 10 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70506 A 
(800) 1143255 
(151) 2012 11 15 
(181) 2022 11 15 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70507 A 
(800) 1143292 
(151) 2012 07 09 
(181) 2022 07 09 
(511)  
25 _ Footwear; toe caps (parts of footwear); footwe-
ar for men, women and children; footwear for ba-
bies; galoshes; footwear uppers; heel inserts;  welts 
for footwear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70508 A 
(800) 1143325 
(151) 2012 08 07 
(181) 2022 08 07 
(511) 16, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70509 A 
(800) 1143328 
(151) 2012 11 15 
(181) 2022 11 15 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70514 A 
(800) 1143460 
(151) 2012 09 06 
(181) 2022 09 06 

(511)  
1 _ Chemicals used in industry, science and photog-
raphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry;  manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.   
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70516 A 
(800) 1143468 
(151) 2012 09 14 
(181) 2022 09 14 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70517 A 
(800) 1143489 
(151) 2012 11 15 
(181) 2022 11 15 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70518 A 
(800) 1143515 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70519 A 
(800) 1143545 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70520 A 
(800) 1143546 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70522 A 
(800) 1143547 
(151) 2012 10 23 
(181) 2022 10 23 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70523 A 
(800) 1143548 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 70524 A 
(800) 1143549 
(151) 2012 10 09 
(181) 2022 10 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70527 A 
(800) 1143581 
(151) 2012 11 06 
(181) 2022 11 06 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70582 A 
(800) 1144392 
(151) 2012 10 19 
(181) 2022 10 19 
(511) 02, 03, 04, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 70663 A 
(800) 1144849 
(151) 2012 11 12 
(181) 2022 11 12 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________  
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patentebis moqmedebis aRdgena  

 
gamogoneba 

 
 

(11)  P 2010 4976 B       
(73) გრიგოლ ბურდილაძე (GE);  

ტატიანა ბურდილაძე (GE) 
(54) პიელონეფრიტის სამკურნალო მცენარეული ნაკრები 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
(11)  P 2010 4977 B       
(73) გრიგოლ ბურდილაძე (GE)  
(54) ქოლეცისტიტის სამკურნალო მცენარეული ნაკრები   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
(11)  P 2010 4978 B       
(73) გრიგოლ ბურდილაძე (GE)  
(54) შარდკენჭოვანი დაავადების სამკურნალო მცენარეული ნაკრები   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
(11)  P 2010 4979 B       
(73) გრიგოლ ბურდილაძე (GE)  
(54) ნაღვლკენჭოვანი დაავადების სამკურნალო მცენარეული ნაკრები   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
(11)  P 2013 5871 B       
(73) მულ-ტი-ლოკ ტექნოლოჯის ლტდ (IL)  
(54) საკონტაქტო ელემენტის შემცველი გასაღების მოწყობილობა და საკეტის კომპლექტი    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
 

sasargeblo modeli 
 

(11)  U 2012 1730 Y      
(73) რამაზ შალამბერიძე (GE);  

ამირან კვარაცხელია (GE) 
(54) გასტრიტის, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების სამკურნალო    

პრეპარატი    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
 
(11)  U 2012 1731 Y      
(73) რამაზ  შალამბერიძე (GE);  

ამირან კვარაცხელია (GE) 
(54) ნაღვლის ბუშტისა და ღვიძლის დაავადებების სამკურნალო-პროფილაქტიკური  

პრეპარატი    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 04 10 

________________________________________ 
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(111) M 2004 15405 R1 
(156) 2014 02 03 
(186) 2024 02 02 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________  
 
(111) M 2004 15406 R1 
(156) 2014 02 03 
(186) 2024 02 02 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15407 R1 
(156) 2014 02 03 
(186) 2024 02 02 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________  
 
(111) M 2004 15408 R1 
(156) 2014 02 03 
(186) 2024 02 02 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან 

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________  
 
(111) M 2004 15409 R1 
(156) 2014 02 03 
(186) 2024 02 02 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2004 15417 R1 
(156) 2014 02 13 
(186) 2024 02 13 
(732) პასვეი აიპი სარლ 

26 ბულვარ როიალი, L-2449,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15426 R1 
(156) 2014 02 13 
(186) 2024 02 13 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10022,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15428 R1 
(156) 2014 02 27 
(186) 2024 02 27 
(732) ჰოლტ'ს კომპანი 

1105 ნ. მარკეტ სტრიტი, სუიტ 1300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15438 R1 
(156) 2014 02 27 
(186) 2024 02 27 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
_________________________________________ 
  
(111) M 2004 15439 R1 
(156) 2014 03 04 
(186) 2024 02 27 
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 

პლასა სავიერ კურატი, ნუმერო 2  
ედიფისიო D, 3a პლანტა, 08174  
სან-კურატ-დელ-ვალესი (ბარსელონა),  
ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15443 R1 
(156) 2014 03 15 
(186) 2024 03 15 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 2004 15444 R1 
(156) 2014 03 15 
(186) 2024 03 15 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15445 R1 
(156) 2014 03 15 
(186) 2024 03 15 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
         თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15446 R1 
(156) 2014 03 15 
(186) 2024 03 15 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
         თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15447 R1 
(156) 2014 03 15 
(186) 2024 03 15 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
         თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15486 R1 
(156) 2014 03 31 
(186) 2024 03 31 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15507 R1 
(156) 2014 04 16 
(186) 2024 04 16 
(732) პლივა ჰრვატსკა დ.ო.ო. 

პრილაზ ბარუნა ფილიპოვიჩა 25,10 000  
ზაგრები, ხორვატია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15510 R1 
(156) 2014 04 16 
(186) 2024 04 16 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა,  

ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,  
ჯორჯია, აშშ 

_________________________________________ 
 

(111) M 2004 15511 R1 
(156) 2014 04 16 
(186) 2024 04 16 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა,  

ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,  
ჯორჯია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15512 R1 
(156) 2014 04 16 
(186) 2024 04 16 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა,  

ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,  
ჯორჯია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2004 15597 R1 
(156) 2014 07 19 
(186) 2024 07 19 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 248 R2 
(156) 2014 11 04 
(186) 2024 11 04 
(732) რეკიტ ბენკიზერ დოიჩლანდ გმბჰ 

თეოდორ-ჰეუს-ანლაგე 12, 68165  
მანჰაიმი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 380 R2 
(156) 2014 11 09 
(186) 2024 11 09 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

 
 #7  2014 04 10 

 

oficialuri Setyobinebebi 

134 

 
 
 
(111) M 2004 015417 R1 
(732) რეგას NO.2 ს.ა.რ.ლ. 

26 ბულვარ როიალი, L-2449,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(770) რეგას მენეჯმენტ ლიმიტიდ 
3000 ჰილსვუდ დრაივი, ჩერტსი, სარი  
KT160RS, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2014 03 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015507 R1 
(732) პლივა ჰრვატსკა დ.ო.ო. 

პრილაზ ბარუნა ფილიპოვიჩა 25,10 000  
ზაგრები, ხორვატია 

(770) პლივა დ.დ. 
ულიცა გრადა ვუკოვარა 49, 10000  
ზაგრები, ხორვატია 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015831 R 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ.26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი - აფთიაქი“ 
მ. წინამძღვრიშვილის ქ., 106, 0164, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 03 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 016223 R 
(732) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„კონდიტერსკაია ფაბრიკა იმენი  
ნ.კ. კრუპსკოი“ 
ულ. სოციალისტიჩესკაია 21, სანქტ- 
პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ღია ტიპის სააქციო საზოგადოება  
„საკონდიტრო გაერთიანება „სლადკო“ 
620100, ქ. ეკატერინბურგი, ციმბირის  
ტრაქტის ქ. 19, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2014 03 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 016282 R 
(732) კორე ლაბორატორიზ სეილზ ნ.ვ. 

არა ჰილ ტოპ ბილდინგი, იუნიტ A-10  
ორ (A-11) პლეტერეივეგ ოსტ 1,  
კიურასაო, ანტილიის კუნძულები  
(ნიდერლანდების) 

(770) კორე ლაბორატორიზ გლობალ ნ.ვ. 
ა. მენდეს ჩუმაკეირო ბულვარი 11,  
ვილემსტადი, კიურასაო, ანტილიის  
კუნძულები (ნიდერლანდების) 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2005 016282 R 
(732) კორე ლაბორატორიზ ლუქსენბურგ 

ს.ა.რ.ლ. 
6D, რუტ დე ტრევესი, L-2633  
სენინგერბერგი, ლუქსემბურგი 

(770) კორე ლაბორატორიზ სეილზ ნ.ვ. 
არა ჰილ ტოპ ბილდინგი, იუნიტ A-10  
ორ (A-11) პლეტერეივეგ ოსტ 1,  
კიურასაო, ანტილიის კუნძულები  
(ნიდერლანდების) 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021597 R 
(732) შპს ლიდერბეთი 

ალ. ყაზბეგის გამზირი 12ა, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(770) ზურაბი ჩხიტუნიძე  
ალ.ყაზბეგის გამზ. N12ა, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 03 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021597 R 
(732) შპს სუპერბეთი 2014 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ლიდერბეთი 
ალ. ყაზბეგის გამზირი 12ა, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 03 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 022858 R 
(732) ლალი გუჩმაზაშვილი 

ს.ხიმშიაშვილის 6, თბილისი,  
საქართველო 

(770) მზია მაღლაკელიძე 
ც. დადიანის ქ. 315, ბ. 15, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023413 R 
(732) შპს სუპერბეთი 2014 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

 (770) შპს კრისტალბეთი 
ვაჟა-ფშაველას გამზირი 42-44, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 03 25 
_________________________________________ 
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(111) M 2013 023477 R 
(732) შპს სუპერბეთი 2014 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს კრისტალბეთი 
ვაჟა-ფშაველას გამზირი 42-44, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2014 03 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024218 R 
(732) ლალი გუჩმაზაშვილი 

ს.ხიმშიაშვილის ქ. 6, თბილისი,  
საქართველო 

(770) მზია მაღლაკელიძე 
ც. დადიანის ქ. 315, ბ. 15, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024219 R 
(732) ლალი გუჩმაზაშვილი 

ს.ხიმშიაშვილის ქ. 6, თბილისი,  
საქართველო 

(770) მზია მაღლაკელიძე 
ც. დადიანის ქ. 315, ბ. 15, 0192, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004963 R1 
(732) არკემა ფრანს 

420, რიუ დ'ეტიენ დ'ორვი, F-92700  
კოლომბი, საფრანგეთი 

(770) კრე ვალე ს.ა. 
16-32 რიუ ანრი რენო, ლა დეფანს 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 2014 03 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009897 R1 
(732) პპგ არქიტექჩერელ ფინიშიზ, ინკ. 

უან პპგ პლეისი, პიტსბურგი,  
პენსილვანია 15272, აშშ 

(770) იმპერიალ ქემიკალ ინდასტრიზ 
ლიმიტიდ 
26 ფლორი, პორტლენდ ჰაუზი,  
ბრესენდენ პლეისი, ლონდონი  
SW1E 5BG, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 201403 20 
_________________________________________  
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(111) M 1998 010470 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-სინტელაბო 
174, ავენიუ დე ფრანსი, F-75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010470 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011400 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011816 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის, 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012736 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
(111) M 1999 012737 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012738 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012837 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013388 R1 
(732) ასკომ ნეტვორკ ტესტინგ აბ 

ლაბორატორგრენდ 3, 93162 შელეფტეო, 
შვედეთი 

(770) ასკომ ნეტვორკ ტესტინგ აბ 
ბოქს 920, 971 28 ლულეა, შვედეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 013982 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
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(111) M 2003 015192 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 015212 R1 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

სანაპიროს ქ. 6, ძველი თბილისის  
რაიონი, 0108, თბილისი, საქართველო 

(770) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102 , თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015405 R1 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(770) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015406 R1 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან 

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(770) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015407 R1 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(770) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2004 015408 R1 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(770) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015409 R1 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან 

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(770) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015417 R1 
(732) პასვეი აიპი სარლ 

26 ბულვარ როიალი, L-2449,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(770) რეგას NO.2 ს.ა.რ.ლ. 
26 ბულვარ როიალი, L-2449,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(580) 2014 03 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015428 R1 
(732) ჰოლტ'ს კომპანი 

1105 ნ. მარკეტ სტრიტი, სუიტ 1300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 

(770) ჰოლტ'ს კომპანი 
12270 ტაუნსენდ როუდი, ფილადელფია,  
PA 19154, აშშ 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015439 R1 
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 

პლასა სავიერ კურატი, ნუმერო 2  
ედიფისიო D, 3a პლანტა, 08174  
სან-კურატ-დელ-ვალესი (ბარსელონა),  
ესპანეთი 

(770) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 
რონდა გენერალ მიტრე, 149. 2, 08022  
ბარსელონა, ესპანეთი 

(580) 2014 03 19 
_________________________________________ 
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(111) M 2004 015551 R 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეთ ჰოლდინგს კორპორეიშენ, მენის 
შტატის კორპორაცია 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015674 R 
(732) სტარვუდ ჰოტელს & რიზორტს  

უორლდუაიდ, ინკ. 
უან სტარპოინტი, სტემფორდი,  
კონექტიკუტი 06902, აშშ 

(770) სტარვუდ ჰოტელს & რიზორტს  
უორლდუაიდ, ინკ. 
IIII უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ პლეინსი,  
NY 10604, აშშ 

(580) 2014 03 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015831 R 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

სანაპიროს ქ. 6, ძველი თბილისის 
 რაიონი, 0102, თბილისი, საქართველო 

(770) სს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ.26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 016223 R 
(732) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„ორკლა ბრენდს როსია“ 
ულ. სოციალისტიჩესკაია 21,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
„კონდიტერსკაია ფაბრიკა იმენი  
ნ.კ. კრუპსკოი“ 
ულ. სოციალისტიჩესკაია 21,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2014-03-28 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017478 R 
(732) სს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის 11, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(770) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180 , თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2014 03 11 
_________________________________________ 

(111) M 2007 017795 R 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ, მენის  
შტატის კორპორაცია 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 018077 R 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ, მენის  
შტატის კორპორაცია 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018998 R 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019132 R 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 022361 R 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
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(111) M 2012 022600 R 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი, 
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 023072 R 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

სანაპიროს ქ. 6, ძველი თბილისის  
რაიონი, 0108, თბილისი, საქართველო 

(770) სს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ.26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023638 R 
(732) ფონტერა ბრენდზ (სინგაპური) პტე  

ლიმიტიდ 
1 ჯორჯ სტრიტი, No.08-01 უან ჯორჯ  
სტრიტი, 049145, სინგაპური 

(770) ფონტერა ბრენდს (სინგაპური) პტე  
ლიმიტიდ 
1 პიკერინგ სტრიტი, No 06-01, გრეიტ 
ისტერნ სენტერი, 048659, სინგაპური 

(580) 2014-03-28 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023639 R 
(732) ფონტერა ბრენდზ (სინგაპური) პტე  

ლიმიტიდ 
1 ჯორჯ სტრიტი, No.08-01 უან ჯორჯ  
სტრიტი, 049145, სინგაპური 

(770) ფონტერა ბრენდს (სინგაპური) პტე  
ლიმიტიდ 
1 პიკერინგ სტრიტი, No 06-01, გრეიტ  
ისტერნ სენტერი, 048659, სინგაპური 

(580) 2014-03-28 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024458 R 
(732) გრანტ ვარდანიანი  

ბაირონის ქ.3, ბინა 35, ერევანი, სომხეთი 
(770) გრანტ ვარდანიანი 

ნ. დუმანის ქ. 1, ბინა 76, ერევანი,  
სომხეთი 

(580) 2014-02-17 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 1997 004408 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004963 R1 
(732) კრე ვალე ს.ა. 

16-32 რიუ ანრი რენო, ლა დეფანს 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) კრე ვალე ს.ა. 
12 პლას დე ლ'ირისი, 92400 კურბევუა, 
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006343 R1 
(732) ტაკო ბელ კორპორეიშენ 

1 გლენ ბელ ვეი, ირვინი, კალიფორნია  
92618, აშშ 

(770) ტაკო ბელ კორპორეიშენ 
17909 ფონ კარმან ირვინი, CA 92714, აშშ 

(580) 2014 03 18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008015 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008020 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008589 R1 
(732) ჰეინეკენ ეიშა პასიფიკ პტე. ლტდ. 
459 ჯალან აჰმად იბრაჰიმი, სინგაპური  
639934, სინგაპური 
(770) ეიშა პასიფიკ ბრეუერის ლიმიტიდ 

21-00 ალექსანდრა პოინტი, 438 
 ალექსანდრა როუდი, 119958, სინგაპური 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 009107 R1 
(732) ტაკო ბელ კორპორეიშენ 

1 გლენ ბელ ვეი, ირვინი, კალიფორნია  
92618, აშშ 

(770) ტაქო ბელ კორპორეიშენ 
17909 ვონ კარმანი, ირვინი CA 92714, აშშ 

(580) 2014 03 18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000945 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000949 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009698 R1 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

(580) 2014 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009776 R1 
(732) ჰეინეკენ ეიშა პასიფიკ პტე. ლტდ. 

459 ჯალან აჰმად იბრაჰიმი, სინგაპური 
639934, სინგაპური 

(770) ეიშა პასიფიკ ბრეუერის ლიმიტიდ 
21-00 ალექსანდრა პოინტი, 438  
ალექსანდრა როუდი, 119958, სინგაპური 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009777 R1 
(732) ჰეინეკენ ეიშა პასიფიკ პტე. ლტდ. 

459 ჯალან აჰმად იბრაჰიმი, სინგაპური  
639934, სინგაპური 

 (770) ეიშა პასიფიკ ბრეუერის ლიმიტიდ 
21-00 ალექსანდრა პოინტი, 438  
ალექსანდრა როუდი, 119958, სინგაპური 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 

(111) M 1998 009778 R1 
(732) ჰეინეკენ ეიშა პასიფიკ პტე. ლტდ. 

459 ჯალან აჰმად იბრაჰიმი, სინგაპური  
639934, სინგაპური 

(770) ეიშა პასიფიკ ბრეუერის ლიმიტიდ 
21-00 ალექსანდრა პოინტი, 438  
ალექსანდრა როუდი, 119958, სინგაპური 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000984 R1 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 03 17 
_________________________________________ 
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(111) M 2002 14764 R 
(141) 2013 04 17, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ადს დიჯიტალ კომუნიკეიშენს, ინკ. 
უან გრინვუდ როუდი, სიდნეი, ნებრასკა  
69162, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14771 R 
(141) 2013 04 25, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „სამეცნიერო კომერციული ფირმა 
ომეგა“ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., მე-6 კვარტ.,  
კორპ.5ა, ბ. 44, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14779 R 
(141) 2013 04 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამა 

________________________________________ 
 
(111) M 2002 14780 R 
(141) 2013 04 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14821 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დახურული სააქციო საზოგადოება  
„პენტკროფტ ფარმა“ 
129010 მოსკოვი, პროსპექტ მირა, 16,  
სტრ. 2, რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14822 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
 

 
 
 
 

(732) დახურული სააქციო საზოგადოება  
„პენტკროფტ ფარმა“ 
129010 მოსკოვი, პროსპექტ მირა, 16,  
სტრ. 2, რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14825 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კოალიშენ ფორ ინტელექტუალ  
პროპერტი რაიტს 
2000 "L" სტრიტი, ვაშინგტონი, DC 20036,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14829 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბესტ ვესტერნ ინტერნეშენელ, ინკ. 
6201 ნორთ 24 პარკვეი, ფინიქსი,  
არიზონა 85016-2023, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14830 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14832 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სააქციო საზოგადოება გლობალ ერთი 
კედიას ქ. 4, 380054, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14833 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ფარმა კომპანი 
203 ლონგმიდოუ დრაივი, უილმინგტონი, 
დელავერის შტატი 19810, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2002 14837 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი, 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10022,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14838 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14839 R 
(141) 2013 05 28, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს ალკოჰოლიანი სასმელების  
კომპანია „ტრიუმფი“ 
ახვლედიანის ქ. #1ა, 0103, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14844 R 
(141) 2013 06 12, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14845 R 
(141) 2013 06 12, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევეია ინკ. (დელავერის შტატის  
კორპორაცია) 
211 მაუნტ ეარი როუდი, ბასკინგ-რიჯი,  
ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14846 R 
(141) 2013 06 12, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ნეშენელ ჯეოგრაფიკ სოსაიეტი 
(კოლუმბიის ოლქი, აშშ კორპორაცია), 
1145 17 სტრიტი, N.W. ვაშინგტონი,  
D.C. 20036, აშშ 

_________________________________________ 

(111) M 2003 14858 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჰლჰ ლლკ 
გროსვენორ კორტი, ალბერტ როუდი,  
რემსი, მენის კუნძული, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14859 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14864 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14865 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის  
შტატის კორპორაცია) 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14866 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი ლლკ, 
201 ტაბორ-როუდი, მორის-პლეინზი,  
NJ 07950, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14871 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ, 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14872 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14873 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14875 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი, 
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14876 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14884 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) რუსუდან კერვალიშვილი  
ბოცვაძის ქ. 12,  380079, თბილისი, 
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14885 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 

(111) M 2003 14886 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14887 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14888 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14889 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი, 
 ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14890 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123, 
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14891 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი 
„კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14892 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი 
 „კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14893 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14894 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“ 
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14895 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი 
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 

(111) M 2003 14896 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლიმიტიდ ლაიაბილიტი კომპანი  
„კრაფტ ფუდს რუს“  
ფრანც შტოლვერკ სტრიტი, 10, პოკროვ- 
სიტი, პეტუშინსკი დისტრიქტი,  
ვლადიმირსკი რეგიონი, 601123,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14898 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) სტანდარდ ტობაკო ინკორპორეიტიდ 
ლტდ 
3076 სერ ფრენსის დრეიკს ჰაივეი, ს/ყ 
3463, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯი- 
ნის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14903 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ, 
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14904 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სი აი ეს ბიო ინტერნასიონალ 
რუტ ნასიონალ 306, 91400 საკლაი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14905 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14906 R 
(141) 2013 07 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14912 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14913 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14916 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14921 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ივაქს კორპორეიშენ 
4400 ბისკეინ ბულვარი, მაიამი,  
ფლორიდა 33137, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14926 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14928 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ევრო-აზია ბრენდ ჰოლდინგ კომპანი  
სდნ. ბჰდ. 
N1, ჟალან 205, 46050 პეტალინგ-ჟაია, 
სელანგორ-დარულ-ეჰსანი, მალაიზია 

_________________________________________ 
 
 

(111) M 2003 14929 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევრო-აზია ბრენდ ჰოლდინგ კომპანი  
სდნ. ბჰდ. 
N1, ჟალან 205, 46050 პეტალინგ-ჟაია,  
სელანგორ-დარულ-ეჰსანი, მალაიზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14930 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ევრო-აზია ბრენდ ჰოლდინგ კომპანი  
სდნ. ბჰდ. 
N1, ჟალან 205, 46050 პეტალინგ-ჟაია,  
სელანგორ-დარულ-ეჰსანი, მალაიზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14931 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევრო-აზია ბრენდ ჰოლდინგ კომპანი  
სდნ. ბჰდ. 
N1, ჟალან 205, 46050 პეტალინგ-ჟაია,  
სელანგორ-დარულ-ეჰსანი, მალაიზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14938 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14939 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14940 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14941 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14950 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14952 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯეოსელი“ 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას  
ქ. 3, 0160, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14953 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯეოსელი“ 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას  
ქ. 3, 0160, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14954 R 
(141) 2013 07 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯეოსელი“ 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას  
ქ. 3,  0160, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14960 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) „სოფარმა“ ად 
16 ილიენსკო შაუსე სტრ., 1220 სოფია, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2003 14961 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გელა სულაბერიძე 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., მე-6 კვარტ., კორპ.  
34, ბ.24, 380087, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14963 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600 დუპნიცა,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14964 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა ტროიან ად 
„კრაირეჩნა“ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14965 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის გრუპ პტს ეჰფ 
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 18-220  
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14966 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის გრუპ პტს ეჰფ, 
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 18-220  
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14969 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის გრუპ პტს ეჰფ 
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 18-220  
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14970 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის გრუპ პტს ეჰფ 
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 18-220  
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14971 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა ტროიან ად 
„კრაირეჩნა“ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14973 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600 დუპნიცა, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14976 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა ტროიან ად 
„კრაირეჩნა“ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14977 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა ტროიან ად 
„კრაირეჩნა“ 1, ტროიანი 5600,  
ბულგარეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2003 14978 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალკანფარმა დუპნიცა ად 
სამოკოვსკო შოსე 3, 2600  
დუპნიცა, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2003 14983 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  
(732) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი 

100 რუტ 206 ნორთი, პიპეკი, N.J. 07977,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14985 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პაქსან კორპორეიშენ 
18, ზაგროს სტ., არგენტინა სკ., თეირანი, 
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14986 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პაქსან კორპორეიშენ 
18, ზაგროს სტ., არგენტინა სკ., თეირანი, 
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14987 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პაქსან კორპორეიშენ 
18, ზაგროს სტ., არგენტინა სკ., თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14989 R 
(141) 2013 08 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ბორჯომი პროდაქტი“ 
დასახლება ლარები, 1200, ბორჯომი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14993 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ქართუ უნივერსალი“ 
კახეთის გზატკეცილი, მე-2 ჩიხი #11,  
0120, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 14994 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 
კახეთის გზატკეცილი, მე-2 ჩიხი #11,  
0120, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14996 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჟუჟუნა სარაული  
ბაქოს ქ.11 , 380012, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14997 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ადვოკატი მეოხი“ 
რუსთაველის გამზ.52, ოთახი 204,  
0108, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14998 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბ. 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14999 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15000 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბ. 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2003 15001 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბ. 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15008 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ნეშენელ ჯეოგრაფიკ სოსაიეტი  
(კოლუმბიის ოლქი, აშშ კორპორაცია) 
1145 17 სტრიტი, N.W. ვაშინგტონი,  
D.C. 20036, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15009 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15012 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევეია ინკ. 
211 მაუნტ ეირი როუდი, ბასკინგ-რიჯი,  
ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15013 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვლადიმერ ჩარგაზია 
პაიჭაძის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15014 R 
(141) 2013 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „სამი“ 
კახეთის გზატკეცილი 65, 0182,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15015 R 
(141) 2013 09 12, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „რუსთავი-2 პრინტი“ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45,  0186,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15020 R 
(141) 2013 09 12, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს ალკოჰოლიანი სასმელების  
კომპანია „ტრიუმფი“ 
ახვლედიანის ქ. #1ა, 0103, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15021 R 
(141) 2013 09 12, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54  
სტრიტი, პანამა, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15024 R 
(141) 2013 09 12, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „რუსთავი-2 პრინტი“ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45,  0186,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15028 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „ბაგრატიონი 1882“ 
დავით სარაჯიშვილის გამზ. 12, 0153,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15029 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „ქართული ჰოლდინგი „ბაგრატიონი“ 
სარაჯიშვილის გამზ. 12, 0153,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2003 15030 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „დავითის ღვინის მარანი“ 
წმინდა გიორგის ქ. 116, 4400, ფოთი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15031 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაროლინა ჰერერა ლტდ 
501 სევენს ავენიუ, 17 ფლოორ, 10018  
ნიუ-იორკი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15032 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაროლინა ჰერერა ლტდ 
501 სევენს ავენიუ, 17 ფლოორ, 10018  
ნიუ-იორკი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15033 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაროლინა ჰერერა ლტდ 
501 სევენს ავენიუ, 17 ფლოორ, 10018 
ნიუ-იორკი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15034 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15035 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15036 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15037 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15038 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15039 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15043 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ აგ 
შერენმოსშტრასე 99, CH-8052 ციურიხი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15044 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 

(111) M 2003 15053 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „გოა და კომპანია“ 
მარჯანიშვილის ქ. 18, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15054 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15055 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15056 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სანოფი-ავენტის 
174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15063 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ირაკლი შიოშვილი 
მოსაშვილის ქ. 1, ბ. 4,  0162, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15066 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15070 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვალიდ ელ ბადაუი 
ნადვა სენტრ ბილდინგი, ტრიპოლი,  
ლიბანი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15071 R 
(141) 2013 09 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვალიდ ელ ბადაუი 
ნადვა სენტრ ბილდინგი, ტრიპოლი,  
ლიბანი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15072 R 
(141) 2013 10 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ტრადელ პლკ 
87, გ. დიმიტროვ სტ. 9200, პროვადია,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15075 R 
(141) 2013 10 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სადია ს.ა. 
რუა სენადორ ატილიო ფონტანა 86,  
კონკორდია-სანტა-კატარინა, ბრაზილია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15076 R 
(141) 2013 10 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სადია ს.ა. 
რუა სენადორ ატილიო ფონტანა 86,  
კონკორდია-სანტა-კატარინა, ბრაზილია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15077 R 
(141) 2013 10 16, არ არის გადახდილი  
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
(732) სადია ს.ა. 
რუა სენადორ ატილიო ფონტანა 86,  
კონკორდია-სანტა-კატარინა, ბრაზილია 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2003 15112 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო  
ინკორპორეიტიდ“ 
აბუსერიძე-ტბელის ქ.13,  0120,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15113 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  
კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15114 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის  
შტატის კორპორაცია) 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15116 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვარშავსკიე ზაკლადი ფარმაცეუტიჩნე  
„პოლფა“ სპოლკა აქცინა 
ულ. კაროლკოვა 22/24, 01-207 ვარშავა,  
პოლონეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15118 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბატა ბრანდს ს.ა.რ.ლ.  
ს.ყ. 1638, L-1016 ლუქსემბურგი,  
ლუქსემბურგი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15119 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბაიერ ჰელსქეა ლლკ, 
100 ბაიერ როუდი, პიტსბურგი,  
პენსილვანია 15205, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15120 R 
(141) 2013 10 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15124 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) რევაზი შენგელია 
სოფელი რუხი, ზუგდიდის რაიონი,  
საქართველო; 
ელგუჯა დარასელია 
ლაზის ქ. 67, ზუგდიდი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15125 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) უნილევერ კოსმეტიკს ინტერნასიონალ  
ს.ა. 
რიუ დე ლიონ 87, ჟენევა, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15126 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) უნილევერ კოსმეტიკ ინტერნასიონალ  
ს.ა. 
რიუ დე ლიონ 87, ჟენევა, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15127 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჰორაიზონ კოსმეტიკს ინკ. (დელავერის  
კორპორაცია) 
ს/ო იუნაიტიდ კორპორეიტ სერვისიზ,  
ინკ., 15 ისტ ნორთ სტრიტი, დოვერი,  
დელავერი 19901, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15128 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჩეკპოინტ ფრანჩაიზ კორპორეიშენ 
ედიფისიო ბანკო დო ბრაზილ, კალე  
ელვირა მენდეზ 10, აპარტადო 5246,  
პანამა-სიტი, პანამა 

_________________________________________ 

(111) M 2003 15129 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეურო-პრო კორპორეიშენ 
4400 ბუა-ფრანკი, ვიი-სენ-ლორანი,  
კვებეკი H4S 1A7, კანადა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15130 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეურო-პრო კორპორეიშენ 
4400 ბუა-ფრანკი, ვიი-სენ-ლორანი,  
კვებეკი H4S 1A7, კანადა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15131 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფონტერა ბრენდზ ლიმიტიდ 
ბილდინგ 103, ლეონარდ ისიტ დრაივი,  
აეროპორტი, აუკლენდი, ახალი  
ზელანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15132 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იპრ ფარმასიუტიკალს ინკ. 
საბანა გარდენს ინდასტრიალ პარკ,  
ს/ყ 1967, კაროლინა, პუერტო-რიკო  
PR 00984, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15135 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) უნილევერ კოსმეტიკს ინტერნასიონალ  
ს.ა. 
რიუ დე ლიონ 87, ჟენევა, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15137 R 
(141) 2013 11 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „აირზენა საქართველოს  
ავიახაზები“ 
ჟ. შარტავას ქ. 40, 380060, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15140 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი- 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15141 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი- 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15142 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი- 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15143 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა  ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15144 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი- 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2003 15145 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15146 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15147 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15149 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15150 R 
(141) 2013 11 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15156 R 
(141) 2013 12 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ალკოჰოლური სასმელების  
კომპანია ტრიუმფი“ 
ახვლედიანის ქ. 1ა, ორხევი, 380103,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15161 R 
(141) 2013 12 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ალი ჯავადი 
16, პარკ შატო-ბანკეტი, 1202 ჟენევა,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15166 R 
(141) 2013 12 11, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ 
9-19, შიმოშინიო 3 ჩომე, ჰიგაშიიოდო- 
გავა-კუ, ოსაკა, 533-8651, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15173 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის 
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15174 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15175 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2003 15176 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტს- 
ტვენნოსტიუ „კობრა ინტერნეშენელ“ 
141190, მოსკოვსკაია ობლ., გ. ფრიაზი 
ნო, ულ. პოპოვა 2ა, კ. 2, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15177 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფარმასიუტიკალ ქემიკალ კოსმეტიკ  
ინდასტრი - ალკალოიდ ად, სკოპიე 
ბულ. ალექსანდარ მაკედონსკი 12,  
MK-1000 სკოპიე, იუგოსლავიის  
ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15188 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15189 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15190 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2003 15196 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მსდ ინტერნეშენელ ჰოლდინგს  
გმბჰ 
ვეიშტრასე 20, CH-6000, ლუცერნი 6,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15197 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეგიშ დიოდისერდიარ რტ 
30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15198 R 
(141) 2013 12 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ასბახ გმბჰ 
ტაუნუსშტრასე 1-3, 65385 რიუდესჰაიმ- 
ამ-რაინი, გერმანია 

_________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 9/00; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 31/431; A 61 K 31/7004; 
A 61 P 3/04; A 61 P 3/06; A 61 P 3/10 AP 2014 12371 A 

A 61 K 9/14; A 61 K 9/16 AP 2014 12530 A 
A 61 K 31/7034; A 61 P 31/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/06 AP 2014 12372 A 
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; C 07 K 16/22 AP 2014 12290 A 
C 07 C 229/12; A 61 K 31/14; A 61 P 9/10 AP 2014 12677 A 
C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 29/00; C 07 D 491/10 AP 2014 12789 A 
C 07 D 417/12; C 07 D 417/14; A 61 K 31/497; A 61 P 11/00; A 61 P 11/06; 
A 61 P 29/00; A 61 P 35/00 AP 2014 12792 A 

C 08 L 63/00 AP 2014 12932 A 
C 11 B 9/02 AP 2014 12635 A 
C 12 G 3/06 AP 2014 12636 A 
F 02 B 75/00; F 02 B 53/00; F 16 H 19/02 AP 2014 12127 A 
F 23 H 17/12; F 23 H 7/08 AP 2014 12447 A 
F 24 H 1/12 AP 2014 12732 A 
F 26 B 17/22, 17/18 AP 2014 12817 A 

  
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2014 12371 A A 61 K 9/00; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 31/431; A 61 K 31/7004; 
A 61 P 3/04; A 61 P 3/06; A 61 P 3/10 

AP 2014 12530 A A 61 K 9/14; A 61 K 9/16 
AP 2014 12372 A A 61 K 31/7034; A 61 P 31/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/06 
AP 2014 12290 A A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; C 07 K 16/22 
AP 2014 12677 A C 07 C 229/12; A 61 K 31/14; A 61 P 9/10 
AP 2014 12789 A C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 29/00; C 07 D 491/10 

AP 2014 12792 A C 07 D 417/12; C 07 D 417/14; A 61 K 31/497; A 61 P 11/00; A 61 P 11/06; 
A 61 P 29/00; A 61 P 35/00 

AP 2014 12932 A C 08 L 63/00 
AP 2014 12635 A C 11 B 9/02 
AP 2014 12636 A C 12 G 3/06 
AP 2014 12127 A F 02 B 75/00; F 02 B 53/00; F 16 H 19/02 
AP 2014 12447 A F 23 H 17/12; F 23 H 7/08 
AP 2014 12732 A F 24 H 1/12 
AP 2014 12817 A F 26 B 17/22, 17/18 
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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 31/403; A 61 K 45/06; A 61 K 31/445;  
C 07 D 209/52; C 07 D 403/12 P 2014 6076 B AP 2013 12686 A 

C 07 D 209/10; C 07 D 209/14; C 07 D 209/16 P 2014 6078 B AP 2013 12807 A 
C 07 D 239/47; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14;  
C 07 D 403/12; C 07 D 405/12; C 07 D 405/14;  
A 61 K 31/506; A 61 P 35/00; C 07 D 413/14 

P 2014 6072 B AP 2013 12270 A 

C 07 D 471/04; A 61 K 31/437; A 61 K 31/444;  
A 61 K 31/4545; A 61 K 31/5377; A 61 K 31/55;  
A 61 P 35/00; A 61 P 43/00 

P 2014 6075 B AP 2013 12641 A 

C 11 D 13/00; C 11 D 3/12; C 11 D 1/04; A 61 K 8/00 P 2014 6073 B AP 2013 12365 A 
E 02 B 3/10  P 2014 6077 B AP 2013 12788 A 
E 04 B 2/86 P 2014 6074 B AP 2013 12572 A 
F 03 B 3/00; F 03 B 3/02; F 03 B 3/12 P 2014 6071 B AP 2013 12048 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2014 6071 B AP 2013 12048 A F 03 B 3/00; F 03 B 3/02; F 03 B 3/12 

P 2014 6072 B AP 2013 12270 A 
C 07 D 239/47; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14;  
C 07 D 403/12; C 07 D 405/12; C 07 D 405/14; 
A 61 K 31/506; A 61 P 35/00; C 07 D 413/14 

P 2014 6073 B AP 2013 12365 A C 11 D 13/00; C 11 D 3/12; C 11 D 1/04; A 61 K 8/00 
P 2014 6074 B AP 2013 12572 A E 04 B 2/86 
P 2014 6075 B AP 2013 12641 A C 07 D 471/04; A 61 K 31/437; A 61 K 31/444;  

A 61 K 31/4545; A 61 K 31/5377; A 61 K 31/55;  
A 61 P 35/00; A 61 P 43/00 

P 2014 6076 B AP 2013 12686 A A 61 K 31/403; A 61 K 45/06; A 61 K 31/445;  
C 07 D 209/52; C 07 D 403/12 

P 2014 6077 B AP 2013 12788 A E 02 B 3/10  
P 2014 6078 B AP 2013 12807 A C 07 D 209/10; C 07 D 209/14; C 07 D 209/16 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2009 012270 AP 2013 12270 A P 2014 6072 B 
AP 2010 012048 AP 2013 12048 A P 2014 6071 B 
AP 2010 012641 AP 2013 12641 A P 2014 6075 B 
AP 2010 012807 AP 2013 12807 A P 2014 6078 B 
AP 2011 012365 AP 2013 12365 A P 2014 6073 B 
AP 2012 012572 AP 2013 12572 A P 2014 6074 B 
AP 2012 012686 AP 2013 12686 A P 2014 6076 B 
AP 2012 012788 AP 2013 12788 A P 2014 6077 B 
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sasargeblo modelebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

E 21 C 45/00 AU 2014 12361 U 
F 24 J 2/00; F 24 H 1/00 AU 2014 13156 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri  
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AU 2014 12361 U E 21 C 45/00 
AU 2014 13156 U F 24 J 2/00; F 24 H 1/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 24 D 1/18 U 2014 1806 Y AU 2013 13164 U 
A 61 B 7/04 U 2014 1805 Y AU 2013 13116 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2014 1805 Y AU 2013 13116 U A 61 B 7/04 
U 2014 1806 Y AU 2013 13164 U A 24 D 1/18 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2013 013116 AU 2013 13116 U U 2014 1805 Y 
AU 2013 013164 AU 2013 13164 U U 2014 1806 Y 
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dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

20-03 AD 2014 777 S 
21-01 AD 2014 781 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AD 2014 777 S 20-03 
AD 2014 781 S 21-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

01-01 AD 2014 573 S AD 2013 762 S 
11-03, 05 AD 2014 574 S AD 2013 774 S 

02-02, 03, 04, 05 AD 2014 575 S AD 2013 775 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2014 573 S AD 2013 762 S 01-01 
AD 2014 574 S AD 2013 774 S 11-03, 05 
AD 2014 575 S AD 2013 777 S 02-02, 03, 04, 05 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2013 000762  AD 2013 762 S AD 2014 573 S 
AD 2013 000774  AD 2013 774 S AD 2014 574 S 
AD 2013 000775  AD 2013 775 S AD 2014 575 S 
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sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2014 24580 R AM  2014 76056 - 7(395) 2014 
M 2014 24581 R AM  2014 76085 - 7(395) 2014 
M 2014 24582 R AM  2014 76167 - 7(395) 2014 
M 2014 24583 R AM  2014 76031 - 7(395) 2014 
M 2014 24584 R AM  2014 76039 - 7(395) 2014 
M 2014 24585 R AM  2014 76040 - 7(395) 2014 
M 2014 24586 R AM  2014 76041 - 7(395) 2014 
M 2014 24587 R AM  2014 76042 - 7(395) 2014 
M 2014 24588 R AM  2014 76037 - 7(395) 2014 
M 2014 24589 R AM  2014 76038 - 7(395) 2014 
M 2014 24590 R AM  2014 76032 - 7(395) 2014 
M 2014 24591 R AM  2014 76034 - 7(395) 2014 
M 2014 24592 R AM  2014 76036 - 7(395) 2014 
M 2014 24593 R AM  2014 76188 - 7(395) 2014 
M 2014 24594 R AM  2014 76189 - 7(395) 2014 
M 2014 24595 R AM  2014 76213 - 7(395) 2014 
M 2014 24596 R AM  2014 75883 - 7(395) 2014 
M 2014 24597 R AM 2011 63973 AM 2013 63973 A 23(387) 2013 
M 2014 24598 R AM 2012 68778 AM 2013 68778 A 23(387) 2013 
M 2014 24599 R AM 2012 69586 AM 2013 69586 A 20(384) 2013 
M 2014 24600 R AM 2012 69619 AM 2013 69619 A 20(384) 2013 
M 2014 24601 R AM 2012 69681 AM 2013 69681 A 20(384) 2013 
M 2014 24602 R AM 2012 69682 AM 2013 69682 A 20(384) 2013 
M 2014 24603 R AM 2012 69683 AM 2013 69683 A 20(384) 2013 
M 2014 24604 R AM 2012 69684 AM 2013 69684 A 20(384) 2013 
M 2014 24605 R AM 2012 69685 AM 2013 69685 A 20(384) 2013 
M 2014 24606 R AM 2012 69686 AM 2013 69686 A 20(384) 2013 
M 2014 24607 R AM 2012 69687 AM 2013 69687 A 20(384) 2013 
M 2014 24608 R AM 2012 69688 AM 2013 69688 A 20(384) 2013 
M 2014 24609 R AM 2012 69738 AM 2013 69738 A 20(384) 2013 
M 2014 24610 R AM 2012 69987 AM 2013 69987 A 22(386) 2013 
M 2014 24611 R AM 2012 69988 AM 2013 69988 A 22(386) 2013 
M 2014 24612 R AM 2012 70120 AM 2013 70120 A 19(383) 2013 
M 2014 24613 R AM 2012 70155 AM 2013 70155 A 22(386) 2013 
M 2014 24614 R AM 2012 70156 AM 2013 70156 A 22(386) 2013 
M 2014 24615 R AM 2013 70214 AM 2013 70214 A 22(386) 2013 
M 2014 24616 R AM 2013 70282 AM 2013 70282 A 22(386) 2013 
M 2014 24617 R AM 2013 70283 AM 2013 70283 A 22(386) 2013 
M 2014 24618 R AM 2013 70285 AM 2013 70285 A 22(386) 2013 
M 2014 24619 R AM 2013 70286 AM 2013 70286 A 22(386) 2013 
M 2014 24620 R AM 2013 70545 AM 2013 70545 A 22(386) 2013 
M 2014 24621 R AM 2013 70913 AM 2013 70913 A 23(387) 2013 
M 2014 24622 R AM 2013 71279 AM 2013 71279 A 19(383) 2013 
M 2014 24623 R AM 2013 71307 AM 2013 71307 A 22(386) 2013 
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1 2 3 4 
M 2014 24624 R AM 2013 71314 AM 2013 71314 A 23(387) 2013 
M 2014 24625 R AM 2013 71335 AM 2013 71335 A 23(387) 2013 
M 2014 24626 R AM 2013 71362 AM 2013 71362 A 23(387) 2013 
M 2014 24627 R AM 2013 71444 AM 2013 71444 A 22(386) 2013 
M 2014 24628 R AM 2013 71446 AM 2013 71446 A 22(386) 2013 
M 2014 24629 R AM 2013 71521 AM 2013 71521 A 23(387) 2013 
M 2014 24630 R AM 2013 71525 AM 2013 71525 A 23(387) 2013 
M 2014 24631 R AM 2013 71692 AM 2013 71692 A 21(385) 2013 
M 2014 24632 R AM 2013 71693 AM 2013 71693 A 21(385) 2013 
M 2014 24633 R AM 2013 72125 AM 2013 72125 A 22(386) 2013 
M 2014 24634 R AM  2014 76300 - 7(395) 2014 
M 2014 24635 R AM  2014 76302 - 7(395) 2014 
M 2014 24636 R AM  2014 76322 - 7(395) 2014 
M 2014 24637 R AM  2014 76328 - 7(395) 2014 
M 2014 24638 R AM  2014 76330 - 7(395) 2014 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 
 

 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2014 72751 A AM 2013 72751 
AM 2014 72774 A AM 2013 72774 
AM 2014 72789 A AM 2013 72789 
AM 2014 72931 A AM 2013 72931 

1 2  AM 2014 72954 A AM 2013 72954 
AM 2014 71731 A AM 2013 71731  AM 2014 73176 A AM 2013 73176 
AM 2014 71859 A AM 2013 71859  AM 2014 73177 A AM 2013 73177 
AM 2014 71860 A AM 2013 71860  AM 2014 73178 A AM 2013 73178 
AM 2014 72014 A AM 2013 72014  AM 2014 73179 A AM 2013 73179 
AM 2014 72307 A AM 2013 72307  AM 2014 73180 A AM 2013 73180 
AM 2014 72517 A AM 2013 72517  AM 2014 73181 A AM 2013 73181 
AM 2014 72518 A AM 2013 72518  AM 2014 73182 A AM 2013 73182 
AM 2014 72519 A AM 2013 72519  AM 2014 73183 A AM 2013 73183 
AM 2014 72637 A AM 2013 72637  AM 2014 73189 A AM 2013 73189 
AM 2014 72646 A AM 2013 72646  AM 2014 73190 A AM 2013 73190 
AM 2014 72648 A AM 2013 72648  AM 2014 73298 A AM 2013 73298 
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ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
9 AM 2014 73189 A 

11 AM 2014 72014 A 
12 AM 2014 72014 A 
12 AM 2014 72751 A 

1 2  12 AM 2014 73181 A 
3 AM 2014 73176 A  18 AM 2014 73189 A 
5 AM 2014 71731 A  20 AM 2014 72014 A 
5 AM 2014 71859 A  21 AM 2014 72014 A 
5 AM 2014 71860 A  25 AM 2014 73189 A 
5 AM 2014 72517 A  33 AM 2014 72646 A 
5 AM 2014 72518 A  33 AM 2014 72648 A 
5 AM 2014 72519 A  34 AM 2014 72954 A 
5 AM 2014 73176 A  35 AM 2014 72774 A 
5 AM 2014 73177 A  35 AM 2014 72931 A 
5 AM 2014 73178 A  35 AM 2014 73182 A 
5 AM 2014 73179 A  37 AM 2014 72751 A 
5 AM 2014 73180 A  37 AM 2014 72774 A 
5 AM 2014 73183 A  37 AM 2014 73181 A 
5 AM 2014 73190 A  43 AM 2014 72307 A 
5 AM 2014 73298 A  43 AM 2014 72637 A 
7 AM 2014 72014 A  43 AM 2014 72789 A 
9 AM 2014 72014 A  43 AM 2014 72931 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) 

4 M 2014 24636 R 
6 M 2014 24580 R 
7 M 2014 24634 R 
9 M 2014 24582 R 
9 M 2014 24583 R 
9 M 2014 24584 R 
9 M 2014 24585 R 
9 M 2014 24586 R 
9 M 2014 24588 R 
9 M 2014 24589 R 
9 M 2014 24590 R 
9 M 2014 24591 R 
9 M 2014 24592 R 
28 M 2014 24583 R 
28 M 2014 24584 R 
28 M 2014 24585 R 
28 M 2014 24586 R 
28 M 2014 24588 R 
28 M 2014 24589 R 
28 M 2014 24590 R 
28 M 2014 24591 R 
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1 2 
28 M 2014 24592 R 
34 M 2014 24587 R 
35 M 2014 24595 R 
39 M 2014 24581 R 
41 M 2014 24593 R 
41 M 2014 24594 R 
41 M 2014 24635 R 
42 M 2014 24596 R 
44 M 2014 24637 R 
44 M 2014 24638 R 

 
 
 
 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     
 

7(395) 

 

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 
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tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
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