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gamoqveynebis TariRi – 2018 04 25 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

• patentebi:  

6843-6847 
 

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14532 
 

• patentebi:  

1968, 1969 
  

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb: 
998; 1007 

 

• registrirebuli dizaini: 
756 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

90765*, 92360; 92379; 92519; 92552; 92617; 92665; 92732; 92763, 92764; 93057; 93201; 93204, 93205; 
93210; 93426; 93437; 93499, 93500; 93510; 93604, 93605; 93607; 93619; 93627; 93629; 93661-93666; 
93691; 93717; 93786, 93787; 93811; 93819; 93828; 93842; 93846; 93852; 93857; 93869; 93901, 93902; 
94053; 94189; 94194; 94201; 94205; 94266, 94267; 94312, 94313; 94331; 94334; 94336, 94337; 94362 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

29550 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

29545-29549; 29551-29563 
 

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

87044*; 87522*; 89337*; 90857; 91055; 91648; 91697; 91782; 91831; 91906; 91973; 92057; 92108; 92144; 
92176; 92224, 92225; 92243; 92246; 92257; 92282; 92284; 92298; 92388, 92390; 92394; 92535; 92574; 
92663; 92666; 92672; 92677, 92678; 92680, 92681; 92683-92686; 92688; 92690, 92691; 92694; 92748, 
92749; 92758-92761; 92807, 92808; 92810; 92814; 92818; 92831; 92902; 92904; 92911; 92918, 92919; 
92929; 92932-92934; 92938-92940; 92942, 92943; 92946; 92948, 92949; 92951; 92953-92955; 92967; 
92976; 92979; 92982, 92983; 93001; 93004; 93008; 93011, 93012; 93014; 93019; 93028, 93029; 93034; 
93037-93039; 93041; 93050; 93075; 93077, 93078; 93096; 93113, 93114; 93116- 93134; 93233; 93416; 
93418-93420; 93447; 93451; 93598; 93600; 93611, 93612 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

87320; 87517; 87563; 89359; 90706; 90710; 90723-90725; 90729; 90732; 90739; 90751; 90754; 90760; 
90883- 90885; 90909; 90912, 90913; 90915; 90917, 90918; 90922- 90926; 90939; 90941, 90942; 91023, 
91024; 91029-91032; 91058; 91061; 91063; 91146, 91147; 91150, 91151; 91158; 91162, 91163; 91177; 
91182; 91199, 91200; 91234; 91240, 91241; 91243; 91325; 91328, 91329; 91331; 91333; 91340, 91341; 
91346; 91349; 91352, 91353; 91462; 91473; 91475; 91614; 91618, 91619; 91622; 91624; 91626; 91671, 
91672; 91674; 91677; 91681, 91682; 91724, 91725; 91774-91777; 91833; 91839 
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ganyofileba A 
 
A 24 
 
(11) P 2018 6843 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 24 B 3/12 
(10) AP 2017 13779 A (44) 24(484)/2017 
(21) AP 2015 013779 
(22) 2015 03 31 
(24) 2015 03 31 
(73) ტარიელ იობაშვილი (GE) 

300 არაგველის ქ. 17, 2700,  
ლაგოდეხი (GE) 

(72) ტარიელ იობაშვილი (GE) 
(54) ფერმენტირებული თამბაქოს 

წარმოების ხერხი 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2018 6845 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/29 
A 61 P 33/00 

(10) AP 2017 14469 A (44) 24(484)/2017 
(21) AP 2017 014469 
(22) 2017 04 07 
(24) 2017 04 07 
(73) დავით ჩაჩანიძე (GE) 

არსენას ქ. 46, 0108, თბილისი (GE); 
თეიმურაზ ღოღობერიძე (GE) 
სოფელი დიდი ჯიხაიში , 5915, ხონი (GE); 
ნინო კუნცევა-გაბაშვილი (GE) 
თამარაშვილის ქ. 17/55, 0177,  
თბილისი (GE); 
წოვინარ ნაზაროვა (GE) 
მუხიანის დას. I მ/რ., V კორპ., ბ. 40, 0172,  
თბილისი (GE) 

(72) დავით ჩაჩანიძე (GE); 
თეიმურაზ ღოღობერიძე (GE); 
ნინო კუნცევა-გაბაშვილი (GE); 
წოვინარ ნაზაროვა (GE) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) ნოზემატოზის სამკურნალო 

საშუალება 
________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 01 
 
(11) P 2018 6846 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 D 35/027 
B 01 D 61/08 
B 01 D 651/10 
B 23 P 11/00 

(10) AP 2017 14148 A (44) 24(484)/2017 
(21) AP 2014 014148 
(22) 2014 10 16 
(24) 2014 10 16 
(31) 14/514,505; 61/892,785 
(32) 2014 10 15; 2013 10 18 
(33) US; US 
(86) PCT/US2014/060815, 2014 10 16 
(73) ნორსენ ტექნოლოჯიზ  

ინტერნეიშენალ კორპორეიშენ (US) 
23900 მერკანტილ როუდ, ბიჩვუდი,  
ოჰაიო 44122 (US) 

(72) ეფიმ ია ლიუბლინსკი (US); 
გაუტამ რამდასი (US); 
იეფიმ ვაკსი (US); 
ტერი ალან ნატალე (US); 
მონიკა ჰუმბერტ პოსნერი (US); 
კელი ბეიკერი (US); 
ალექსანდერ როიტმენი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) შესანახი ავზების ძირის გარე  

მხარის კოროზიისგან დამცავი  
სისტემა 

________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2018 6847 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 45/45 
C 07 C 45/65 
C 07 C 47/575 
C 07 C 309/65 
C 07 C 309/66 
C 07 C 309/73 
C 07 C 233/18 
C 07 C 303/28 

(10) AP 2017 14198 A (44) 24(484)/2017 

gamogonebebi 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(21) AP 2014 014198 
(22) 2014 12 04 
(24) 2014 12 04 
(31) 1362200 
(32) 2013 12 05 
(33) FR 
(86) PCT/FR2014/053159, 2014 12 04 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

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

(72) ჟან-ფრანსუა ბრიერი (FR); 
რაფაელ ლებეუფი (FR); 
ვინსენტ ლევაშერი (FR); 
კრისტოფ ჰარდოუნი (FR); 
ჟან-პიერ ლეკუვი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) 7-მეთოქსი-ნაფთალენ-1-კარბალდე- 

ჰიდის სინთეზის ახალი ხერხი და მისი  
აგომელატინის სინთეზში გამოყენება 

________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 21 
 
(11) P 2018 6844 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 21 B 1/00 
(10) AP 2017 14333 A (44) 24(484)/2017 
(21) AP 2016 014333 
(22) 2016 11 30 
(24) 2016 11 30 
(73) გურამ დგებუაძე (GE) 

წინამძღვრიშვილის ქ. 121, ბ. 93, 0164,  
თბილისი (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE) 
ირ. აბაშიძის ქ. 63, ბ. 8, 0179,  
თბილისი (GE); 
ზურაბ რაზმაძე (GE) 
ბარნოვის ქ. 26, 0108, თბილისი (GE); 
ალექსანდრე მიქაბერიძე (GE) 
თამარაშვილის ქ. 11, ბ. 114, 0162,  
თბილისი (GE) 

(72) გურამ დგებუაძე (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE); 
ზურაბ რაზმაძე (GE); 
ალექსანდრე მიქაბერიძე (GE) 

(54) მოწყობილობა/მოდული მართვადი  
დაბალტემპერატურული ბირთვული  
რეაქციების განსახორციელებლად 

________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(10) AU 2018 14532 U  (51) Int. Cl. (2006)  

 A 61 K 35/76 
(21) AU 2017 14532  (22) 2017 06 30 
(71) ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)  

ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 30, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ინგა გიორგაძე (GE)   
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ლია ტყემალაძე (GE)  
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE); 
ინგა გიორგაძე (GE); 
ლია ტყემალაძე (GE) 

(54) ბაქტერიოფაგის შემცველი  
სუპოზიტორია 

(57) სუპოზიტორია შეიცავს ბაქტერიოფაგს 
და ფუძეს სახით − ჟელატინს, გლიცერინსა და 
ცხიმს  
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 

1 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadi, romelzec 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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sasargeblo modelebi 

 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 62 
 
(11) U 2018 1969 Y (51) Int. Cl. (2006) 

B 62 D 63/06 
(10) AU 2017 14421 U (44) 24(484)/2017 
(21) AU 2017 014421 
(22) 2017 02 10 
(24) 2017 02 10 
(73) დავით გიორგაძე (GE) 

სოლომონ პირველის ქ. 4/11, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
თემურ გიორგაძე (GE) 
გ.აბაშიძის ქ. 4/9, 4600, ქუთაისი (GE); 
ვლადიმერ უღრელიძე (GE) 
ხაბეიშვილის ქ. 22, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) დავით გიორგაძე (GE); 
თემურ გიორგაძე (GE); 
ვლადიმერ უღრელიძე (GE) 

(74) არჩილ გეგუჩაძე 
(54) მისაბმელი მსუბუქი ავტომობი- 

ლისა და მოტობლოკისათვის 
_________________________________________ 
 
B 65 
 
(11) U 2018 1968 Y (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 D 81/32 
B 65 D 25/08 

(10) AU 2017 14355 U (44) 24(484)/2017 
(21) AU 2016 014355 
(22) 2016 12 21 
(24) 2016 12 21 
(73) სერგო ტალიურიძე (GE) 

სოფ. ზემო ალვანი, 0902,  
ახმეტის რ-ნი (GE) 

(72) სერგო ტალიურიძე (GE) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ბოთლის თავსახურავი 
_________________________________________ 
 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2018 998 S  (51) 03-01 
(21) AD 2017 998  (22) 2017 10 17 
(28) 10 
(71) ნინო გიორგაძე (GE)  

 ი. აბაშიძის ქ. 69 ბ. 13, 0162, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) ნინო გიორგაძე (GE) 
(54) ჩანთა 
(55)  

1.1      1.2  
 
 

1.3      1.4  
 

2.1      2.2  

dizainebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

 
#8  2018 04 25 

 
8 



                                                    
 
 

dizainebi 

 

2.3      3.1  
 
 

3.2      3.3  
 
 
 

3.4      3.5  
 
 
 

4.1      4.2  
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dizainebi 

4.3      5.1  
 
 
 

5.2      5.3      6.1       
 
 
 

6.2      6.3      
 
 
 

7.1      7.2  
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dizainebi 

8.1      8.2  
 
 

9.1      9.2  
 
 
 

10.1       10.2  
________________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2018 1007 S  (51) 09-01 
(21) AD 2017 1007  (22) 2017 11 27 
(28) 1 
(71) თეიმურაზ  ქოქაშვილი (GE)  

იმერეთის ქ. 69, 0180, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) თეიმურაზ  ქოქაშვილი (GE) 
(54) ხინკლის ფორმის ბოთლი        
(55)  

1.1  
 
 

1.2  
________________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 

(11) D 2018 756 S (51) 09-01 
(10) AD 2018 971 S (44) 1(485)/ 2018 
(21) AD 2017 971 
(22) 2017 07 18 
(24) 2017 07 18 
(28) 1 
(18) 2022 07 18 
(31) 003669282-0001 
(32) 2017 01 20 
(33) EM 
(73) ანჯელინი ბიუთი ს.პ.ა. (IT)  

ვია ტორტონა, 15, I-20144 მილანო, იტალია (IT) 
(72) კარლო კოლომბო (CH) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი (GE) 
(54) სუნამოს ბოთლი 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

registrirebuli dizaini 
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(260) AM 2018 90765 A* 
(210) AM 90765 
(220) 2017 02 08 
(731) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

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

SENSA 
(511)  
30 – პური, საფუარი, ტკბილი ერბოზელილი ცო-
მი საკონდიტრო ნაწარმისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92360 A 
(210) AM 92360 
(220) 2017 05 25 
(731) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტიული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

CLOBENON 
КЛОБЕНОН 
კლობენონი 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის, 
სამკურნალო საშუალებები 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92379 A 
(210) AM 92379 
(220) 2017 05 25 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(740) კესო ანთელიძე 
(540)  

ლევოფლოქსი 
Левофлокс 
Levofloks 

 
 
 
 
 
 
 
 

(511)  
5 – ვეტერინარული პრეპარატები; ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის 
დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის და-
სამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92519 A 
(210) AM 92519 
(220) 2017 06 05 
(731) გიორგი ბეგიზაშვილი 

ქვლივიძის ქ. 32, 0102, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) მწვანე და შავი 
(531) 28.19; 29.01.12 
(511) 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური, ტექნიკის მაღაზია. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92552 A 
(210) AM 92552 
(220) 2017 06 06 
(731) შპს „აისი“ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

(740) ეთერი მდივანი 
(540) 

 

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.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasaqonlo niSnebi 

(591) ლურჯი, ცისფერი, მწვანე 
(531) 06.19.11; 08.01.18; 28.19; 29.01.15 
(526) გურჯაანი 
(511) 
30 – ნაყინი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92617 A 
(210) AM 92617 
(220) 2017 06 08 
(731) ტაიჯოუ ჰეფი უოტერ პამპ კო. ლტდ    

დაიანგჩენგ ინდასტრი ეარეა, დაქსი,  
ვენლინგ სიტი, ჯეძიან პროვინსი, ჩინეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.17 
(511)  
7 – ჰაერის ტუმბოები [გარაჟის აღჭურვილობა]; 
ტუმბოს დიაფრაგმები; თვითრეგულირებადი სა-
წვავის ტუმბოები; ცენტრიდანული ტუმბოები; 
ტუმბოები [მანქანების, ძრავების ან მოტორის 
ნაწილები]; საზეთი ტუმბოები; ტუმბოები [მანქა-
ნები]; გამათბობელი დანადგარების ტუმბოები; 
ვაკუუმური ტუმბოები [მანქანები]; შეკუმშული 
ჰაერის ტუმბოები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92665 A 
(210) AM 92665 
(220) 2017 06 08 
(731) შპს `ალაზანი ვაინერი~ 

დ. თავდადებულის ქ.  3, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(740) გიორგი  ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.23; 02.03.23; 24.01.08; 24.01.25; 25.01.25;  

27.05.01 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 

(260) AM 2018 92732 A 
(210) AM 92732 
(220) 2017 06 09 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(740) კესო ანთელიძე 
(540)  

მიკოზოლი 
Микозол 
Mycozol 

(511)  
5 – დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის, ბავშვთა კვება; კბილის დასაბჟენი 
საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გა-
სანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, 
ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92763 A 
(210) AM 92763 
(220) 2018 01 18 
(731) შპს `ფეი უნიქარდი~ 

ვ. პეტრიაშვილის ქ. 25-27-29/4, ბ. 26, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ დიდიძე 
(540) 

 
(591) ლურჯი და მწვანე 
(531) 26.03.04; 26.03.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92764 A 
(210) AM 92764 
(220) 2018 01 18 
(731) შპს `ფეი უნიქარდი~ 

ვ. პეტრიაშვილის ქ. 25-27-29/4, ბ. 26, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ დიდიძე 
 (540) 

 
(591) მწვანე და ლურჯი 
(531) 26.03.04; 26.03.24; 27.05.10; 29.01.12 
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sasaqonlo niSnebi 

(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93057 A 
(210) AM 93057 
(220) 2017 06 29 
(731) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

Enfecderm 
Энфекдерм 
ენფეკდერმი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის, 
სამკურნალო საშუალებები 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93201 A 
(210) AM 93201 
(220) 2017 07 06 
(731) სს `გეფა~ 

სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

დიკლო -5 
DICLO - 5 
Дикло -5 

(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93204 A 
(210) AM 93204 
(220) 2017 07 06 
(731) სს `გეფა~ 

სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 

(540)  

ლოქსენი 
LOXEN 
Локсен 

(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი სა-
შუალებები; ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93205 A 
(210) AM 93205 
(220) 2017 07 06 
(731) სს `გეფა~ 

სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

აზიპინი 
AZYPIN 
Азипин 

(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი სა-
შუალებები; ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93210 A 
(210) AM 93210 
(220) 2017 07 06 
(731) სს `გეფა~ 

სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

პროფენი 
PROFEN 
Профен 

(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი სა-
შუალებები; ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93426 A 
(210) AM 93426 
(220) 2017 07 19 
(731) შპს „ათ“ 

ციხისძირის ქ. 40, 0113, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გელა ივანიძე 
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sasaqonlo niSnebi 

(540) 
 

 
 

(591) მწვანე, ყვითელი და თეთრი 
(531) 03.09.01; 25.01.01; 25.01.25; 26.04.24;  

27.05.01; 28.19; 29.01.14 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93437 A 
(210) AM 93437 
(220) 2017 07 21 
(731) გიორგი ზაუტაშვილი 

დ. თავდადებულის ქ. 3, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(740) გიორგი  ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი 
(531) 27.05.02; 27.05.10; 27.05.22 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93499 A 
(210) AM 93499 
(220) 2017 07 26 
(731) სს „საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი“ 

მარიჯანის ქ. 4, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ინგა არახამია 
(540) 

 
(591) იასამნისფერი და შაბიამნისფერი 

(531) 26.11.07; 27.05.11; 27.05.22; 29.01.12 
(526) GEORGIA 
(511)  
36 – დაზღვევა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93500 A 
(210) AM 93500 
(220) 2017 07 26 
(731) სს „საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი“ 

მარიჯანის ქ. 4, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ინგა არახამია 
(540) 

 
(591) იასამნისფერი და შაბიამნისფერი 
(531) 26.11.07; 27.05.11; 27.05.22; 28.19; 29.01.12 
(526) საქართველოს 
(511)  
36 – დაზღვევა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93510 A 
(210) AM 93510 
(220) 2017 07 26 
(731) ი/მ ვოლდემარ აიფელდი 

ყაზახეთი, ქ. ალმატი, კურმანგაზის  
ქ.20/122, ბ 17, ყაზახეთი 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 
 

 
(591) ოქროსფერი და თეთრი 
(531) 03.01.02; 27.05.01; 29.01.02 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან სხვა 
კლასებს; საიუველირო ნაწარმი; ბიჟუტერია; 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრუ-
ლი ხელსაწყოები; მათ შორის, აქატები; ალმასე-
ბი; ამულეტები (ძვირფასეულობა); სამაჯურები 
(ძვირფასეულობა); საათის სამაჯურები; ბრე-
ლოკები (ძვირფასეულობა); ბრელოკები გასაღე-
ბებისათვის; მაღვიძარები; ქინძისთავები (ძვირ-
ფასეულობა); დეკორატიული ქინძისთავები; ჰა-
ლსტუხის ქინძისთავები; ჰალსტუხის სამაგრები; 
მანჟეტის საკინძეები; მხატვრული ნაკეთობები 
კეთილშობილი ლითონებისგან; ყელსაბამები 
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(ძვირფასეულობა); ბეჭდები (ძვირფასეულობა); 
კოლოფები კეთილშობილი ლითონებისაგან; მე-
დლები; მედალიონები (ძვირფასეულობა); მონე-
ტები; ვერცხლის ძაფები; ძაფები კეთილშობილი 
ლითონებისგან (ძვირფასეულობა); საყურეები; 
სტატუეტები კეთილშობილი ლითონებისგან; სა-
ათის სასაჩუქრე ყუთები; საათის ბუდეები; მა-
ჯის ქრონოგრაფები; ძეწკვები (ძვირფასეულო-
ბა); მაჯის საათები; ელექტრონული საათები; 
საათები მაჯის საათების გარდა; საათი-ბრას-
ლეტები; საიუველირო ყუთები (ზარდახშები). 
 

16 – ავტოკალმები; ალბომები; აფიშები, პლაკა-
ტები; ბლანკები; უბის წიგნაკები; ბლოკნოტები 
(საკანცელარიო); ბლოკნოტები ხაზვის ან ხატ-
ვისთვის; საწერი ინსტრუმენტების დასამაგრე-
ბელი სამაჯურები; ბროშურები; ბუკლეტები; ქა-
ღალდის ფურცლები (საკანცელარიო); შესაფუ-
თი ქაღალდი; საინფორმაციო ბიულეტენები; 
დოკუმენტების დამჭერები (საკანცელარიო სა-
ქონელი); ფანქრის დამჭერები; ფულის დამჭე-
რები; კართოტეკის ბარათების დამჭერები; კალ-
მისტრის დამჭერები; წიგნის სანიშნეები; მუყაოს 
ნაწარმი; გრაფიკული გამოსახულებები; ფანქ-
რები; ავტომატური ფანქრები; ნახშირის ფანქრე-
ბი; სურათები, ნახატები; ფერწერული ნახატები 
(სურათები) ჩარჩოიანი ან უჩარჩოო; მერქნის მა-
სის მუყაო (საკანცელარიო საქონელი); საკო-
ლექციო ბარათები, სათამაშო ბარათების გარ-
და; წიგნები; ქაღალდის და მუყაოს ყუთები; წებ-
ვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვ-
რებო მიზნებისათვის; პასპორტის ყდები; მისა-
ლოცი ღია ბარათები; ქაღალდის პარკები; ლან-
გრები კორესპონდენციისათვის; ლანგრები ფუ-
ლის დათვლისა და დახარისხებისათვის; გრაფი-
ნის ქაღალდის სადგარები; წიგნების მწკრივის 
სამაგრები; ქვესადგამები ბეჭდების, შტემპელე-
ბისა და შტამპებისათვის; ლუდის ჭიქის ქვეშსა-
დებები; ქვესადგამები კალმისტრებისა და ფანქ-
რებისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურათისათ-
ვის; მელნის ბალიშები; შტემპელის ბალიშები; 
საწერი კომპლექტები; სამელნეები; გერბები 
ჰერალდიკური. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; სამ-
გზავრო სკივრები; ჩემოდნები; წვიმისა და მზის 
ქოლგები; საფულეები; სავიზიტო ბარათების 
ჩასაწყობები; ქოლგები; მზის ქოლგები; ბუდეები 
ტყავისგან ან ტყავ-მუყაოსგან; ტყავის სარქვლე-
ბი; მათრახები, შოლტები; ქოლგის რგოლები; 
ყუთები ტყავისგან ან ტყავ-მუყაოსგან; ჯაჭვის 
საფულეები; პორტმონეები; შესაფუთი საშუა-
ლებები ტყავისაგან (ტომრები, კონვერტები, პარ-
კები, ჩანთები); სამგზავრო ნესესერები (ტყავის 
ნაწარმი); გადასაფარებელი ბეწვის; ტყავის 
პორტფელები; მხარზე სატარებელი ჩანთები; 
ტყავის ღვედები; ზურგჩანთები; საკვოიაჟები; 

ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; სამგზავრო 
ჩანთები; ქალის ხელჩანთები; ინსტრუმენტების 
ჩანთა; სპორტული ჩანთები; ტურისტული ჩანთე-
ბი; სამგზავრო სკივრები; გასაღების ბუდეები; 
ჩემოდნები; პატარა ჩემოდნები; ატაშე-კეისები 
(ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისათვის); 
შალითები (წვიმის ქოლგის).  
 

20 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული; მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს, მათ შორის, ხის, კორპის, ლელქაშის, ლე-
რწმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, 
ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, 
სადაფის და ამ მასალების შემცვლელებისგან ან 
პლასტმასისგან დამზადებული ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, მათ შორის: 
ბაგეტები (სურათის ჩარჩოს); ბიუსტები ხის, 
ცვილის თაბაშირის ან პლასტმასისაგან; სარ-
კეები; ბამბუკის ნაწარმი; მოწნული ნაწარმი; 
მხატვრული ნაკეთობა ხის, ცვილის, თაბაშირის 
ან პლასტმასის; ხის მხატვრული მოჩუქურთმე-
ბული ნაკეთობა; ლელქაში (საწნავი მასალა); 
ბოთლის საცობები, არალითონური; ჟურნალე-
ბის სადგამები; ბალიშები; ბოთლის კორპის სა-
ცობები; ქანდაკებები (ხის, ცვილის, თაბაშირის 
ან პლასტმასის); მცირე ქანდაკებები (სტატუე-
ტები) ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასი-
საგან; ტანსაცმლის საცავები. 
 

21 – ჩინური ფაიფურის სამშვენისები; ლანგრე-
ბი, სინები; ლანგრები ბოსტნეულისათვის; ლამ-
ბაქები; ბოკალები, სირჩები; ბოცები, ბოთლები; 
მოწნული ბოცები; ფაიფურის, კერამიკის, თიხის 
ან მინის ბიუსტები; ლანგრები (სასადილო მაგი-
დის შუაში ჩასადგმელი); ვაზები; ვედროები (სა-
ყინულე); პატარა გრაფინები ზეთისა და ძმრი-
სათვის; გრაფინები; კერამიკული ნაწარმი საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისათვის; მაიოლიკის ნა-
წარმი; ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის 
მხატვრული ნაწარმი; ჯაგრისის ნაწარმი; დეკო-
რატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და 
სხვა ჭურჭლისათვის; ხელსახოცის რგოლები; 
ყულაბები; კალათები გამოყენებული ქაღალდი-
სთვის (მაკულატურისთვის); საუზმის ჩასადები 
კოლოფები; ნამცხვრის კოლოფები, ყუთები; სა-
ჩაიე კოლოფები; მადუღარები (ყავის), არაელექ-
ტრული; ყავადნები, არაელექტრული; ყავის 
ხელსაფქვავები; ლუდის კათხები; სახურავიანი 
ლუდის კათხები; დოქები; კეთილსურნელის სა-
საკმევლეები; მოსარევი კოვზები [სამზარეუ-
ლოს საკუთნო]; ნიჩბები საყოფაცხოვრებო მიზ-
ნებისთვის; ტორტის ასაღები ნიჩბები; საკარა-
ქეები; პილპილის საფქვავები, ხელის; საოჯახო 
წისქვილები [ხელსაფქვავები]; სამზარეულო ჭუ-
რჭლის ნაკრები; პიკნიკის კალათები, ჭურჭელ-
თან ერთად; ტუალეტის საკუთნოს კოლოფები; 
კანდელაბრები, შანდლები [სასანთლეები]; ლან-
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გრის სადგამები [მაგიდის ჭურჭლეული]; მაგი-
დის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების, ჩანგლებისა 
და კოვზების გარდა; ქაშანურის ჭურჭელი; ბრო-
ლის ჭურჭელი; კოსმეტიკური ჭურჭელი; ტუა-
ლეტის საკუთნო; ბოთლის გასახსნელები, ელ-
ექტრული და არალექტრული; სასალათეები; სა-
შაქრეები; სერვიზები [მაგიდის გასაწყობი ჭურ-
ჭელი]; ყავის სერვიზები; ლიქიორის სერვიზი; 
ჩაის სერვიზები; ჩაის საწურები; სასმელი ჭურ-
ჭელი; ჭიქები; ჭიქები სასმელისათვის; ქანდაკე-
ბები ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მინის; პა-
ტარა ქანდაკებები, სტატუეტები ფაიფურის, კე-
რამიკის, თიხის ან მინის; საწვენეები; თეფშები; 
თერმოსები; ფლაკონები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი, 
მათ შორის, ბანდანები (ყელსახვევი, თავსაფა-
რი); ჰალსტუხები; ჰალსტუხი-ბაფთა განიერი 
ბოლოებით; ხელთათმანები [ტანსაცმელი]; ყელ-
სახვევები; შიდა ჯიბეები; შალები; შარფები. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; ნაძვისხის მორ-
თულობა, დომინო; ჭადრაკის დაფები; შაშის და-
ფები; დარტსი; საშობაო ნაძვისხეები (ხელოვ-
ნური); კამათლის გასაგორებელი ჭიქები, სათა-
მაშოები; ამოვსებული სათამაშოები; მოძრავი ან 
მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სალონური 
თამაშები; მაგიდის თამაშები; თამაშობები; კონ-
სტრუქტორები (ასაწყობი სათამაშოები); კალეი-
დოსკოპები; ბარათები (ბინგოს); ბანქო; ზანზა-
ლაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის; სათამაშო 
კამათლები; რულეტის ტრიალა; დათუნები (რბი-
ლი სათამაშოები); შანდლები საშობაო ნაძვის-
ხისათვის; მოსართავები (საშობაო ნაძვისხის) 
ელნათურების, სანთლებისა და საკონდიტრო 
ნაწარმის გარდა; სათვალავები თამაშისათვის 
(ფიშკები); ჩიპები (მონეტები) აზარტული თამა-
შებისთვის; ბურთულები (სათამაშო); სათამაშო 
ბურთები; ჭადრაკი; შაში (თამაში). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93604 A 
(210) AM 93604 
(220) 2017 08 02 
(731) სიგმა ალიმენტოს ს.ა.  დე ც.ვ 

მექსიკა, ნუევო ლეონ, სან პედრო გარცა  
გარსია 66254, კოლონია კარიზალეხო,  
გომეს მორინ გამზირი 111, მექსიკა 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, წითელი, შინდისფერი (მუქი  
წითელი), შავი 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.21;  
27.05.24; 29.01.12 

(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული ხორ-
ცი და ძეხვეული, დამუშავებული ხორცი; სა-
ლიამი; ლორი, შებოლილი ლორი, თაფლით და-
მუშავებული ლორი, ლორის სტეიკი და ძვალგა-
მოცლილი ლორი; დაჭრილი ლორი, მოხარშუ-
ლი ლორი, თაფლში მომზადებული ლორი, ინ-
დაურის ხორცი, ღუმელში შემწვარი ინდაურის 
ფილე, ბეკონი, შებოლილი ბეკონი, თხლად შე-
ბოლილი ბეკონი, დაბალი სოდიუმის შემცვე-
ლობის შებოლილი ბეკონი, შებოლილი ინდაუ-
რის ხორცი; ძეხვეული და სოსისები, კერძოდ, 
ხორცის სოსისი, საქონლის ხორცის სოსისი, ქა-
თმის ხორცის სოსისი, ინდაურის სოსისი, ყვე-
ლის სოსისი; კორნ დოგი, ღორის ხორცის კორნ 
დოგი, საქონლის ხორცის კორნ დოგი, ყველის 
კორნ დოგი, ინდაურის ხორცის კორნ დოგი;  ძე-
ხვეული, კანგაცლილი შებოლილი ძეხვი, საქონ-
ლის ხორცის ძეხვი, ინდაურის ხორცის ძეხვი, 
ღორის ხორცის ძეხვი, ქათმის ხორცის ძეხვი, 
დაუმუშავებელი ძეხვი, ვეგეტარიანული ძეხვი, 
კანგაცლილი ძეხვი ყველით, კანგაცლილი ძეხვი 
სანელებლებით, შებოლილი ახლადმომზადებუ-
ლი ღორის ძეხვი, სახლში დამზადებული შებო-
ლილი ძეხვი სანელებლებით, შეკრული შებო-
ლილი ძეხვეული, შეკრული ძეხვეული სანელებ-
ლებით; ყველი, დაწნული ყველი; დაკონსერ-
ვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93605 A 
(210) AM 93605 
(220) 2017 08 02 
(731) ქალიონჯუ ეიითიმ ჰიზმეთლერი გიდა  

სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ევჯი მაჰ. დაღილგან ქიუმე ევლერი  
№ 30/ა აქდენიზ - მერსინ, თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, ნაცრისფერი 
(531) 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; ადგილების დაჯავშნა სასტუმ-
როში; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; 
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დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 
მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები); დრო-
ებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ჩამოს-
ვლის და გამგზავრების მართვა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93607 A 
(210) AM 93607 
(220) 2017 08 02 
(731) ქალიონჯუ ეიითიმ ჰიზმეთლერი გიდა  

სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ევჯი მაჰ. დაღილგან ქიუმე ევლერი  
№ 30/ა აქდენიზ - მერსინ, თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი, ლურჯი 
(531) 01.01.05; 01.01.10; 26.01.05; 26.01.21; 27.01.12;  

29.01.15 
(526) Cafe, Pub  
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; ადგილების დაჯავშნა სასტუმ-
როში; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 
მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები); დრო-
ებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ჩამოს-
ვლის და გამგზავრების მართვა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93619 A 
(210) AM 93619 
(220) 2017 08 03 
(731) შპს `მილერ ქემიქალ ენდ ფერტილაიზერ~ 

საფოსტო ყუთი 333, 120 რედიო როუდ,  
ჰანოვერი, პელსილვანია, 17331, აშშ 

(740) სოფიო ფანჯიკიძე 
(540)  

Миллерплекс 
(511)  
1 – სასუქები; სასუქის ქიმიური დანამატი სასო-
ფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93627 A 
(210) AM 93627 
(220) 2017 08 04 

(731) ბადჯეტ რენტ ე ქარ სისტემ, ინკ. 
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

BUDGET 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17 
(511)  
39 – ტრანსპორტირება და საქონლის შენახვა; 
სამოგზაურო ტურების მოწყობა; ავტობუსებით 
გადაყვანა; ავტომობილების გაქირავება; საავ-
ტომობილო გადაყვანები; მძღოლთა სამსახური; 
მოგზაურობის მოწყობის კოორდინირება კერძო 
პირებისა და ჯგუფებისათვის; გზებზე სასწრა-
ფო ტექნიკური დახმარება, კერძოდ, ბუქსირება, 
ჯალამბარით აწევა და გასაღების მიწოდება; 
ავტომობილების ლიზინგი; მანქანების ლიზინ-
გი; სატვირთო მანქანების ლიზინგი; სატრან-
სპორტო საშუალებების ლიზინგი; გადაზიდვე-
ბის დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების და-
ჯავშნის მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში; მგზავ-
რების გადაყვანა; მოგზაურობასთან დაკავშირე-
ბული ინტერაქტიური, კომპიუტერული საძიებო 
მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა; მოგზაუ-
რობასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა; გასაქირავებელი მანქანების და-
ჯავშნა; ავეჯის და ნივთების გადასატანი ფურ-
გონების გაქირავება; GPS მოწყობილობების გა-
ქირავება სანავიგაციო მიზნით; სატვირთო მან-
ქანების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების გაქირავება; მოგზაურთა გადაყვანა; გადა-
ზიდვების სფეროსთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები; გადაზიდვების სფეროსთან დაკა-
ვშირებული ინფორმაცია; სამოგზაურო სააგენ-
ტოების მომსახურება, კერძოდ, გადაყვანის და-
ჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვის დაჯავშნა, სა-
მოგზაურო კლუბები; სამოგზაურო მარშრუტის 
დაგეგმვა; სატრანსპორტო საშუალებების მართ-
ვასთან დაკავშირებული მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93629 A 
(210) AM 93629 
(220) 2017 08 04 
(731) ბადჯეტ რენტ ე ქარ სისტემ ინკ. 

6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.24; 27.05.17 
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(511)  
39 – ტრანსპორტირება და საქონლის შენახვა; 
სამოგზაურო ტურების მოწყობა; ავტობუსებით 
გადაყვანა; ავტომობილების გაქირავება; საავ-
ტომობილო გადაყვანები; მძღოლთა სამსახური; 
მოგზაურობის მოწყობის კოორდინირება კერძო 
პირებისა და ჯგუფებისათვის; გზებზე სასწრა-
ფო ტექნიკური დახმარება, კერძოდ, ბუქსირება, 
ჯალამბარით აწევა და გასაღების მიწოდება; 
ავტომობილების ლიზინგი; მანქანების ლიზინ-
გი; სატვირთო მანქანების ლიზინგი; სატრან-
სპორტო საშუალებების ლიზინგი; გადაზიდვე-
ბის დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვების და-
ჯავშნის მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში; მგზავ-
რების გადაყვანა; მოგზაურობასთან დაკავშირე-
ბული ინტერაქტიური, კომპიუტერული საძიებო 
მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა; მოგზაუ-
რობასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა; გასაქირავებელი მანქანების და-
ჯავშნა; ავეჯის და ნივთების გადასატანი ფურ-
გონების გაქირავება; GPS მოწყობილობების გა-
ქირავება სანავიგაციო მიზნით; სატვირთო მან-
ქანების გაქირავება; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების გაქირავება; მოგზაურთა გადაყვანა; გადა-
ზიდვების სფეროსთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები; გადაზიდვების სფეროსთან და-
კავშირებული ინფორმაცია; სამოგზაურო საა-
გენტოების მომსახურება, კერძოდ, გადაყვანის 
დაჯავშნა და შეკვეთა; გადაზიდვის დაჯავშნა, 
სამოგზაურო კლუბები; სამოგზაურო მარშრუ-
ტის დაგეგმვა; სატრანსპორტო საშუალებების 
მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93661 A 
(210) AM 93661 
(220) 2017 08 07 
(731) ბესიკ ჩიხრაძე 

სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93662 A 
(210) AM 93662 
(220) 2017 08 07 
(731) ბესიკ ჩიხრაძე 

სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი, შავი,  

თეთრი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.08; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.12 
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93663 A 
(210) AM 93663 
(220) 2017 08 07 
(731) ლაშა  მიქავა 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 33, ბ. 30, თბილისი,  
საქართველო; 
ვასილი მაისურაძე 
დავით რექტორის ქ. 21, თელავი,  
საქართველო; 
ბესიკ ჩიხრაძე 
სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი 
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(531) 03.09.12; 03.09.24; 06.19.07; 25.01.18;  
25.01.19 

(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93664 A 
(210) AM 93664 
(220) 2017 08 07 
(731) ბესიკ ჩიხრაძე 

სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93665 A 
(210) AM 93665 
(220) 2017 08 07 
(731) ბესიკ ჩიხრაძე 

სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო; 
ლაშა  მიქავა 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 33, ბ. 30, თბილისი,  
საქართველო; 
ვასილი მაისურაძე 
დავით რექტორის ქ. 21, თელავი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93666 A 
(210) AM 93666 
(220) 2017 08 07 
(731) ბესიკ ჩიხრაძე 

სარაჯიშვილის ქ. 26, თბილისი,  
საქართველო; 
ლაშა  მიქავა 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 33, ბ. 30, თბილისი,  
საქართველო; 
ვასილი მაისურაძე 
დავით რექტორის ქ. 21, თელავი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93691 A 
(210) AM 93691 
(220) 2017 08 08 
(731) სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი –  

საქართველო (MCA – Georgia) 
კოსტავას ქ. 5, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, რუხი, ყვითელი 
(531) 13.01.17; 27.05.15; 28.19; 29.01.13 
(511) 
41 – სასწავლო კონკურსების ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93717 A 
(210) AM 93717 
(220) 2017 08 14 
(731) სააქციო საზოგადოება `დანონ რუსეთი~ 

ვიატკის ქ. 27, კორპ. 13-14, 127015, მოსკოვი, 
რუსეთის ფედერაცია 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 

 
(591) თეთრი, ლურჯი, მწვანე, ყვითელი, ღია  

ვარდისფერი, ნაცრისფერი, შავი. 
(531) 03.01.06; 03.01.24; 28.05; 29.01.14 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
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და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხი-
მები. ხორცის ჟელე, საკვები ჟელე; ხილის ჟელე 
იოგურტი, კეფირი [რძის ნაწარმი], რძის შემც-
ველობის კოქტეილები; დაკონსერვებული ხორ-
ცი; დაკონსერვებული ბოსტნეული; დაკონსერ-
ვებული თევზი; დაკონსერვებული ხილი; არაქი-
სის რძე კულინარიისთვის; ნუშის რძე კულინა-
რიისთვის; ბრინჯის რძე (რძის შემცვლელი); შე-
დედებული რძე; სოიოს რძე (რძის შემცვლელი); 
მაღალი ცილის შემცველობის რძე; ბოსტნეუ-
ლის მუსები; თევზის მუსები; ღვიძლის პაშტეტე-
ბი; ხილი და კენკრეული მოხარშული შაქრის ვა-
ჟინში; პროსტოკვაშა (დამჟავებული რძე); მოც-
ვის პიურე; ვაშლის პიურე; რიაჟენკა (ფერმენ-
ტირებული რძე); ნაღები (რძის ნაწარმი); ნაღები 
(ათქვეფილი); არაჟანი; საკვების მოსამზადებე-
ლი ბოსტნეულის წვენები; საკვების მოსამზადე-
ბელი პომიდვრის წვენი; სუპები; ბოსტნეულის 
სუპები; ხაჭო; სოიოს ხაჭო. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. ლითიუ-
მის მარილის შემცველი მინერალური წყალი; 
ზელტერის წყალი; სუფრის წყალი; უალკოჰო-
ლო კოქტეილები; თაფლზე დამზადებული უალ-
კოჰოლო სასმელები; ალოე ვერას სასმელები 
(უალკოჰოლო); სოიოზე დამზადებული უალკო-
ჰოლო სასმელები; ხილის უალკოჰოლო სასმე-
ლები; ნექტარი (ხილის); სმუსები (ხილის ან 
ბოსტნეულის შენარევებზე დამზადებული სას-
მელები); ბოსტნეულის წვენები; პომიდვრის წვე-
ნი; ვაშლის წვენი (უალკოჰოლო). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამ-
სახური; იმპორტის-ექსპორტის სააგენტო; საზო-
გადოებრივი აზრის შესწავლის მომსახურება; 
ბაზრის შესწავლის მომსახურება; კომერციული 
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის; 
კვლევები საქმიანობის სფეროში; ბიზნეს-კვლე-
ვები; ბაზრის კვლევა; მარკეტინგული კვლევები; 
ონლაინ მყიდველებისათვის და ონლაინ გამყიდ-
ველებისათვის საქმიანობის ადგილის გადაცემა; 
საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმა-
ციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; 
ეკონომიკური პროგნოზირება; აუქციონით გაყი-
დვა; მესამე პირების გაყიდვების სტიმულირება; 
მესამე პირების მომარაგების მომსახურება (მე-
წარმეებისათვის შესყიდვების განხორციელება 
და მათი საქონლით უზრუნველყოფა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93786 A 
(210) AM 93786 
(220) 2017 08 17 

(731) შპს `ქართველი~ 
კახეთის გზატ., 110ა, ისანი-სამგორის  
რაიონი, 0151, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

დოლური 
Doluri 
Долури 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ვისკი და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელები 
(ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93787 A 
(210) AM 93787 
(220) 2017 08 17 
(731) შპს `ქართველი~ 

კახეთის გზატ., 110ა, ისანი-სამგორის  
რაიონი, 0151, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

მარდი 
Mardi 
Марди 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ვისკი და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელები 
(ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93811 A 
(210) AM 2017 93811 
(220) 2017 08 18 
(731) მილენიუმ & კოპდორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტედ 
36 რობინსონ როუდ N04-01 სიტი ჰაუს,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
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(511)  
35 – სასტუმრო ბიზნესის, მოტელების და სხვა 
დროებითი საცხოვრებელი ადგილების მართვა 
მომსახურების მქონე ბინების და სასტუმრო 
აპარტამენტების ჩათვლით; მომსახურეობები 
ცალკეულ პირებთან და ორგანიზაციებთან 
დროებით საცხოვრებელთან დაკავშირებულ სა-
ზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში, მათ 
შორის, სასტუმროებში, მოტელებში, მომსახუ-
რების მქონე ბინებსა და სასტუმრო აპარტა-
მენტებში; დროებითი საცხოვრებელი ადგილე-
ბის მარკეტინგთან და გაყიდვებთან დაკავშირე-
ბული მომსახურეობები, მათ შორის, სასტუმრო-
ებში, მოტელებში, მომსახურების მქონე ბინებსა 
და სასტუმრო აპარტამენტებში. ზემოთ მოყვანი-
ლი მომსახურეობების რეკლამა ინტერნეტის 
ქსელისა და სხვა გლობალური ქსელების გამო-
ყენებით. 
 

43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფა, დროებითი საცხოვრებლის არენდა; კერძე-
ბის მომზადებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რეობები (საკვები და სასმელი) და მათი ადგილ-
ზე მიტანა; ფართის არენდა შეხვედრების მოსა-
წყობად, რესტორანი, კაფე; დროებითი საცხოვ-
რებელი ადგილების დაჯავშნა; დროებითი საც-
ხოვრებელი ადგილების მიწოდებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურეობები; მომსახურების 
მქონე ბინების მიწოდება; სასტუმრო მომსახუ-
რება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93819 A 
(210) AM 93819 
(220) 2017 08 18 
(731) საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო  

კომპანია 
მიკრო/რაიონი VII, 8, ბ. 14, 3700, რუსთავი,  
საქართველო 

(540)  

აგრონავტი 
(511)  
9 – კომპიუტერული სისტემის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93828 A 
(210) AM 93828 
(220) 2017 08 21 
(731) შპს „აიფიქს ჯორჯია“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 200, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Ifix 
აიფიქსი 
Айфикс 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
37 – რემონტი, კერძოდ, ტექნიკის შეკეთება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და 
სრულყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93842 A 
(210) AM 93842 
(220) 2017 08 22 
(731) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

ИДХИФА 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ლეიკემიის, სხვა კიბოების და აუტო-იმუნური 
დაავადებების სამკურნალო ფარმაცევტული 
პრეპარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები, 
კერძოდ, ციტოკინის მაინჰიბირებელი სამკურ-
ნალო საშუალებები; იმუნური სისტემის მამუ-
დულირებელი ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93846 A 
(210) AM 93846 
(220) 2017 08 22 
(731) გიორგი იუკურიძე 

ჟუკოვსკის ქ. 19, ბ. 9, ოდესა, უკრაინა 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

CODE SAPERAVI 
კოდი საფერავი 
КОД САПЕРАВИ 

(591) შავ-თეთრი 
(526) `SAPERAVI~, `საფერავი~, `САПЕРАВИ~ 
(511)  
41 – მუზეუმების მომსახურება (პრეზენტაციები, 
გამოფენები). 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93852 A 
(210) AM 93852 
(220) 2017 08 23 
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(731) თამარ ამაშუკელი 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 11ა, 0179, თბილისი, 
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ცისფერი 
(531) 27.05.17; 29.01.04 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93857 A 
(210) AM 93857 
(220) 2017 08 23 
(731) ვორლდ ტრიათლონ კორპორეიშენ 

3407 ვ. დოქ. მარტინ ლუთერ კინგი ჯუნ.  
ბულვ., სუიტე 100, ტამპა, ფლორიდა 33607, 
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

70.3 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – მომსახურებები გართობაში, სახელდობრ, 
სპორტული ღონისძიებების პრეზენტაციაში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93869 A 
(210) AM 93869 
(220) 2017 08 24 
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი     

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.11; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21 
(511)  
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-

ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93901 A 
(210) AM 93901 
(220) 2017 08 28 
(731) არვენ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი  
ისტინე მაჰალლესი, ბალაბანდერე ჯადდე- 
სი №14 ТR-34460 სარიერ/სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05 
(511) 
5 – წამლები, სამედიცინო და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰი-
გიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამა-
ტები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგი-
ციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93902 A 
(210) AM 93902 
(220) 2017 08 28 
(731) არვენ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი  
ისტინე მაჰალლესი, ბალაბანდერე ჯადდე- 
სი №14 ТR-34460 სარიერ/სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05 
(511)  
5 – წამლები, სამედიცინო და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგი-
ენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამა-
ტები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
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ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგი-
ციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94053 A 
(210) AM 94053 
(220) 2017 09 05 
(731) სს `თბილღვინო~ 

სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ELEONI 
ელეონი 
ЕЛЕОНИ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ღვინოები, მათ შორის, სუფრის ღვინო, 
ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული ღვინო, დესერ-
ტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94189 A 
(210) AM 94189 
(220) 2017 09 13 
(731) შპს `ზომა~ 

ორდე დგებუაძის ქ. 1, ბ. 82, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი 
(531) 26.04.18; 27.05.05; 27.05.21; 28.19 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზ-
მები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხო-
ველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; 
წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; 

შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და 
სასარაჯე ნაკეთობა.  
 

25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამ-
სახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94194 A 
(210) AM 94194 
(220) 2017 09 15 
(731) შპს `მეფუტკრე~ 

ლვოვის ქ. 36, ბ. 2, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ყვითელი, ოქროსფერი, თეთრი, შავი,  

მწვანე და წითელი 
(531) 03.13.04; 03.13.05; 28.19; 29.01.15 
(511)  
30 – თაფლი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94201 A 
(210) AM 94201 
(220) 2017 09 18 
(731) ნატალია ყაჭიაშვილი 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 75, კორპ. 9, ბ. 58,  
0186, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.22 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
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ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; 
საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94205 A 
(210) AM  94205 
(220) 2017 09 18 
(731) შპს „ქაშმირი“ 

ა. ჟორდანიას ქ. 17, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ლაშა ბერულავა 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი 
(531) 27.05.01; 29.01.02 
(511) 
23 – საფეიქრო ძაფები და ნართი. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლის 
გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94266 A 
(210) AM 94266 
(220) 2017 09 22 
(731) შინ-ეტსუ ქემიკალ კო., ლტდ 

6-1, ოჰტემაჩი 2-ჩომე, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო,  
100-0004, იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

შინ-ეტსუ მდ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 – ქიმიკატები, რომლებიც გამოიყენება სოფ-
ლის მეურნეობასა და მებაღეობაში; ხელოვნური 
ფერომონების შემცველი ქიმიკატები, რომლე-
ბიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობასა და 
მებაღეობაში. 
 

5 – ფერომონების შემცველი მწერების მიმზიდ-
ველი ინსექტიციდები; პესტიციდები და პარა-
ზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები და პარაზიტების გასანადგურებელი 
პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს ფერომონებს. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94267 A 
(210) AM 94267 
(220) 2017 09 22 
(731) შინ-ეტსუ ქემიკალ კო., ლტდ 

6-1, ოჰტემაჩი 2-ჩომე, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო,  
100-0004, იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 

(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, მწვანე, თეთრი 
(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.14; 27.05.08; 27.05.17;  

29.01.12 
(511)  
1 – ქიმიკატები, რომელიც გამოიყენება სოფლის 
მეურნეობასა და მებაღეობაში; ხელოვნური ფე-
რომონების შემცველი ქიმიკატები, რომელიც გა-
მოიყენება სოფლის მეურნეობასა და მებაღეობა-
ში; სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნულების 
და ფოტოგრაფიაში, აგრეთვე, სოფლის მეურნე-
ობაში, მეტყევეობაში და მებაღეობაში გამოსა-
ყენებელი ქიმიკატები; დაუმუშავებელი სინთე-
ზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; 
სასუქები; ცეცხლმქრობი კომპოზიციები; პრეპა-
რატები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები 
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივ-
თიერებები; მთრიმლავი ნივთიერებები; სამრეწ-
ველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
კომპოსტი; მარილები, დასაკონსერვებლად გა-
მოსაყენებელი, საკვების მომზადებისას გამოსა-
ყენებლის გარდა; კვების მრეწველობაში  გამო-
საყენებელი ზოგიერთი სახეობის დანამატები. 
 

5 – ფერომონების შემცველი მწერების მიმზიდ-
ველი ინსექტიციდები; პესტიციდები და პარა-
ზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები და პარაზიტების გასანადგურებელი 
პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს ფერომონებს; 
ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარუ-
ლი დანიშნულების პრეპარატები; ჰიგიენური 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; სამე-
დიცინო  ან ვეტერინარული დანიშნულებით გა-
მოყენებისათვის განკუთვნილი დიეტური საკვე-
ბი და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათ-
ვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის და-
საბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ჰიგიენური პრეპა-
რატები პირადი ჰიგიენისთვის, გარდა საპირფა-
რეშოს ნივთებისა; საფენები ბავშვებისათვის და 
შარდის ან განავლის შეუკავლობით დაავადებუ-
ლთათვის; დეოდორანტები, რომელიც არ არის 
განკუთვნილი ადამიანებისა და ცხოველებისათ-
ვის; სამედიცინო დანიშნულების შამპუნები, 
საპნები, ლოსიონები და კბილის პასტები და 
კბილის ფხვნილები; დიეტური დანამატები, რო-
მელიც გამოიყენება ჩვეულებრივი დიეტის და-
ნამატებად ან სამკურნალო-პროფილაქტიკური 
ეფექტებისთვის; საჭმლის შემცვლელები, დიე-
ტური საკვები და სასმელები, რომელიც გამო-
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იყენება სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნები-
სათვის; თამბაქოს გარეშე სიგარეტები სამედი-
ცინო მიზნებისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94312 A 
(210) AM 94312 
(220) 2017 09 26 
(310) 016541609 
(320) 2017 04 03 
(330) EUIPO 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 10.01.25; 25.01.01; 25.07.15; 25.07.20; 25.07.22;  

25.07.23; 26.04.09 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მიზ-
ნებისათვის): სიგარები; სიგარილები; სანთებ-
ლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის 
და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, 
სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობილობა 
სიგარეტის და პაპიროსის დახვევისათვის; ქა-
ღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის 
მოწყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი;  სით-
ხეები ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახუ-
რებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94313 A 
(210) AM 94313 
(220) 2017 09 26 
(731) შპს `უსახელაურის ვენახები~ 

ჭონქაძის ქ. 10ა, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კამი 
Kami 
Ками 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები ლუდის გარდა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94331 A 
(210) AM 94331 
(220) 2017 09 27 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „ნაპიტკი იზ ჩერნოგოლოვკი-აკვა- 
ლაიფ“ 
142432, მოსკოვის ოლქი, 23 კმ, ჩერნოგო- 
ლოვკა, რუსეთის ფედერაცია 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

LAVASHOFF 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ბეკონი; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ბო-
სტნეული, თბურად დამუშავებული; ბოსტნეუ-
ლის კონსერვები; ბოსტნეულის სალათები; ბოს-
ტნეულის ჩირი; ბოსტნეულის წვენი კულინარი-
ისათვის; ბოსტნეულის წვნიანები; ბულიონები; 
ბულიონის კონცენტრატები; ბულიონის მოსამ-
ზადებელი შედგენილობები; გაყინული ხილი; 
გუფთა; დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი ცხარე 
სანელებლებით; დამარილებული თევზი; დამა-
რილებული ხორცი; დასპირტული ხილი; ვაშ-
ლის პიურე; ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ზე-
ითუნის ზეთი; თევზეული, საკვები; თევზი (დამა-
რილებული); თევზი, არაცოცხალი; თევზი, და-
კონსერვებული; თევზის კონსერვები; თევზის 
ფილე; თევზის ფქვილი, საკვები; თევზის წებო, 
საკვები; თვითნამჟავი მაწონი; თინუსი; იოგურ-
ტი; კაკალი, დამუშავებული; კაკაოს კარაქი; კა-
რაქი (არაქისის); კარაქი (კაკაოს); კარაქი (ქოქო-
სის); კარტოფილის მაჭკატები; კარტოფილის 
ფანტელები; კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფი-
ლის ხრაშუნა; კეფირი (რძის ნაწარმი); კვერცხი 
(ლოკოკინას), საკვები; კვერცხი; კვერცხის გუ-
ლი; კვერცხის ფხვნილი; კვერცხის ცილა; კიბო, 
არაცოცხალი; კიბორჩხალა, არაცოცხალი; კომ-
ბოსტოს მწნილი; კონფიტიური, ჯემები; კონცენ-
ტრატები (ბულიონის); კორნიშონი, ნეკა კიტრი; 
კრევეტები, არაცოცხალი; კუმისი (რძის სასმე-
ლი); ლანგუსტები, არაცოცხალი; ლოკოკინას 
კვერცხი, საკვები; ლორი; მარგარინი; მაჭიკი 
(კვეთი); მზესუმზირას ზეთი; მიდიები, არაცოც-
ხალი; მოლუსკები, არაცოცხალი; მურაბები; 
მუცლის ქონი, საკვები; მუხუდო, დაკონსერვე-
ბული; ნანადირევი; ნაღები (ათქვეფილი); ნაღები 
(რძის ნაწარმი); ნაღების კარაქი; ნაღების კრემი; 
ნუში, დანაყილი; ომარები, არაცოცხალი; ორა-
გული; ოსპი, დაკონსერვებული; პალმის ზეთი; 
პალმის თესლის ზეთი; პომიდვრის პასტა; პო-
მიდვრის წვენი კულინარიისათვის; პარკოსნები, 
დაკონსერვებული; პაშტეტი (ღვიძლის); პიკული; 
ჟელატინი, საკვები; ჟელე, საკვები; რაფსის ზე-
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თი; რბილობი (ხილის); რძე; რძიანი სასმელები 
რძის ჭარბი შემცველობით; რძის ნაწარმი; საკ-
ვები ალგინატები; საკვები ზეთები; საკვები კა-
ზეინი; საკვები პექტინები; საკვები პროტეინები; 
საკვები ცილები; საკვები ცხიმები; საკვები 
ძვლის ტვინი; სალათები (ბოსტნეულის); სალა-
თები (ხილის); სარდინები; სარკალით დაფარუ-
ლი ხილი; საუზმეული (ხილზე დამზადებული); 
სიმინდის ზეთი; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; 
სოიას მარცვლები საკვებისათვის,  დაკონსერვე-
ბული; სოიას რძე (რძის შემცვლელი); სოკო, 
დაკონსერვებული; სოსისი; სოსისი საფანელში; 
ტაჰინი (ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა); 
ტოფუ (სოიას ხაჭო); ტრეპანგები, არაცოცხალი; 
ტრიუფელი (თირკმელა სოკო), დაკონსერვებუ-
ლი; ფანტელი (კარტოფილის); ფერმენტირებუ-
ლი ბოსტნეულის საკვები (კიმჩი); ფილე (თევ-
ზის); ფინიკი; ფრინველის ბუდეები (საკვები); 
ფხვნილი (კვერცხის); ქაფშია, ქამსა; ქაშაყი; ქი-
შმიში; ქოქოსის ზეთი; ქოქოსის კაკალი, გამომ-
შრალი; ქოქოსის კარაქი; ქოქოსის ცხიმი; ქუნ-
ჯუთის ზეთი; ღვიძლი; ღვიძლის პაშტეტი; ღო-
რის ქონი; ღორის ხორცი; ყვავილის მტვერი, 
საკვები; ყველი; შებრაწული წყალმცენარეები; 
შიგნეული; შინაური ფრინველი, არაცოცხალი; 
შრატი, დო; შტოშის პიურე; ჩიპსები (კარტოფი-
ლის); ჩიპსები (ხილის); ცედრა (ხილის); ცხიმე-
ბის ნარევი ბუტერბროდებისათვის; ცხიმი (ქო-
ქოსის); ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკ-
ვები ცხიმის დასამზადებლად; ძეხვეული; ძეხვი 
(სისხლზე დამზადებული); ძვლის ტვინი (საკვე-
ბი); ძვლის ცხიმი, საკვები; წვენი კულინარი-
ისათვის (ბოსტნეულის); წვნიანები; წვნიანები 
(ბოსტნეულის); წვნიანის მოსამზადებელი შედ-
გენილობები; წყალმცენარეები (შებრაწული); 
წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; 
ხამანწკები, არაცოცხალი; ხახვი, დაკონსერვე-
ბული; ხიზილალა; ხილზე დამზადებული საუზ-
მეული; ხილი (სარკალით დაფარული); ხილი, 
თბურად დამუშავებული; ხილის კონსერვები; 
ხილის ჟელე; ხილის რბილობი; ხილის სალა-
თები; ხილის ჩიპსები; ხილის ჩირი; ხილის ცედ-
რა; ხორცი; ხორცი (დამარილებული); ხორცი, 
დაკონსერვებული; ხორცის ექსტრაქტები; ხორ-
ცის კონსერვები; ხორცის ჟელე; ხრაშუნა (კარ-
ტოფილის); ჯანჯაფილის მურაბა; ჰიუმუსი 
(თურქული მუხუდოს ცომი). 
 

30 – ბადაგი; ბადიანი; ბატიბუტი; ბაჰარი; ბის-
კვიტები; ბლინები; ბოსტნეულისაგან მიღებული  
ყავის შემცვლელები; ბრინჯი; ბრინჯის კვერები; 
ბრინჯის საუზმეული; ბრიოშები (ერბოზელილი 
ფუნთუშები); ბუნებრივი დამატკბობლები; გა-
ლეტები; გაყინული იოგურტი (გაყინული სა-
კონდიტრო ნაწარმი); გლუკოზა (საკვები); დარი-
ჩინი სანელებელი); დაცეხვილი ქერი; დაცეხვი-
ლი შვრია; დინდგელა (პროპოლისი); ესენციები 
(საკვები), ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების 

გარდა; ვანილი; ვანილინი (ვანილის შემცვლე-
ლი); ვარდკაჭაჭა (ყავის შემცვლელი); ვაფლი; 
ვერმიშელი; ზაფრანა (საკაზმები); ზღვის წყალი 
კულინარიისათვის; თაფლაკვერები; თაფლი; 
იოგურტი (გაყინული) (გაყინული საკონდიტრო 
ნაწარმი); კაკაო; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; კანფეტები; კან-
ფეტები (პიტნის); კაპარის სანელებელი; კარა-
მელი (კანფეტი); კარტოფილის ფქვილი, საკვე-
ბი; კერი (ცხარე საკაზმი); კერძები (ფქვილის); 
კეტჩუპი (საწებელა); კვერები (ბრინჯის); კიში 
(ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღო-
რის ქონის შიგთავსით); კრეკერები; კუსკუსი (მა-
ნანის ბურღული); მაიონეზი; მაკარონის ნაწარ-
მი; მაკარონის ნაწარმი; მალტოზა; მანანის ბურ-
ღული; მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი); 
მარილი (სუფრის); მარმელადი (საკონდიტრო 
ნაწარმი); მარცვლეულის ნაწარმი; მარცვლეუ-
ლის საუზმეული; მარციპანი; მდოგვი; მდოგვის 
ფქვილი; მელასა (შავი ბადაგი); მიუსლი; მიხაკი 
(სანელებელი); მოსართავები (ნამცხვრის), საკ-
ვები; მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; 
მუხუდოს ფქვილი; მშრალი ნამცხვარი; მწვანი-
ლი, დაკონსერვებული (საკაზმები); ნამცხვრები; 
ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 
გარდა; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; ნამ-
ცხვრის პუდრი; ნამცხვრის ცომი; ნატრიუმის ბი-
კარბონატი (საცხობი სოდა); ნაყენები, არასამ-
კურნალო; ნაყინი; ნაყინის ფხვნილი; ნაყინის 
შემკვრელი ნივთიერებები; ნედლი ყავა; ნიახუ-
რის მარილი; ნუშის ნამცხვარი; ნუშის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; ნუშის ცომი; ორცხობილა; 
პომიდვრის საწებელა; პასტილა (კანფეტი); პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის; პიტნის კანფე-
ტი; პიცა; პომადი (საკონდიტრო ნაწარმი); პრა-
ლინე; პროპოლისი (დინდგელა); პტიფური (პა-
ტარა ნამცხვარი); პუდინგები; პუდრი (ნამცხ-
ვრის); პური; რავიოლი; რეზინი (საღეჭი), არასა-
მედიცინო; რძიანი ფაფა; საგაზაფხულო რულე-
ტი (ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული); 
საგო; საკაზმები; საკაზმები; საკაზმები (სალა-
თის); საკვები ბურღულეული; საკვები ესენციე-
ბი,  ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; 
საკვები სახამებელი; საკვები ყინული; საკვები 
ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები; საკვების 
დასაკონსერვებელი მარილი; საკვების შემსქე-
ლებლები; საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); სა-
ლათის საკაზმები; სანელებლები; სასმელები 
(კაკაოს); სასმელები (ყავის); სასმელები (შოკო-
ლადის); სასმელები (ჩაის); სასმელის არომატი-
ზატორები, ეთერზეთების გარდა; საუზმეული 
(ბრინჯის); საუზმეული (მარცვლეულის); საფა-
ნელი; საფუარი; საფუარის ტაბლეტები, არასა-
მედიცინო; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სა-
შობაო (საახალწლო) ნაძვისხის მოსართავი სა-
კონდიტრო ნაწარმი; საცხობი სოდა (ნატრიუმის 
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ბიკარბონატი); საცხობი ფხვნილები; საწებელა 
(პომიდვრის); საწებლები (საკაზმები); სენდვიჩე-
ბი; სიმინდი, მოხალული; სიმინდის ბურღული; 
სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინ-
დის ღერღილი; სოიას საწებელა; სოიას ფქვი-
ლი; სოიას ცომი (საკაზმი); სოუს-სანელებლები 
(საკაზმები); სპაგეტი; სტაბილიზატორები (ათ-
ქვეფილი ნაღების); სუფრის მარილი; სუში; ტა-
ბულე (ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის ბურღუ-
ლით); ტაპიოკა; ტაპიოკას ფქვილი, საკვები; ტა-
ქოსი (სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 
ბოსტნეულის შიგთავსით); ტკბილეული; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმი-
სათვის; ტორტილია (სიმინდის კვერი); ფანტე-
ლები (სიმინდის); ფანტელები (შვრიის); ფანტე-
ლები (მარცვლეულის ნაწარმი); ფერმენტები 
ცომისათვის; ფუნთუშები; ფუტკრის რძე, არასა-
მედიცინო; ფქვილი; ფქვილი; ფქვილის კერძები; 
ფქვილის ნაწარმი; ფხვნილი (ნაყინის); ქერი  
(დაცეხვილი); ქერი (დაღერღილი); ქერის ფქვი-
ლი; ქურქუმა, საკვები; ღვეზელა; ღვეზელი (ხო-
რციანი); ღვეზლები; ღვინის ძმარი; ღომი; ყავა; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის რძიანი 
სასმელები; ყავის სასმელები; ყავის შემცვლე-
ლები; ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან 
მიღებული); ყინული (საკვები); ყინული გასაცი-
ვებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; ყი-
ნულიანი ჩაი; შაქარი; შაქარყინული; შემკვრელი 
ნივთიერებები (ნაყინის) (საკვები ყინული); შემც-
ვლელები (ყავის); შვრია (დაღერღილი); შვრია 
(დაცეხვილი); შვრიაზე დამზადებული საკვები; 
შვრიის ფანტელები; შვრიის ფქვილი; შოკოლა-
დი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლა-
დის სასმელები; ჩაი; ჩაი (ყინულიანი); ჩაის სას-
მელები; ჩატნი (მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხო-
რცისათვის); ჩაუ-ჩაუ (საკაზმი); ცომი (ნამცხვ-
რის); ცომი (ნუშის); ცომი (სოიას) (საკაზმი); 
ცომის ხაში, საფუარი; ძეხვეულის შემკვრელი 
ნივთიერებები; ძირტკბილას კანფეტები; ძირ-
ტკბილას ჩხირები (კანფეტი); ძმარი; წებოვანა 
(საკვები); წვენი (ხორცის) (საწებელა); წიწაკა; 
წიწაკა (საკმაზი); წყალი კულინარიისათვის 
(ზღვის); წყალმცენარეები (საკაზმები); ხილის 
ნაყინი; ხილ-კენკრის ტორტები; ხმიადი; ხორბ-
ლის ფქვილი; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის სა-
ოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენი-
ლობები; ხორცის წვენი (საწებელა); ჯავზი; 
ჯანჯაფილი, კოჭა (სანელებელი); ჰალვა. 
 

31 – ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები; 
ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი; ბოლქვები (ყვავი-
ლის); ბოსტნეული, ცოცხალი; ბრინჯი, დაუმუ-
შავებელი; ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამო-
საკვებად; ბურღულეული შინაური ფრინველე-
ბის გამოსაკვებად; ბუჩქნარი; გალეტები (ძაღ-
ლების საკვები); გამხმარი დეკორატიული მცე-
ნარეები; გამხმარი დეკორატიული ყვავილები; 
გარეული ცხოველები; გასასუქებელი პრეპარა-

ტები (ცხოველების); გაღივებული თესლი ბოტა-
ნიკური მიზნებისათვის; გვირგვინები (ცოცხალი 
ყვავილების); გირჩები (სვიის); გირჩები (ფიჭვის); 
გოგრა, კვახი; გრენა (აბრეშუმის ჭიის თესლი); 
დანამატები (საკვები), არასამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; დაუმუშავებელი მერქანი; დურდო, 
თხლე; ვაზი; ვარდის ბუჩქები; ვარდკაჭაჭა (სა-
ლათი); ვარდკაჭაჭას ძირხვენები; ზეთისხილი; 
თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების); თევზი, ცოცხა-
ლი; თევზის ქვირითი; თესლეული; თივა; თივის 
მულჩი; თხილი; კაკალი; კაკაოს მარცვლები, ნე-
დლი; კარტოფილი; კენკროვნები, ცოცხალი; 
კვახი, გოგრა; კვერცხდების ასამაღლებელი 
პრეპარატები (შინაური ფრინველის); კვერცხები 
წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი; კიბო, 
ცოცხალი; კიბორჩხალა, ცოცხალი; კირი (ფუ-
რაჟის); კიტრი; კოპრა (ქოქოსის კაკლის გული); 
კოპტონი; კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის); 
კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის); კორდი, 
ბუნებრივი; კორპის მუხის ქერქი; ლანგუსტები, 
ცოცხალი; ლიმონი; მარილი საქონლისათვის; 
მარცვლოვნები [პურეული]; მარცვლოვნები 
ცხოველთა გამოსაკვებად; მელანთევზას ძვლე-
ბი (“ზღვის ხვირთქლი”) ფრინველებისათვის; მე-
რქანი (დაუმუშავებელი); მერქანი (ქერქგაუც-
ლელი); მიდიები, ცოცხალი; მიცელიუმი გამ-
რავლებისათვის; მოლუსკები, ცოცხალი; მულჩი 
(თივის); მცენარეები; მწვანე ლობიო; მწვანილი, 
ცოცხალი; ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვე-
ბად (სპირტის გამოხდის); ნაყოფი (ცრუაკა-
ციის); ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის); ნედლი ქერქი; 
ნუში; ოთახის ცხოველების საკვები; ოთახის 
ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვიშა; 
ომარები, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; პალმის ხეე-
ბი; პალმის ხის ფოთლები; პრასა; პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების თანაპროდუქტი 
ცხოველებისათვის; პურეულის თესლი, დაუმუ-
შავებელი; რაფსის კოპტონი საქონლისათვის; 
რევანდი; საგები საქონლისათვის (ტორფის); 
საგები ჩალა საქონლისათვის; საგების მასალა 
(ცხოველების); საცოხნელი (ცხოველების); სა-
თევზაო სატყუარა, ცოცხალი; საკვები (ოთახის 
ცხოველების); საკვები (ცხოველების); საკვები 
დანამატები, არასამედიცინო; საკვები ძირხვენე-
ბი; საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და 
ცხოველებისათვის; სალათა; სანაშენე საქონე-
ლი; სანაშენე ფრინველი; სასმელები შინაური 
ცხოველებისათვის; სატყუარა (სათევზაო),  ცო-
ცხალი; საფუარი ცხოველებისათვის; საშობაო 
(საახალწლო) ნაძვისხე; სელის ფქვილი (ფურა-
ჟი); სვია; სვიის გირჩები; სიმინდი; სიმინდის კო-
პტონი საქონლის გამოსაკვებად; სოკო, ცოცხა-
ლი; სპირტის გამოხდის ნარჩენები ცხოველების  
გამოსაკვებად; ტანი (ხის); ტორფის საგები სა-
ქონლისათვის; ტრეპანგები, ცოცხალი; ტრიუფე-
ლი (თირკმელა სოკო), ცოცხალი; ფიჭვის გირ-
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ჩები; ფორთოხალი; ფრინველების საკვები; 
ფრინველი (სანაშენო); ფურაჟი; ფურაჟის კირი; 
ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად; ქატო; 
ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად; 
ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად; ქე-
რი; ქერქგაუცლელი მერქანი; ქერქი (კორპის მუ-
ხის); ქერქი (ნედლი); ქვირითი (თევზის); ქვიშა-
ნარევი ქაღალდის საგები (შინაური ცხოველე-
ბის); ქოქოსის კაკალი; ქოქოსის კაკლის ნაჭუჭი; 
ქუნჯუთი; ღვიის კენკრა; ღვინის გამოხდის ნარ-
ჩენები; ყვავილები, ცოცხალი; ყვავილის ბოლ-
ქვები; ყვავილის მტვერი (ნედლეული); ყურძენი; 
შაქრის ლერწამი; შაქრის ლერწმის ნაწნეხი 
(ნედლი მასალა); შვრია; შინაური ფრინველი, 
ცოცხალი; შინაური ცხოველების ქვიშანარევი 
ქაღალდის საგები; ჩალა (ფურაჟი); ჩითილები; 
ცილები ცხოველთა გამოსაკვებად; ციტრუსი; 
ცოცხალი ყვავილების გვირგვინები; ცოცხალი 
ცხოველები; ცრუაკაციის ნაყოფი; ცხოველები 
(გარეული); ცხოველები (ცოცხალი); ცხოველე-
ბის გასასუქებელი პრეპარატები; ცხოველების 
მოსაღონიერებელი საკვები; ცხოველების საგე-
ბის მასალა; ცხოველების საკვები; ცხოველების 
საცოხნელი; ძაღლების საკვები გალეტები; 
ძვლის ფქვილი, ცხოველების საკვების დანა-
მატი; წაბლი; წიწაკა; ჭარხალი; ჭვავი; ჭინჭარი; 
ხამანწკები, ცოცხალი; ხახვი; ხეები; ხეკოლას 
კაკალი; ხილი, ცოცხალი; ხილის ჩენჩო; ხის 
მასის დასამზადებელი ბურბუშელა; ხის ტანი; 
ხორბალი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94334 A 
(210) AM 94334 
(220) 2017 09 27 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „ნაპიტკი იზ ჩერნოგოლოვკი-აკვა- 
ლაიფ“ 
142432, მოსკოვის ოლქი, 23 კმ, ჩერნოგო- 
ლოვკა, რუსეთის ფედერაცია 

(740) ლილიანა დარახველიძე  
(540)  

ЛЫСЫЙ БОБ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ბეკონი; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ბო-
სტნეული, თბურად დამუშავებული; ბოსტნეუ-
ლის კონსერვები; ბოსტნეულის სალათები; ბოს-
ტნეულის ჩირი; ბოსტნეულის წვენი კულინარი-
ისათვის; ბოსტნეულის წვნიანები; ბულიონები; 
ბულიონის კონცენტრატები; ბულიონის მოსამ-
ზადებელი შედგენილობები; გაყინული ხილი; 
გუფთა; დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი ცხარე 
სანელებლებით; დამარილებული თევზი; დამა-
რილებული ხორცი; დასპირტული ხილი; ვაშ-
ლის პიურე; ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ზე-

ითუნის ზეთი; თევზეული, საკვები; თევზი (დამა-
რილებული); თევზი, არაცოცხალი; თევზი, და-
კონსერვებული; თევზის კონსერვები; თევზის 
ფილე; თევზის ფქვილი, საკვები; თევზის წებო, 
საკვები; თვითნამჟავი მაწონი; თინუსი; იოგურ-
ტი; კაკალი, დამუშავებული; კაკაოს კარაქი; კა-
რაქი (არაქისის); კარაქი (კაკაოს); კარაქი (ქოქო-
სის); კარტოფილის მაჭკატები; კარტოფილის 
ფანტელები; კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფი-
ლის ხრაშუნა; კეფირი (რძის ნაწარმი); კვერცხი 
(ლოკოკინას), საკვები; კვერცხი; კვერცხის გუ-
ლი; კვერცხის ფხვნილი; კვერცხის ცილა; კიბო, 
არაცოცხალი; კიბორჩხალა, არაცოცხალი; კომ-
ბოსტოს მწნილი; კონფიტიური, ჯემები; კონცენ-
ტრატები (ბულიონის); კორნიშონი, ნეკა კიტრი; 
კრევეტები, არაცოცხალი; კუმისი (რძის სასმე-
ლი); ლანგუსტები, არაცოცხალი; ლოკოკინას 
კვერცხი, საკვები; ლორი; მარგარინი; მაჭიკი 
(კვეთი); მზესუმზირას ზეთი; მიდიები, არაცოც-
ხალი; მოლუსკები, არაცოცხალი; მურაბები; 
მუცლის ქონი, საკვები; მუხუდო, დაკონსერვე-
ბული; ნანადირევი; ნაღები (ათქვეფილი); ნაღები 
(რძის ნაწარმი); ნაღების კარაქი; ნაღების კრემი; 
ნუში, დანაყილი; ომარები, არაცოცხალი; ორა-
გული; ოსპი, დაკონსერვებული; პალმის ზეთი; 
პალმის თესლის ზეთი; პომიდვრის პასტა; პო-
მიდვრის წვენი კულინარიისათვის; პარკოსნები, 
დაკონსერვებული; პაშტეტი (ღვიძლის); პიკული; 
ჟელატინი, საკვები; ჟელე, საკვები; რაფსის ზე-
თი; რბილობი (ხილის); რძე; რძიანი სასმელები 
რძის ჭარბი შემცველობით; რძის ნაწარმი; საკ-
ვები ალგინატები; საკვები ზეთები; საკვები კა-
ზეინი; საკვები პექტინები; საკვები პროტეინები; 
საკვები ცილები; საკვები ცხიმები; საკვები 
ძვლის ტვინი; სალათები (ბოსტნეულის); სალა-
თები (ხილის); სარდინები; სარკალით დაფარუ-
ლი ხილი; საუზმეული (ხილზე დამზადებული); 
სიმინდის ზეთი; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; 
სოიას მარცვლები საკვებისათვის,  დაკონსერვე-
ბული; სოიას რძე (რძის შემცვლელი); სოკო, 
დაკონსერვებული; სოსისი; სოსისი საფანელში; 
ტაჰინი (ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა); 
ტოფუ (სოიას ხაჭო); ტრეპანგები, არაცოცხალი; 
ტრიუფელი (თირკმელა სოკო), დაკონსერვებუ-
ლი; ფანტელი (კარტოფილის); ფერმენტირებუ-
ლი ბოსტნეულის საკვები (კიმჩი); ფილე (თევ-
ზის); ფინიკი; ფრინველის ბუდეები (საკვები); 
ფხვნილი (კვერცხის); ქაფშია, ქამსა; ქაშაყი; ქი-
შმიში; ქოქოსის ზეთი; ქოქოსის კაკალი, გამომ-
შრალი; ქოქოსის კარაქი; ქოქოსის ცხიმი; ქუნ-
ჯუთის ზეთი; ღვიძლი; ღვიძლის პაშტეტი; ღო-
რის ქონი; ღორის ხორცი; ყვავილის მტვერი, 
საკვები; ყველი; შებრაწული წყალმცენარეები; 
შიგნეული; შინაური ფრინველი, არაცოცხალი; 
შრატი, დო; შტოშის პიურე; ჩიპსები (კარტოფი-
ლის); ჩიპსები (ხილის); ცედრა (ხილის); ცხიმე-
ბის ნარევი ბუტერბროდებისათვის; ცხიმი (ქო-
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ქოსის); ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკ-
ვები ცხიმის დასამზადებლად; ძეხვეული; ძეხვი 
(სისხლზე დამზადებული); ძვლის ტვინი (საკვე-
ბი); ძვლის ცხიმი, საკვები; წვენი კულინარი-
ისათვის (ბოსტნეულის); წვნიანები; წვნიანები 
(ბოსტნეულის); წვნიანის მოსამზადებელი შედ-
გენილობები; წყალმცენარეები (შებრაწული); 
წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; 
ხამანწკები, არაცოცხალი; ხახვი, დაკონსერვე-
ბული; ხიზილალა; ხილზე დამზადებული საუზ-
მეული; ხილი (სარკალით დაფარული); ხილი, 
თბურად დამუშავებული; ხილის კონსერვები; 
ხილის ჟელე; ხილის რბილობი; ხილის სალა-
თები; ხილის ჩიპსები; ხილის ჩირი; ხილის ცედ-
რა; ხორცი; ხორცი (დამარილებული); ხორცი, 
დაკონსერვებული; ხორცის ექსტრაქტები; ხორ-
ცის კონსერვები; ხორცის ჟელე; ხრაშუნა (კარ-
ტოფილის); ჯანჯაფილის მურაბა; ჰიუმუსი 
(თურქული მუხუდოს ცომი). 
 

30 – ბადაგი; ბადიანი; ბატიბუტი; ბაჰარი; ბის-
კვიტები; ბლინები; ბოსტნეულისაგან მიღებული  
ყავის შემცვლელები; ბრინჯი; ბრინჯის კვერები; 
ბრინჯის საუზმეული; ბრიოშები (ერბოზელილი 
ფუნთუშები); ბუნებრივი დამატკბობლები; გა-
ლეტები; გაყინული იოგურტი (გაყინული სა-
კონდიტრო ნაწარმი); გლუკოზა (საკვები); დარი-
ჩინი სანელებელი); დაცეხვილი ქერი; დაცეხვი-
ლი შვრია; დინდგელა (პროპოლისი); ესენციები 
(საკვები), ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების 
გარდა; ვანილი; ვანილინი (ვანილის შემცვლე-
ლი); ვარდკაჭაჭა (ყავის შემცვლელი); ვაფლი; 
ვერმიშელი; ზაფრანა (საკაზმები); ზღვის წყალი 
კულინარიისათვის; თაფლაკვერები; თაფლი; 
იოგურტი (გაყინული) (გაყინული საკონდიტრო 
ნაწარმი); კაკაო; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; კანფეტები; კან-
ფეტები (პიტნის); კაპარის სანელებელი; კარა-
მელი (კანფეტი); კარტოფილის ფქვილი, საკვე-
ბი; კერი (ცხარე საკაზმი); კერძები (ფქვილის); 
კეტჩუპი (საწებელა); კვერები (ბრინჯის); კიში 
(ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღო-
რის ქონის შიგთავსით); კრეკერები; კუსკუსი (მა-
ნანის ბურღული); მაიონეზი; მაკარონის ნაწარ-
მი; მაკარონის ნაწარმი; მალტოზა; მანანის ბურ-
ღული; მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი); 
მარილი (სუფრის); მარმელადი (საკონდიტრო 
ნაწარმი); მარცვლეულის ნაწარმი; მარცვლეუ-
ლის საუზმეული; მარციპანი; მდოგვი; მდოგვის 
ფქვილი; მელასა (შავი ბადაგი); მიუსლი; მიხაკი 
(სანელებელი); მოსართავები (ნამცხვრის), საკ-
ვები; მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; 
მუხუდოს ფქვილი; მშრალი ნამცხვარი; მწვანი-
ლი, დაკონსერვებული (საკაზმები); ნამცხვრები; 
ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 
გარდა; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; ნამ-
ცხვრის პუდრი; ნამცხვრის ცომი; ნატრიუმის ბი-
კარბონატი (საცხობი სოდა); ნაყენები, არასამ-

კურნალო; ნაყინი; ნაყინის ფხვნილი; ნაყინის 
შემკვრელი ნივთიერებები; ნედლი ყავა; ნიახუ-
რის მარილი; ნუშის ნამცხვარი; ნუშის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; ნუშის ცომი; ორცხობილა; 
პომიდვრის საწებელა; პასტილა (კანფეტი); პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის; პიტნის კანფე-
ტი; პიცა; პომადი (საკონდიტრო ნაწარმი); პრა-
ლინე; პროპოლისი (დინდგელა); პტიფური (პა-
ტარა ნამცხვარი); პუდინგები; პუდრი (ნამცხ-
ვრის); პური; რავიოლი; რეზინი (საღეჭი), არასა-
მედიცინო; რძიანი ფაფა; საგაზაფხულო რულე-
ტი (ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული); 
საგო; საკაზმები; საკაზმები; საკაზმები (სალა-
თის); საკვები ბურღულეული; საკვები ესენციე-
ბი,  ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; 
საკვები სახამებელი; საკვები ყინული; საკვები 
ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები; საკვების 
დასაკონსერვებელი მარილი; საკვების შემსქე-
ლებლები; საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); სა-
ლათის საკაზმები; სანელებლები; სასმელები 
(კაკაოს); სასმელები (ყავის); სასმელები (შოკო-
ლადის); სასმელები (ჩაის); სასმელის არომატი-
ზატორები, ეთერზეთების გარდა; საუზმეული 
(ბრინჯის); საუზმეული (მარცვლეულის); საფა-
ნელი; საფუარი; საფუარის ტაბლეტები, არასა-
მედიცინო; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სა-
შობაო (საახალწლო) ნაძვისხის მოსართავი სა-
კონდიტრო ნაწარმი; საცხობი სოდა (ნატრიუმის 
ბიკარბონატი); საცხობი ფხვნილები; საწებელა 
(პომიდვრის); საწებლები (საკაზმები); სენდვიჩე-
ბი; სიმინდი, მოხალული; სიმინდის ბურღული; 
სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინ-
დის ღერღილი; სოიას საწებელა; სოიას ფქვი-
ლი; სოიას ცომი (საკაზმი); სოუს-სანელებლები 
(საკაზმები); სპაგეტი; სტაბილიზატორები (ათ-
ქვეფილი ნაღების); სუფრის მარილი; სუში; ტა-
ბულე (ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის ბურღუ-
ლით); ტაპიოკა; ტაპიოკას ფქვილი, საკვები; ტა-
ქოსი (სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 
ბოსტნეულის შიგთავსით); ტკბილეული; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმი-
სათვის; ტორტილია (სიმინდის კვერი); ფანტე-
ლები (სიმინდის); ფანტელები (შვრიის); ფანტე-
ლები (მარცვლეულის ნაწარმი); ფერმენტები 
ცომისათვის; ფუნთუშები; ფუტკრის რძე, არასა-
მედიცინო; ფქვილი; ფქვილი; ფქვილის კერძები; 
ფქვილის ნაწარმი; ფხვნილი (ნაყინის); ქერი  
(დაცეხვილი); ქერი (დაღერღილი); ქერის ფქვი-
ლი; ქურქუმა, საკვები; ღვეზელა; ღვეზელი (ხო-
რციანი); ღვეზლები; ღვინის ძმარი; ღომი; ყავა; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის რძიანი 
სასმელები; ყავის სასმელები; ყავის შემცვლე-
ლები; ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან 
მიღებული); ყინული (საკვები); ყინული გასაცი-
ვებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; ყი-
ნულიანი ჩაი; შაქარი; შაქარყინული; შემკვრელი 
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ნივთიერებები (ნაყინის) (საკვები ყინული); შემც-
ვლელები (ყავის); შვრია (დაღერღილი); შვრია 
(დაცეხვილი); შვრიაზე დამზადებული საკვები; 
შვრიის ფანტელები; შვრიის ფქვილი; შოკოლა-
დი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლა-
დის სასმელები; ჩაი; ჩაი (ყინულიანი); ჩაის სას-
მელები; ჩატნი (მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხო-
რცისათვის); ჩაუ-ჩაუ (საკაზმი); ცომი (ნამცხვ-
რის); ცომი (ნუშის); ცომი (სოიას) (საკაზმი); 
ცომის ხაში, საფუარი; ძეხვეულის შემკვრელი 
ნივთიერებები; ძირტკბილას კანფეტები; ძირ-
ტკბილას ჩხირები (კანფეტი); ძმარი; წებოვანა 
(საკვები); წვენი (ხორცის) (საწებელა); წიწაკა; 
წიწაკა (საკმაზი); წყალი კულინარიისათვის 
(ზღვის); წყალმცენარეები (საკაზმები); ხილის 
ნაყინი; ხილ-კენკრის ტორტები; ხმიადი; ხორბ-
ლის ფქვილი; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის სა-
ოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენი-
ლობები; ხორცის წვენი (საწებელა); ჯავზი; 
ჯანჯაფილი, კოჭა (სანელებელი); ჰალვა. 
 

31 – ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები; 
ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი; ბოლქვები (ყვავი-
ლის); ბოსტნეული, ცოცხალი; ბრინჯი, დაუმუ-
შავებელი; ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამო-
საკვებად; ბურღულეული შინაური ფრინველე-
ბის გამოსაკვებად; ბუჩქნარი; გალეტები (ძაღ-
ლების საკვები); გამხმარი დეკორატიული მცე-
ნარეები; გამხმარი დეკორატიული ყვავილები; 
გარეული ცხოველები; გასასუქებელი პრეპარა-
ტები (ცხოველების); გაღივებული თესლი ბოტა-
ნიკური მიზნებისათვის; გვირგვინები (ცოცხალი 
ყვავილების); გირჩები (სვიის); გირჩები (ფიჭვის); 
გოგრა, კვახი; გრენა (აბრეშუმის ჭიის თესლი); 
დანამატები (საკვები), არასამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; დაუმუშავებელი მერქანი; დურდო, 
თხლე; ვაზი; ვარდის ბუჩქები; ვარდკაჭაჭა (სა-
ლათი); ვარდკაჭაჭას ძირხვენები; ზეთისხილი; 
თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების); თევზი, ცოცხა-
ლი; თევზის ქვირითი; თესლეული; თივა; თივის 
მულჩი; თხილი; კაკალი; კაკაოს მარცვლები, ნე-
დლი; კარტოფილი; კენკროვნები, ცოცხალი; 
კვახი, გოგრა; კვერცხდების ასამაღლებელი 
პრეპარატები (შინაური ფრინველის); კვერცხები 
წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი; კიბო, 
ცოცხალი; კიბორჩხალა, ცოცხალი; კირი (ფუ-
რაჟის); კიტრი; კოპრა (ქოქოსის კაკლის გული); 
კოპტონი; კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის); 
კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის); კორდი, 
ბუნებრივი; კორპის მუხის ქერქი; ლანგუსტები, 
ცოცხალი; ლიმონი; მარილი საქონლისათვის; 
მარცვლოვნები [პურეული]; მარცვლოვნები 
ცხოველთა გამოსაკვებად; მელანთევზას ძვლე-
ბი (“ზღვის ხვირთქლი”) ფრინველებისათვის; მე-
რქანი (დაუმუშავებელი); მერქანი (ქერქგაუც-
ლელი); მიდიები, ცოცხალი; მიცელიუმი გამ-
რავლებისათვის; მოლუსკები, ცოცხალი; მულჩი 

(თივის); მცენარეები; მწვანე ლობიო; მწვანილი, 
ცოცხალი; ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვე-
ბად (სპირტის გამოხდის); ნაყოფი (ცრუაკა-
ციის); ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის); ნედლი ქერქი; 
ნუში; ოთახის ცხოველების საკვები; ოთახის 
ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვიშა; 
ომარები, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; პალმის ხეე-
ბი; პალმის ხის ფოთლები; პრასა; პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების თანაპროდუქტი 
ცხოველებისათვის; პურეულის თესლი, დაუმუ-
შავებელი; რაფსის კოპტონი საქონლისათვის; 
რევანდი; საგები საქონლისათვის (ტორფის); 
საგები ჩალა საქონლისათვის; საგების მასალა 
(ცხოველების); საცოხნელი (ცხოველების); სა-
თევზაო სატყუარა, ცოცხალი; საკვები (ოთახის 
ცხოველების); საკვები (ცხოველების); საკვები 
დანამატები, არასამედიცინო; საკვები ძირხვენე-
ბი; საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და 
ცხოველებისათვის; სალათა; სანაშენე საქონე-
ლი; სანაშენე ფრინველი; სასმელები შინაური 
ცხოველებისათვის; სატყუარა (სათევზაო),  ცო-
ცხალი; საფუარი ცხოველებისათვის; საშობაო 
(საახალწლო) ნაძვისხე; სელის ფქვილი (ფურა-
ჟი); სვია; სვიის გირჩები; სიმინდი; სიმინდის კო-
პტონი საქონლის გამოსაკვებად; სოკო, ცოცხა-
ლი; სპირტის გამოხდის ნარჩენები ცხოველების  
გამოსაკვებად; ტანი (ხის); ტორფის საგები სა-
ქონლისათვის; ტრეპანგები, ცოცხალი; ტრიუფე-
ლი (თირკმელა სოკო), ცოცხალი; ფიჭვის გირ-
ჩები; ფორთოხალი; ფრინველების საკვები; 
ფრინველი (სანაშენო); ფურაჟი; ფურაჟის კირი; 
ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად; ქატო; 
ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად; 
ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად; ქე-
რი; ქერქგაუცლელი მერქანი; ქერქი (კორპის მუ-
ხის); ქერქი (ნედლი); ქვირითი (თევზის); ქვიშა-
ნარევი ქაღალდის საგები (შინაური ცხოველე-
ბის); ქოქოსის კაკალი; ქოქოსის კაკლის ნაჭუჭი; 
ქუნჯუთი; ღვიის კენკრა; ღვინის გამოხდის ნარ-
ჩენები; ყვავილები, ცოცხალი; ყვავილის ბოლ-
ქვები; ყვავილის მტვერი (ნედლეული); ყურძენი; 
შაქრის ლერწამი; შაქრის ლერწმის ნაწნეხი 
(ნედლი მასალა); შვრია; შინაური ფრინველი, 
ცოცხალი; შინაური ცხოველების ქვიშანარევი 
ქაღალდის საგები; ჩალა (ფურაჟი); ჩითილები; 
ცილები ცხოველთა გამოსაკვებად; ციტრუსი; 
ცოცხალი ყვავილების გვირგვინები; ცოცხალი 
ცხოველები; ცრუაკაციის ნაყოფი; ცხოველები 
(გარეული); ცხოველები (ცოცხალი); ცხოველე-
ბის გასასუქებელი პრეპარატები; ცხოველების 
მოსაღონიერებელი საკვები; ცხოველების საგე-
ბის მასალა; ცხოველების საკვები; ცხოველების 
საცოხნელი; ძაღლების საკვები გალეტები; 
ძვლის ფქვილი, ცხოველების საკვების დანა-
მატი; წაბლი; წიწაკა; ჭარხალი; ჭვავი; ჭინჭარი; 
ხამანწკები, ცოცხალი; ხახვი; ხეები; ხეკოლას 
კაკალი; ხილი, ცოცხალი; ხილის ჩენჩო; ხის 
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მასის დასამზადებელი ბურბუშელა; ხის ტანი; 
ხორბალი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94336 A 
(210) AM 94336 
(220) 2017 09 27 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „ნაპიტკი იზ ჩერნოგოლოვკი-აკვა- 
ლაიფ“ 
142432, მოსკოვის ოლქი, 23 კმ, ჩერნოგო- 
ლოვკა, რუსეთის ფედერაცია 

(740) ლილიანა დარახველიძე  
(540)  

HOOT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ბეკონი; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ბო-
სტნეული, თბურად დამუშავებული; ბოსტნეუ-
ლის კონსერვები; ბოსტნეულის სალათები; ბოს-
ტნეულის ჩირი; ბოსტნეულის წვენი კულინარი-
ისათვის; ბოსტნეულის წვნიანები; ბულიონები; 
ბულიონის კონცენტრატები; ბულიონის მოსამ-
ზადებელი შედგენილობები; გაყინული ხილი; 
გუფთა; დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი ცხარე 
სანელებლებით; დამარილებული თევზი; დამა-
რილებული ხორცი; დასპირტული ხილი; ვაშ-
ლის პიურე; ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ზე-
ითუნის ზეთი; თევზეული, საკვები; თევზი (დამა-
რილებული); თევზი, არაცოცხალი; თევზი, და-
კონსერვებული; თევზის კონსერვები; თევზის 
ფილე; თევზის ფქვილი, საკვები; თევზის წებო, 
საკვები; თვითნამჟავი მაწონი; თინუსი; იოგურ-
ტი; კაკალი, დამუშავებული; კაკაოს კარაქი; კა-
რაქი (არაქისის); კარაქი (კაკაოს); კარაქი (ქოქო-
სის); კარტოფილის მაჭკატები; კარტოფილის 
ფანტელები; კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფი-
ლის ხრაშუნა; კეფირი (რძის ნაწარმი); კვერცხი 
(ლოკოკინას), საკვები; კვერცხი; კვერცხის გუ-
ლი; კვერცხის ფხვნილი; კვერცხის ცილა; კიბო, 
არაცოცხალი; კიბორჩხალა, არაცოცხალი; კომ-
ბოსტოს მწნილი; კონფიტიური, ჯემები; კონცენ-
ტრატები (ბულიონის); კორნიშონი, ნეკა კიტრი; 
კრევეტები, არაცოცხალი; კუმისი (რძის სასმე-
ლი); ლანგუსტები, არაცოცხალი; ლოკოკინას 
კვერცხი, საკვები; ლორი; მარგარინი; მაჭიკი 
(კვეთი); მზესუმზირას ზეთი; მიდიები, არაცოც-
ხალი; მოლუსკები, არაცოცხალი; მურაბები; 
მუცლის ქონი, საკვები; მუხუდო, დაკონსერვე-
ბული; ნანადირევი; ნაღები (ათქვეფილი); ნაღები 
(რძის ნაწარმი); ნაღების კარაქი; ნაღების კრემი; 
ნუში, დანაყილი; ომარები, არაცოცხალი; ორა-
გული; ოსპი, დაკონსერვებული; პალმის ზეთი; 
პალმის თესლის ზეთი; პომიდვრის პასტა; პო-
მიდვრის წვენი კულინარიისათვის; პარკოსნები, 
დაკონსერვებული; პაშტეტი (ღვიძლის); პიკული; 

ჟელატინი, საკვები; ჟელე, საკვები; რაფსის ზე-
თი; რბილობი (ხილის); რძე; რძიანი სასმელები 
რძის ჭარბი შემცველობით; რძის ნაწარმი; საკ-
ვები ალგინატები; საკვები ზეთები; საკვები კა-
ზეინი; საკვები პექტინები; საკვები პროტეინები; 
საკვები ცილები; საკვები ცხიმები; საკვები 
ძვლის ტვინი; სალათები (ბოსტნეულის); სალა-
თები (ხილის); სარდინები; სარკალით დაფარუ-
ლი ხილი; საუზმეული (ხილზე დამზადებული); 
სიმინდის ზეთი; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; 
სოიას მარცვლები საკვებისათვის,  დაკონსერვე-
ბული; სოიას რძე (რძის შემცვლელი); სოკო, 
დაკონსერვებული; სოსისი; სოსისი საფანელში; 
ტაჰინი (ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა); 
ტოფუ (სოიას ხაჭო); ტრეპანგები, არაცოცხალი; 
ტრიუფელი (თირკმელა სოკო), დაკონსერვებუ-
ლი; ფანტელი (კარტოფილის); ფერმენტირებუ-
ლი ბოსტნეულის საკვები (კიმჩი); ფილე (თევ-
ზის); ფინიკი; ფრინველის ბუდეები (საკვები); 
ფხვნილი (კვერცხის); ქაფშია, ქამსა; ქაშაყი; ქი-
შმიში; ქოქოსის ზეთი; ქოქოსის კაკალი, გამომ-
შრალი; ქოქოსის კარაქი; ქოქოსის ცხიმი; ქუნ-
ჯუთის ზეთი; ღვიძლი; ღვიძლის პაშტეტი; ღო-
რის ქონი; ღორის ხორცი; ყვავილის მტვერი, 
საკვები; ყველი; შებრაწული წყალმცენარეები; 
შიგნეული; შინაური ფრინველი, არაცოცხალი; 
შრატი, დო; შტოშის პიურე; ჩიპსები (კარტოფი-
ლის); ჩიპსები (ხილის); ცედრა (ხილის); ცხიმე-
ბის ნარევი ბუტერბროდებისათვის; ცხიმი (ქო-
ქოსის); ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკ-
ვები ცხიმის დასამზადებლად; ძეხვეული; ძეხვი 
(სისხლზე დამზადებული); ძვლის ტვინი (საკვე-
ბი); ძვლის ცხიმი, საკვები; წვენი კულინარი-
ისათვის (ბოსტნეულის); წვნიანები; წვნიანები 
(ბოსტნეულის); წვნიანის მოსამზადებელი შედ-
გენილობები; წყალმცენარეები (შებრაწული); 
წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; 
ხამანწკები, არაცოცხალი; ხახვი, დაკონსერვე-
ბული; ხიზილალა; ხილზე დამზადებული საუზ-
მეული; ხილი (სარკალით დაფარული); ხილი, 
თბურად დამუშავებული; ხილის კონსერვები; 
ხილის ჟელე; ხილის რბილობი; ხილის სალა-
თები; ხილის ჩიპსები; ხილის ჩირი; ხილის ცედ-
რა; ხორცი; ხორცი (დამარილებული); ხორცი, 
დაკონსერვებული; ხორცის ექსტრაქტები; ხორ-
ცის კონსერვები; ხორცის ჟელე; ხრაშუნა (კარ-
ტოფილის); ჯანჯაფილის მურაბა; ჰიუმუსი 
(თურქული მუხუდოს ცომი). 
 

30 – ბადაგი; ბადიანი; ბატიბუტი; ბაჰარი; ბის-
კვიტები; ბლინები; ბოსტნეულისაგან მიღებული  
ყავის შემცვლელები; ბრინჯი; ბრინჯის კვერები; 
ბრინჯის საუზმეული; ბრიოშები (ერბოზელილი 
ფუნთუშები); ბუნებრივი დამატკბობლები; გა-
ლეტები; გაყინული იოგურტი (გაყინული სა-
კონდიტრო ნაწარმი); გლუკოზა (საკვები); დარი-
ჩინი სანელებელი); დაცეხვილი ქერი; დაცეხვი-
ლი შვრია; დინდგელა (პროპოლისი); ესენციები 
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(საკვები), ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების 
გარდა; ვანილი; ვანილინი (ვანილის შემცვლე-
ლი); ვარდკაჭაჭა (ყავის შემცვლელი); ვაფლი; 
ვერმიშელი; ზაფრანა (საკაზმები); ზღვის წყალი 
კულინარიისათვის; თაფლაკვერები; თაფლი; 
იოგურტი (გაყინული) (გაყინული საკონდიტრო 
ნაწარმი); კაკაო; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; კანფეტები; კან-
ფეტები (პიტნის); კაპარის სანელებელი; კარა-
მელი (კანფეტი); კარტოფილის ფქვილი, საკვე-
ბი; კერი (ცხარე საკაზმი); კერძები (ფქვილის); 
კეტჩუპი (საწებელა); კვერები (ბრინჯის); კიში 
(ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღო-
რის ქონის შიგთავსით); კრეკერები; კუსკუსი (მა-
ნანის ბურღული); მაიონეზი; მაკარონის ნაწარ-
მი; მაკარონის ნაწარმი; მალტოზა; მანანის ბურ-
ღული; მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი); 
მარილი (სუფრის); მარმელადი (საკონდიტრო 
ნაწარმი); მარცვლეულის ნაწარმი; მარცვლეუ-
ლის საუზმეული; მარციპანი; მდოგვი; მდოგვის 
ფქვილი; მელასა (შავი ბადაგი); მიუსლი; მიხაკი 
(სანელებელი); მოსართავები (ნამცხვრის), საკ-
ვები; მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; 
მუხუდოს ფქვილი; მშრალი ნამცხვარი; მწვანი-
ლი, დაკონსერვებული (საკაზმები); ნამცხვრები; 
ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 
გარდა; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; ნამ-
ცხვრის პუდრი; ნამცხვრის ცომი; ნატრიუმის ბი-
კარბონატი (საცხობი სოდა); ნაყენები, არასამ-
კურნალო; ნაყინი; ნაყინის ფხვნილი; ნაყინის 
შემკვრელი ნივთიერებები; ნედლი ყავა; ნიახუ-
რის მარილი; ნუშის ნამცხვარი; ნუშის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; ნუშის ცომი; ორცხობილა; 
პომიდვრის საწებელა; პასტილა (კანფეტი); პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის; პიტნის კანფე-
ტი; პიცა; პომადი (საკონდიტრო ნაწარმი); პრა-
ლინე; პროპოლისი (დინდგელა); პტიფური (პა-
ტარა ნამცხვარი); პუდინგები; პუდრი (ნამცხ-
ვრის); პური; რავიოლი; რეზინი (საღეჭი), არასა-
მედიცინო; რძიანი ფაფა; საგაზაფხულო რულე-
ტი (ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული); 
საგო; საკაზმები; საკაზმები; საკაზმები (სალა-
თის); საკვები ბურღულეული; საკვები ესენციე-
ბი,  ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; 
საკვები სახამებელი; საკვები ყინული; საკვები 
ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები; საკვების 
დასაკონსერვებელი მარილი; საკვების შემსქე-
ლებლები; საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); სა-
ლათის საკაზმები; სანელებლები; სასმელები 
(კაკაოს); სასმელები (ყავის); სასმელები (შოკო-
ლადის); სასმელები (ჩაის); სასმელის არომატი-
ზატორები, ეთერზეთების გარდა; საუზმეული 
(ბრინჯის); საუზმეული (მარცვლეულის); საფა-
ნელი; საფუარი; საფუარის ტაბლეტები, არასა-
მედიცინო; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სა-
შობაო (საახალწლო) ნაძვისხის მოსართავი სა-

კონდიტრო ნაწარმი; საცხობი სოდა (ნატრიუმის 
ბიკარბონატი); საცხობი ფხვნილები; საწებელა 
(პომიდვრის); საწებლები (საკაზმები); სენდვიჩე-
ბი; სიმინდი, მოხალული; სიმინდის ბურღული; 
სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინ-
დის ღერღილი; სოიას საწებელა; სოიას ფქვი-
ლი; სოიას ცომი (საკაზმი); სოუს-სანელებლები 
(საკაზმები); სპაგეტი; სტაბილიზატორები (ათ-
ქვეფილი ნაღების); სუფრის მარილი; სუში; ტა-
ბულე (ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის ბურღუ-
ლით); ტაპიოკა; ტაპიოკას ფქვილი, საკვები; ტა-
ქოსი (სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 
ბოსტნეულის შიგთავსით); ტკბილეული; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმი-
სათვის; ტორტილია (სიმინდის კვერი); ფანტე-
ლები (სიმინდის); ფანტელები (შვრიის); ფანტე-
ლები (მარცვლეულის ნაწარმი); ფერმენტები 
ცომისათვის; ფუნთუშები; ფუტკრის რძე, არასა-
მედიცინო; ფქვილი; ფქვილი; ფქვილის კერძები; 
ფქვილის ნაწარმი; ფხვნილი (ნაყინის); ქერი  
(დაცეხვილი); ქერი (დაღერღილი); ქერის ფქვი-
ლი; ქურქუმა, საკვები; ღვეზელა; ღვეზელი (ხო-
რციანი); ღვეზლები; ღვინის ძმარი; ღომი; ყავა; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის რძიანი 
სასმელები; ყავის სასმელები; ყავის შემცვლე-
ლები; ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან 
მიღებული); ყინული (საკვები); ყინული გასაცი-
ვებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; ყი-
ნულიანი ჩაი; შაქარი; შაქარყინული; შემკვრელი 
ნივთიერებები (ნაყინის) (საკვები ყინული); შემც-
ვლელები (ყავის); შვრია (დაღერღილი); შვრია 
(დაცეხვილი); შვრიაზე დამზადებული საკვები; 
შვრიის ფანტელები; შვრიის ფქვილი; შოკოლა-
დი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლა-
დის სასმელები; ჩაი; ჩაი (ყინულიანი); ჩაის სას-
მელები; ჩატნი (მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხო-
რცისათვის); ჩაუ-ჩაუ (საკაზმი); ცომი (ნამცხვ-
რის); ცომი (ნუშის); ცომი (სოიას) (საკაზმი); 
ცომის ხაში, საფუარი; ძეხვეულის შემკვრელი 
ნივთიერებები; ძირტკბილას კანფეტები; ძირ-
ტკბილას ჩხირები (კანფეტი); ძმარი; წებოვანა 
(საკვები); წვენი (ხორცის) (საწებელა); წიწაკა; 
წიწაკა (საკმაზი); წყალი კულინარიისათვის 
(ზღვის); წყალმცენარეები (საკაზმები); ხილის 
ნაყინი; ხილ-კენკრის ტორტები; ხმიადი; ხორბ-
ლის ფქვილი; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის სა-
ოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენი-
ლობები; ხორცის წვენი (საწებელა); ჯავზი; 
ჯანჯაფილი, კოჭა (სანელებელი); ჰალვა. 
 

31 – ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები; 
ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი; ბოლქვები (ყვავი-
ლის); ბოსტნეული, ცოცხალი; ბრინჯი, დაუმუ-
შავებელი; ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამო-
საკვებად; ბურღულეული შინაური ფრინველე-
ბის გამოსაკვებად; ბუჩქნარი; გალეტები (ძაღ-
ლების საკვები); გამხმარი დეკორატიული მცე-
ნარეები; გამხმარი დეკორატიული ყვავილები; 
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გარეული ცხოველები; გასასუქებელი პრეპარა-
ტები (ცხოველების); გაღივებული თესლი ბოტა-
ნიკური მიზნებისათვის; გვირგვინები (ცოცხალი 
ყვავილების); გირჩები (სვიის); გირჩები (ფიჭვის); 
გოგრა, კვახი; გრენა (აბრეშუმის ჭიის თესლი); 
დანამატები (საკვები), არასამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; დაუმუშავებელი მერქანი; დურდო, 
თხლე; ვაზი; ვარდის ბუჩქები; ვარდკაჭაჭა (სა-
ლათი); ვარდკაჭაჭას ძირხვენები; ზეთისხილი; 
თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების); თევზი, ცოცხა-
ლი; თევზის ქვირითი; თესლეული; თივა; თივის 
მულჩი; თხილი; კაკალი; კაკაოს მარცვლები, ნე-
დლი; კარტოფილი; კენკროვნები, ცოცხალი; 
კვახი, გოგრა; კვერცხდების ასამაღლებელი 
პრეპარატები (შინაური ფრინველის); კვერცხები 
წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი; კიბო, 
ცოცხალი; კიბორჩხალა, ცოცხალი; კირი (ფუ-
რაჟის); კიტრი; კოპრა (ქოქოსის კაკლის გული); 
კოპტონი; კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის); 
კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის); კორდი, 
ბუნებრივი; კორპის მუხის ქერქი; ლანგუსტები, 
ცოცხალი; ლიმონი; მარილი საქონლისათვის; 
მარცვლოვნები [პურეული]; მარცვლოვნები 
ცხოველთა გამოსაკვებად; მელანთევზას ძვლე-
ბი (“ზღვის ხვირთქლი”) ფრინველებისათვის; მე-
რქანი (დაუმუშავებელი); მერქანი (ქერქგაუც-
ლელი); მიდიები, ცოცხალი; მიცელიუმი გამ-
რავლებისათვის; მოლუსკები, ცოცხალი; მულჩი 
(თივის); მცენარეები; მწვანე ლობიო; მწვანილი, 
ცოცხალი; ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვე-
ბად (სპირტის გამოხდის); ნაყოფი (ცრუაკა-
ციის); ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის); ნედლი ქერქი; 
ნუში; ოთახის ცხოველების საკვები; ოთახის 
ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვიშა; 
ომარები, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; პალმის ხეე-
ბი; პალმის ხის ფოთლები; პრასა; პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების თანაპროდუქტი 
ცხოველებისათვის; პურეულის თესლი, დაუმუ-
შავებელი; რაფსის კოპტონი საქონლისათვის; 
რევანდი; საგები საქონლისათვის (ტორფის); 
საგები ჩალა საქონლისათვის; საგების მასალა 
(ცხოველების); საცოხნელი (ცხოველების); სა-
თევზაო სატყუარა, ცოცხალი; საკვები (ოთახის 
ცხოველების); საკვები (ცხოველების); საკვები 
დანამატები, არასამედიცინო; საკვები ძირხვენე-
ბი; საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და 
ცხოველებისათვის; სალათა; სანაშენე საქონე-
ლი; სანაშენე ფრინველი; სასმელები შინაური 
ცხოველებისათვის; სატყუარა (სათევზაო),  ცო-
ცხალი; საფუარი ცხოველებისათვის; საშობაო 
(საახალწლო) ნაძვისხე; სელის ფქვილი (ფურა-
ჟი); სვია; სვიის გირჩები; სიმინდი; სიმინდის კო-
პტონი საქონლის გამოსაკვებად; სოკო, ცოცხა-
ლი; სპირტის გამოხდის ნარჩენები ცხოველების  
გამოსაკვებად; ტანი (ხის); ტორფის საგები სა-
ქონლისათვის; ტრეპანგები, ცოცხალი; ტრიუფე-

ლი (თირკმელა სოკო), ცოცხალი; ფიჭვის გირ-
ჩები; ფორთოხალი; ფრინველების საკვები; 
ფრინველი (სანაშენო); ფურაჟი; ფურაჟის კირი; 
ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად; ქატო; 
ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად; 
ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად; ქე-
რი; ქერქგაუცლელი მერქანი; ქერქი (კორპის მუ-
ხის); ქერქი (ნედლი); ქვირითი (თევზის); ქვიშა-
ნარევი ქაღალდის საგები (შინაური ცხოველე-
ბის); ქოქოსის კაკალი; ქოქოსის კაკლის ნაჭუჭი; 
ქუნჯუთი; ღვიის კენკრა; ღვინის გამოხდის ნარ-
ჩენები; ყვავილები, ცოცხალი; ყვავილის ბოლ-
ქვები; ყვავილის მტვერი (ნედლეული); ყურძენი; 
შაქრის ლერწამი; შაქრის ლერწმის ნაწნეხი 
(ნედლი მასალა); შვრია; შინაური ფრინველი, 
ცოცხალი; შინაური ცხოველების ქვიშანარევი 
ქაღალდის საგები; ჩალა (ფურაჟი); ჩითილები; 
ცილები ცხოველთა გამოსაკვებად; ციტრუსი; 
ცოცხალი ყვავილების გვირგვინები; ცოცხალი 
ცხოველები; ცრუაკაციის ნაყოფი; ცხოველები 
(გარეული); ცხოველები (ცოცხალი); ცხოველე-
ბის გასასუქებელი პრეპარატები; ცხოველების 
მოსაღონიერებელი საკვები; ცხოველების საგე-
ბის მასალა; ცხოველების საკვები; ცხოველების 
საცოხნელი; ძაღლების საკვები გალეტები; 
ძვლის ფქვილი, ცხოველების საკვების დანა-
მატი; წაბლი; წიწაკა; ჭარხალი; ჭვავი; ჭინჭარი; 
ხამანწკები, ცოცხალი; ხახვი; ხეები; ხეკოლას 
კაკალი; ხილი, ცოცხალი; ხილის ჩენჩო; ხის 
მასის დასამზადებელი ბურბუშელა; ხის ტანი; 
ხორბალი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94337 A 
(210) AM 94337 
(220) 2017 09 27 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „ნაპიტკი იზ ჩერნოგოლოვკი-აკვა- 
ლაიფ“ 
142432, მოსკოვის ოლქი, 23 კმ, ჩერნოგო- 
ლოვკა, რუსეთის ფედერაცია 

(740) ლილიანა დარახველიძე  
(540)  

KIKIRIKI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ბეკონი; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ბო-
სტნეული, თბურად დამუშავებული; ბოსტნეუ-
ლის კონსერვები; ბოსტნეულის სალათები; ბოს-
ტნეულის ჩირი; ბოსტნეულის წვენი კულინარი-
ისათვის; ბოსტნეულის წვნიანები; ბულიონები; 
ბულიონის კონცენტრატები; ბულიონის მოსამ-
ზადებელი შედგენილობები; გაყინული ხილი; 
გუფთა; დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი ცხარე 
სანელებლებით; დამარილებული თევზი; დამა-
რილებული ხორცი; დასპირტული ხილი; ვაშ-
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ლის პიურე; ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ზე-
ითუნის ზეთი; თევზეული, საკვები; თევზი (დამა-
რილებული); თევზი, არაცოცხალი; თევზი, და-
კონსერვებული; თევზის კონსერვები; თევზის 
ფილე; თევზის ფქვილი, საკვები; თევზის წებო, 
საკვები; თვითნამჟავი მაწონი; თინუსი; იოგურ-
ტი; კაკალი, დამუშავებული; კაკაოს კარაქი; კა-
რაქი (არაქისის); კარაქი (კაკაოს); კარაქი (ქოქო-
სის); კარტოფილის მაჭკატები; კარტოფილის 
ფანტელები; კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფი-
ლის ხრაშუნა; კეფირი (რძის ნაწარმი); კვერცხი 
(ლოკოკინას), საკვები; კვერცხი; კვერცხის გუ-
ლი; კვერცხის ფხვნილი; კვერცხის ცილა; კიბო, 
არაცოცხალი; კიბორჩხალა, არაცოცხალი; კომ-
ბოსტოს მწნილი; კონფიტიური, ჯემები; კონცენ-
ტრატები (ბულიონის); კორნიშონი, ნეკა კიტრი; 
კრევეტები, არაცოცხალი; კუმისი (რძის სასმე-
ლი); ლანგუსტები, არაცოცხალი; ლოკოკინას 
კვერცხი, საკვები; ლორი; მარგარინი; მაჭიკი 
(კვეთი); მზესუმზირას ზეთი; მიდიები, არაცოც-
ხალი; მოლუსკები, არაცოცხალი; მურაბები; 
მუცლის ქონი, საკვები; მუხუდო, დაკონსერვე-
ბული; ნანადირევი; ნაღები (ათქვეფილი); ნაღები 
(რძის ნაწარმი); ნაღების კარაქი; ნაღების კრემი; 
ნუში, დანაყილი; ომარები, არაცოცხალი; ორა-
გული; ოსპი, დაკონსერვებული; პალმის ზეთი; 
პალმის თესლის ზეთი; პომიდვრის პასტა; პო-
მიდვრის წვენი კულინარიისათვის; პარკოსნები, 
დაკონსერვებული; პაშტეტი (ღვიძლის); პიკული; 
ჟელატინი, საკვები; ჟელე, საკვები; რაფსის ზე-
თი; რბილობი (ხილის); რძე; რძიანი სასმელები 
რძის ჭარბი შემცველობით; რძის ნაწარმი; საკ-
ვები ალგინატები; საკვები ზეთები; საკვები კა-
ზეინი; საკვები პექტინები; საკვები პროტეინები; 
საკვები ცილები; საკვები ცხიმები; საკვები 
ძვლის ტვინი; სალათები (ბოსტნეულის); სალა-
თები (ხილის); სარდინები; სარკალით დაფარუ-
ლი ხილი; საუზმეული (ხილზე დამზადებული); 
სიმინდის ზეთი; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; 
სოიას მარცვლები საკვებისათვის,  დაკონსერვე-
ბული; სოიას რძე (რძის შემცვლელი); სოკო, 
დაკონსერვებული; სოსისი; სოსისი საფანელში; 
ტაჰინი (ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა); 
ტოფუ (სოიას ხაჭო); ტრეპანგები, არაცოცხალი; 
ტრიუფელი (თირკმელა სოკო), დაკონსერვებუ-
ლი; ფანტელი (კარტოფილის); ფერმენტირებუ-
ლი ბოსტნეულის საკვები (კიმჩი); ფილე (თევ-
ზის); ფინიკი; ფრინველის ბუდეები (საკვები); 
ფხვნილი (კვერცხის); ქაფშია, ქამსა; ქაშაყი; ქი-
შმიში; ქოქოსის ზეთი; ქოქოსის კაკალი, გამომ-
შრალი; ქოქოსის კარაქი; ქოქოსის ცხიმი; ქუნ-
ჯუთის ზეთი; ღვიძლი; ღვიძლის პაშტეტი; ღო-
რის ქონი; ღორის ხორცი; ყვავილის მტვერი, 
საკვები; ყველი; შებრაწული წყალმცენარეები; 
შიგნეული; შინაური ფრინველი, არაცოცხალი; 
შრატი, დო; შტოშის პიურე; ჩიპსები (კარტოფი-
ლის); ჩიპსები (ხილის); ცედრა (ხილის); ცხიმე-

ბის ნარევი ბუტერბროდებისათვის; ცხიმი (ქო-
ქოსის); ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკ-
ვები ცხიმის დასამზადებლად; ძეხვეული; ძეხვი 
(სისხლზე დამზადებული); ძვლის ტვინი (საკვე-
ბი); ძვლის ცხიმი, საკვები; წვენი კულინარი-
ისათვის (ბოსტნეულის); წვნიანები; წვნიანები 
(ბოსტნეულის); წვნიანის მოსამზადებელი შედ-
გენილობები; წყალმცენარეები (შებრაწული); 
წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; 
ხამანწკები, არაცოცხალი; ხახვი, დაკონსერვე-
ბული; ხიზილალა; ხილზე დამზადებული საუზ-
მეული; ხილი (სარკალით დაფარული); ხილი, 
თბურად დამუშავებული; ხილის კონსერვები; 
ხილის ჟელე; ხილის რბილობი; ხილის სალა-
თები; ხილის ჩიპსები; ხილის ჩირი; ხილის ცედ-
რა; ხორცი; ხორცი (დამარილებული); ხორცი, 
დაკონსერვებული; ხორცის ექსტრაქტები; ხორ-
ცის კონსერვები; ხორცის ჟელე; ხრაშუნა (კარ-
ტოფილის); ჯანჯაფილის მურაბა; ჰიუმუსი 
(თურქული მუხუდოს ცომი). 
 

30 – ბადაგი; ბადიანი; ბატიბუტი; ბაჰარი; ბის-
კვიტები; ბლინები; ბოსტნეულისაგან მიღებული  
ყავის შემცვლელები; ბრინჯი; ბრინჯის კვერები; 
ბრინჯის საუზმეული; ბრიოშები (ერბოზელილი 
ფუნთუშები); ბუნებრივი დამატკბობლები; გა-
ლეტები; გაყინული იოგურტი (გაყინული სა-
კონდიტრო ნაწარმი); გლუკოზა (საკვები); დარი-
ჩინი სანელებელი); დაცეხვილი ქერი; დაცეხვი-
ლი შვრია; დინდგელა (პროპოლისი); ესენციები 
(საკვები), ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების 
გარდა; ვანილი; ვანილინი (ვანილის შემცვლე-
ლი); ვარდკაჭაჭა (ყავის შემცვლელი); ვაფლი; 
ვერმიშელი; ზაფრანა (საკაზმები); ზღვის წყალი 
კულინარიისათვის; თაფლაკვერები; თაფლი; 
იოგურტი (გაყინული) (გაყინული საკონდიტრო 
ნაწარმი); კაკაო; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; კაკაოს სასმელები; კანფეტები; კან-
ფეტები (პიტნის); კაპარის სანელებელი; კარა-
მელი (კანფეტი); კარტოფილის ფქვილი, საკვე-
ბი; კერი (ცხარე საკაზმი); კერძები (ფქვილის); 
კეტჩუპი (საწებელა); კვერები (ბრინჯის); კიში 
(ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღო-
რის ქონის შიგთავსით); კრეკერები; კუსკუსი (მა-
ნანის ბურღული); მაიონეზი; მაკარონის ნაწარ-
მი; მაკარონის ნაწარმი; მალტოზა; მანანის ბურ-
ღული; მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი); 
მარილი (სუფრის); მარმელადი (საკონდიტრო 
ნაწარმი); მარცვლეულის ნაწარმი; მარცვლეუ-
ლის საუზმეული; მარციპანი; მდოგვი; მდოგვის 
ფქვილი; მელასა (შავი ბადაგი); მიუსლი; მიხაკი 
(სანელებელი); მოსართავები (ნამცხვრის), საკ-
ვები; მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; 
მუხუდოს ფქვილი; მშრალი ნამცხვარი; მწვანი-
ლი, დაკონსერვებული (საკაზმები); ნამცხვრები; 
ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 
გარდა; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; ნამ-
ცხვრის პუდრი; ნამცხვრის ცომი; ნატრიუმის ბი-
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კარბონატი (საცხობი სოდა); ნაყენები, არასამ-
კურნალო; ნაყინი; ნაყინის ფხვნილი; ნაყინის 
შემკვრელი ნივთიერებები; ნედლი ყავა; ნიახუ-
რის მარილი; ნუშის ნამცხვარი; ნუშის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; ნუშის ცომი; ორცხობილა; 
პომიდვრის საწებელა; პასტილა (კანფეტი); პიტ-
ნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის; პიტნის კანფე-
ტი; პიცა; პომადი (საკონდიტრო ნაწარმი); პრა-
ლინე; პროპოლისი (დინდგელა); პტიფური (პა-
ტარა ნამცხვარი); პუდინგები; პუდრი (ნამცხ-
ვრის); პური; რავიოლი; რეზინი (საღეჭი), არასა-
მედიცინო; რძიანი ფაფა; საგაზაფხულო რულე-
ტი (ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული); 
საგო; საკაზმები; საკაზმები; საკაზმები (სალა-
თის); საკვები ბურღულეული; საკვები ესენციე-
ბი,  ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; 
საკვები სახამებელი; საკვები ყინული; საკვები 
ყინულის შემკვრელი ნივთიერებები; საკვების 
დასაკონსერვებელი მარილი; საკვების შემსქე-
ლებლები; საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); სა-
ლათის საკაზმები; სანელებლები; სასმელები 
(კაკაოს); სასმელები (ყავის); სასმელები (შოკო-
ლადის); სასმელები (ჩაის); სასმელის არომატი-
ზატორები, ეთერზეთების გარდა; საუზმეული 
(ბრინჯის); საუზმეული (მარცვლეულის); საფა-
ნელი; საფუარი; საფუარის ტაბლეტები, არასა-
მედიცინო; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სა-
შობაო (საახალწლო) ნაძვისხის მოსართავი სა-
კონდიტრო ნაწარმი; საცხობი სოდა (ნატრიუმის 
ბიკარბონატი); საცხობი ფხვნილები; საწებელა 
(პომიდვრის); საწებლები (საკაზმები); სენდვიჩე-
ბი; სიმინდი, მოხალული; სიმინდის ბურღული; 
სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინ-
დის ღერღილი; სოიას საწებელა; სოიას ფქვი-
ლი; სოიას ცომი (საკაზმი); სოუს-სანელებლები 
(საკაზმები); სპაგეტი; სტაბილიზატორები (ათ-
ქვეფილი ნაღების); სუფრის მარილი; სუში; ტა-
ბულე (ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის ბურღუ-
ლით); ტაპიოკა; ტაპიოკას ფქვილი, საკვები; ტა-
ქოსი (სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 
ბოსტნეულის შიგთავსით); ტკბილეული; ტკბი-
ლი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმი-
სათვის; ტორტილია (სიმინდის კვერი); ფანტე-
ლები (სიმინდის); ფანტელები (შვრიის); ფანტე-
ლები (მარცვლეულის ნაწარმი); ფერმენტები 
ცომისათვის; ფუნთუშები; ფუტკრის რძე, არასა-
მედიცინო; ფქვილი; ფქვილი; ფქვილის კერძები; 
ფქვილის ნაწარმი; ფხვნილი (ნაყინის); ქერი  
(დაცეხვილი); ქერი (დაღერღილი); ქერის ფქვი-
ლი; ქურქუმა, საკვები; ღვეზელა; ღვეზელი (ხო-
რციანი); ღვეზლები; ღვინის ძმარი; ღომი; ყავა; 
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის რძიანი 
სასმელები; ყავის სასმელები; ყავის შემცვლე-
ლები; ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან 
მიღებული); ყინული (საკვები); ყინული გასაცი-
ვებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; ყი-

ნულიანი ჩაი; შაქარი; შაქარყინული; შემკვრელი 
ნივთიერებები (ნაყინის) (საკვები ყინული); შემც-
ვლელები (ყავის); შვრია (დაღერღილი); შვრია 
(დაცეხვილი); შვრიაზე დამზადებული საკვები; 
შვრიის ფანტელები; შვრიის ფქვილი; შოკოლა-
დი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლა-
დის სასმელები; ჩაი; ჩაი (ყინულიანი); ჩაის სას-
მელები; ჩატნი (მოტკბო-მომჟავო საწებელი ხო-
რცისათვის); ჩაუ-ჩაუ (საკაზმი); ცომი (ნამცხვ-
რის); ცომი (ნუშის); ცომი (სოიას) (საკაზმი); 
ცომის ხაში, საფუარი; ძეხვეულის შემკვრელი 
ნივთიერებები; ძირტკბილას კანფეტები; ძირ-
ტკბილას ჩხირები (კანფეტი); ძმარი; წებოვანა 
(საკვები); წვენი (ხორცის) (საწებელა); წიწაკა; 
წიწაკა (საკმაზი); წყალი კულინარიისათვის 
(ზღვის); წყალმცენარეები (საკაზმები); ხილის 
ნაყინი; ხილ-კენკრის ტორტები; ხმიადი; ხორბ-
ლის ფქვილი; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის სა-
ოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენი-
ლობები; ხორცის წვენი (საწებელა); ჯავზი; 
ჯანჯაფილი, კოჭა (სანელებელი); ჰალვა. 
 

31 – ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები; 
ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი; ბოლქვები (ყვავი-
ლის); ბოსტნეული, ცოცხალი; ბრინჯი, დაუმუ-
შავებელი; ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამო-
საკვებად; ბურღულეული შინაური ფრინველე-
ბის გამოსაკვებად; ბუჩქნარი; გალეტები (ძაღ-
ლების საკვები); გამხმარი დეკორატიული მცე-
ნარეები; გამხმარი დეკორატიული ყვავილები; 
გარეული ცხოველები; გასასუქებელი პრეპარა-
ტები (ცხოველების); გაღივებული თესლი ბოტა-
ნიკური მიზნებისათვის; გვირგვინები (ცოცხალი 
ყვავილების); გირჩები (სვიის); გირჩები (ფიჭვის); 
გოგრა, კვახი; გრენა (აბრეშუმის ჭიის თესლი); 
დანამატები (საკვები), არასამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; დაუმუშავებელი მერქანი; დურდო, 
თხლე; ვაზი; ვარდის ბუჩქები; ვარდკაჭაჭა (სა-
ლათი); ვარდკაჭაჭას ძირხვენები; ზეთისხილი; 
თანაპროდუქტი ცხოველებისათვის (პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების); თევზი, ცოცხა-
ლი; თევზის ქვირითი; თესლეული; თივა; თივის 
მულჩი; თხილი; კაკალი; კაკაოს მარცვლები, ნე-
დლი; კარტოფილი; კენკროვნები, ცოცხალი; 
კვახი, გოგრა; კვერცხდების ასამაღლებელი 
პრეპარატები (შინაური ფრინველის); კვერცხები 
წიწილების გამოსაჩეკად, დაპეპლილი; კიბო, 
ცოცხალი; კიბორჩხალა, ცოცხალი; კირი (ფუ-
რაჟის); კიტრი; კოპრა (ქოქოსის კაკლის გული); 
კოპტონი; კოპტონი საქონლისათვის (რაფსის); 
კოპტონი ცხოველებისათვის (არაქისის); კორდი, 
ბუნებრივი; კორპის მუხის ქერქი; ლანგუსტები, 
ცოცხალი; ლიმონი; მარილი საქონლისათვის; 
მარცვლოვნები [პურეული]; მარცვლოვნები 
ცხოველთა გამოსაკვებად; მელანთევზას ძვლე-
ბი (“ზღვის ხვირთქლი”) ფრინველებისათვის; მე-
რქანი (დაუმუშავებელი); მერქანი (ქერქგაუც-
ლელი); მიდიები, ცოცხალი; მიცელიუმი გამ-
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რავლებისათვის; მოლუსკები, ცოცხალი; მულჩი 
(თივის); მცენარეები; მწვანე ლობიო; მწვანილი, 
ცოცხალი; ნარჩენები ცხოველების გამოსაკვე-
ბად (სპირტის გამოხდის); ნაყოფი (ცრუაკა-
ციის); ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის); ნედლი ქერქი; 
ნუში; ოთახის ცხოველების საკვები; ოთახის 
ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვიშა; 
ომარები, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; პალმის ხეე-
ბი; პალმის ხის ფოთლები; პრასა; პურეული 
მარცვლოვნების დამუშავების თანაპროდუქტი 
ცხოველებისათვის; პურეულის თესლი, დაუმუ-
შავებელი; რაფსის კოპტონი საქონლისათვის; 
რევანდი; საგები საქონლისათვის (ტორფის); 
საგები ჩალა საქონლისათვის; საგების მასალა 
(ცხოველების); საცოხნელი (ცხოველების); სა-
თევზაო სატყუარა, ცოცხალი; საკვები (ოთახის 
ცხოველების); საკვები (ცხოველების); საკვები 
დანამატები, არასამედიცინო; საკვები ძირხვენე-
ბი; საკვები წყალმცენარეები ადამიანებისა და 
ცხოველებისათვის; სალათა; სანაშენე საქონე-
ლი; სანაშენე ფრინველი; სასმელები შინაური 
ცხოველებისათვის; სატყუარა (სათევზაო),  ცო-
ცხალი; საფუარი ცხოველებისათვის; საშობაო 
(საახალწლო) ნაძვისხე; სელის ფქვილი (ფურა-
ჟი); სვია; სვიის გირჩები; სიმინდი; სიმინდის კო-
პტონი საქონლის გამოსაკვებად; სოკო, ცოცხა-
ლი; სპირტის გამოხდის ნარჩენები ცხოველების  
გამოსაკვებად; ტანი (ხის); ტორფის საგები სა-
ქონლისათვის; ტრეპანგები, ცოცხალი; ტრიუფე-
ლი (თირკმელა სოკო), ცოცხალი; ფიჭვის გირ-
ჩები; ფორთოხალი; ფრინველების საკვები; 
ფრინველი (სანაშენო); ფურაჟი; ფურაჟის კირი; 
ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად; ქატო; 
ქატოს რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად; 
ქატოს სალაფავი საქონლის გასასუქებლად; ქე-
რი; ქერქგაუცლელი მერქანი; ქერქი (კორპის მუ-
ხის); ქერქი (ნედლი); ქვირითი (თევზის); ქვიშა-
ნარევი ქაღალდის საგები (შინაური ცხოველე-
ბის); ქოქოსის კაკალი; ქოქოსის კაკლის ნაჭუჭი; 
ქუნჯუთი; ღვიის კენკრა; ღვინის გამოხდის ნარ-
ჩენები; ყვავილები, ცოცხალი; ყვავილის ბოლ-
ქვები; ყვავილის მტვერი (ნედლეული); ყურძენი; 
შაქრის ლერწამი; შაქრის ლერწმის ნაწნეხი 
(ნედლი მასალა); შვრია; შინაური ფრინველი, 
ცოცხალი; შინაური ცხოველების ქვიშანარევი 
ქაღალდის საგები; ჩალა (ფურაჟი); ჩითილები; 
ცილები ცხოველთა გამოსაკვებად; ციტრუსი; 
ცოცხალი ყვავილების გვირგვინები; ცოცხალი 
ცხოველები; ცრუაკაციის ნაყოფი; ცხოველები 
(გარეული); ცხოველები (ცოცხალი); ცხოველე-
ბის გასასუქებელი პრეპარატები; ცხოველების 
მოსაღონიერებელი საკვები; ცხოველების საგე-
ბის მასალა; ცხოველების საკვები; ცხოველების 
საცოხნელი; ძაღლების საკვები გალეტები; 
ძვლის ფქვილი, ცხოველების საკვების დანა-
მატი; წაბლი; წიწაკა; ჭარხალი; ჭვავი; ჭინჭარი; 
ხამანწკები, ცოცხალი; ხახვი; ხეები; ხეკოლას 

კაკალი; ხილი, ცოცხალი; ხილის ჩენჩო; ხის 
მასის დასამზადებელი ბურბუშელა; ხის ტანი; 
ხორბალი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94362 A 
(210) AM 94362 
(220) 2017 09 29 
(731) იაო ჯენგჟუნ 

ხინჯიანგ, ურუმუგ, ჩინეთი 
(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 18.01.05; 19.07.01; 27.05.05 
(511) 
33 – ღვინო, არაყი და სხვა ალკოჰოლიანი სას-
მელები, ლუდის გარდა. 
____________________________________________ 
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(111) M 2018 29550 R  
(151) 2018 04 11 
(181) 2028 04 11 
(260) AM 2017 91361 A 
(220) 2017 03 22 
(732) ხაჟაკ ავეტისიანი 

ვ. შენგავით, სთრ. 2, ბლ. 1, ფლეთ 67,  
ერევანი, სომხეთი 

__________________________________________ 
  

registrirebuli sasaqonlo niSani 
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(111) M 2018 29545 R  
(151) 2018 04 05 
(181) 2028 04 05 
(210) AM 97067 
(220) 2018 03 29 
(732) შპს `გლობალ თრეიდ გრუპი~ 

ახალდაბის ქ. 61, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) წითელი, მწვანე, თეთრი 
(531) 03.01.08; 26.04.15; 27.05.17; 28.19; 29.01.14 
(511) 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29546 R  
(151) 2018 04 05 
(181) 2028 04 05 
(210) AM 96960 
(220) 2018 03 21 
(732) შპს `ფერრე~ 

26 მაისის ქ. Vა, 3000, მარნეული,  
 საქართველო 

(540)  

HAUSBERG 
ჰაუსბერგი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქ-
მნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავე-
ბის, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები. 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2018 29547 R  
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(210) AM 97006 
(220) 2018 03 26 
(732) ბასელ ალ ჰენდი 

N7, ბურჯ რეზიდენსი, დაუნთაუნ  
დუბაი, დუბაი, N/A, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) თამარ ბენდელიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.23; 27.03.01; 27.05.01; 27.05.19;  

27.05.22 
(511)  
9 – ტელეფონის ყურმილები; მიკროფონები; 
ტელეფონის აპარატები; სატელეფონო სადე-
ნები; ვიდეოტელეფონები; უკაბელო ტელეფო-
ნები; საყურისები; კომპლექტები ხელის გარე-
შე სასაუბრო ტელეფონებისთვის; პორტატუ-
ლი ტელეფონების თასმები; სმარტფონები; 
პორტატული ტელეფონები; ქსელის ტელეფო-
ნები; მობილური ტელეფონები; დამცავი სახუ-
რავები სმარტფონებისთვის; ინსტრუმენტების 
ნაკრები სმარტფონებისთვის; კომპიუტერის 
მეხსიერების ბლოკები; მეხსიერების ბარათე-
ბი ვიდეო თამაშების მანქანებისთვის; კომპიუ-
ტერები; ლეპტოპების ჩასადებად განკუთვნი-
ლი ჩანთები; ჩანთები ლეპტოპებისთვის; ნო-
უტბუკები; აკუმულატორის დამტენები; სამუხ-
ტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულატო-
რისათვის; ხმამაღლამოლაპარაკეები; კომპიუ-
ტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიე-
რების ბლოკები; კომპიუტერის ოპერაციული 
პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის პერი-
ფერიული მოწყობილობა; ინტერფეისები კომ-
პიუტერისათვის; მონიტორები (კომპიუტერის 
აპარატული უზრუნველყოფა); თაგვი (კომპიუ-
ტერის პერიფერიული ხელსაწყო); კომპიუტე-
რის პრინტერები; პლანშეტური კომპიუტერე-
ბი; კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერის ეკრანების დამცავი ფირი;  
კომპლექტები ხელის გარეშე სასაუბრო ტე-

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 
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ლეფონებისთვის; აკუმულატორის დამტენები; 
პორტატული მედია პლეირები; USB-ფლეშ მე- 
ხსიერება.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29548 R  
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(210) AM 96349 
(220) 2018 02 14 
(732) ბრიზი ფოინთ მენეჯმენტ ლტდ 

მილ მოლ ტაუერი, მე-2-2 სართ.,  
ვიკჰამის ქეი 1, 4406, როუდ თაუნ,  
ტორტოლა, ბრიტანეთის ვირჯინიის  
კუნძულები, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

(740) კონსტანტინე  გელაშვილი 
(540) 

Lady 
(591) შავ-თეთრი  
(511)  
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთვნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29549 R  
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(210) AM 96362 
(220) 2018 02 15 
(732) ბრიზი ფოინთ მენეჯმენტ ლტდ 

მილ მოლ ტაუერი, მე-2-2 სართ.,  
ვიკჰამის ქეი 1, 4406, როუდ თაუნ,  
ტორტოლა, ბრიტანეთის ვირჯინიის  
კუნძულები, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

(740) კონსტანტინე  გელაშვილი  
(540)  

First Lady 
(591) შავ-თეთრი  
(511)  
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთვნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29551 R  
(151) 2018 04 12 
(181) 2028 04 12 
(210) AM 97030 
(220) 2018 03 28 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
 

(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი და კრემისფერი 
(531) 25.01.01; 26.04.06; 26.04.08; 27.05.01;  

27.05.19; 27.05.24; 29.01.13 
(511) 
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგა-
რილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნო; 
სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდები, სიგა-
რეტის და პაპიროსის მილაკები და  ასანთები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29552 R  
(151) 2018 04 12 
(181) 2028 04 12 
(210) AM 97031 
(220) 2018 03 28 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი და ნაცრისფერი 
(531) 25.01.01; 26.04.02; 26.04.06; 26.04.08;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.19; 27.05.24;  
29.01.13 
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(511) 
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგა-
რილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნო; 
სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდები, სიგა-
რეტის და პაპიროსის მილაკები და  ასანთები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29553 R  
(151) 2018 04 16 
(181) 2028 04 16 
(210) AM 97184 
(220) 2018 04 04 
(732) ვიკტორია არაქელიანი 

გოგაშენის ქ. 22, თბილისი, საქართველო 
(540) 

რეიმა 
(511)  
35–საბითუმო და საცალო ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29554 R  
(151) 2018 04 16 
(181) 2028 04 16 
(210) AM 97016 
(220) 2018 03 27 
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 

დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ,  
კორპ. 2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს  
რაიონი, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ნიუვიტი 
Newvit 
Нъювит 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცი-
ნო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასა-
ბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29555 R  
(151) 2018 04 16 
(181) 2028 04 16 
(210) AM 97021 
(220) 2018 03 27 
 

(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ,  
კორპ. 2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს  
რაიონი, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ლუკორინი 
Lukorin 
Лукорин 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცი-
ნო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასა-
ბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29556 R  
(151) 2018 04 16 
(181) 2028 04 16 
(210) AM 97180 
(220) 2018 04 03 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ. 

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100 
დელავერი, უილმინგტონი,  
19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

FEEL THE TASTE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29557 R  
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(210) AM 96695 
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(220) 2018 03 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ. 

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100 
დელავერი, უილმინგტონი,  
19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

DOUBLE UP YOUR 
CHOICE 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვე-
ვისათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს და-
მტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი; სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29558 R  
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(210) AM 96696 
(220) 2018 03 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ. 

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100 
დელავერი, უილმინგტონი,  
19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

CREATED TO INSPIRE 
YOU 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვე-
ვისათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს და-
მტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი; სითხეები ელექტრონული სიგარე-

ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29559 R  
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(210) AM 97175 
(220) 2018 04 02 
(732) შპს `ნექსტრა გრუპი~ 

იროდიონ ევდოშვილის ქ. 18, სართ. 2,  
საოფისე ფართი 3, დიდუბე-ჩუღურეთის  
რაიონი, 0154, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ფლუქსოგარდი 
FLUXOGARD 
ФЛУКСОГАРД 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცი-
ნო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასა-
ბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29560 R  
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(210) AM 97007 
(220) 2018 03 26 
(732) ნოდარ მრადიან 

ბარბარე ერისთავ-ჯორჯაძის ქ. 22, 0178, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

STEVENS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29561 R  
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(210) AM 97022 
(220) 2018 03 27 
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 

დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ, კორ.  
2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0131,  
თბილისი, საქართველო 
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(540)   

რინისპრეი 
Rinispray 
Риниспрей 

(511)  
5 – სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკ-
ვები; ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები 
ადამიანებისათვის; კბილის დასაბჟენი და კბი-
ლის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29562 R  
(151) 2018 04 20 
(181) 2028 04 20 
(210) AM 96816 
(220) 2018 03 14 
(732) ბაიადერა მენეჯმენტ ლიმიტიდ 

კარპენისიოუ, 30, პ.ს., ნიკოზია,  
CY-1660, კვიპროსი 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(531) 19.07.02 
(554) მოცულობითი  
(511)  
21 – მინის სათავსები; სასხურებლები; სასმე-
ლი ჭურჭელი; ბოცები, ბოთლები; თერმოსები, 
გასაცივებელი ჭურჭელი, ჭურჭელი თბოიზო-
ლაციით; პატარა გრაფინები ზეთისა და  ძმრი-
სთვის, გრაფინები; კოქტეილის შემრევები; 
კოსმეტიკური ჭურჭელი; ბროლის ჭურჭელი; 
საყინულე ფორმები; სანელებლების ჭურჭე-
ლი, საპილპილეები, სამარილეები; ქაშანურის 
ჭურჭელი; სპორტისთვის განკუთვნილი ბოთ-
ლები; ფორმები კულინარიისთვის; ბოთლის 
სიფონები გაზირებული წყლისათვის; მაი-
ოლიკის ნაწარმი; სამზარეულოს საფქვევი 
მოწყობილობა არაელექტრული; საყოფაცხო-
ვრებო ჭურჭელი; თიხის ჭურჭელი; ფაიფურის 
ნაწარმი; ვაზები; ქანდაკებები, მხატვრული 
ნაწარმი ფაიფურის, კერამიკის, თიხის ან მი-
ნის; საშაქრეები; ყულაბები; ტუალეტის სა-
კუთნო; ურნები; მოხატული მინის ჭურჭელი; 
კანდელაბრები, შანდლები; ფლაკონები; 
მათარა.    
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29563 R  
(151) 2018 04 23 
(181) 2028 04 23 
(210) AM 97012 
(220) 2018 03 26 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ `იუნისეტ-მ~ 
ისკრის ქ., დ. 31, სტრ. 5, 129344,  
 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ქართული წარმოშობის ღვინო და სხვა 
ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 87044 A* 
(800) 1190838 
(151) 2013 10 22 
(891) 2013 10 22 
(731) M.P.I. Pharmaceutica GmbH 

An der Alster 47  20099 Hamburg, Germany 
(540) 

Masculan 
(511) 
10 – Hygienic rubber products, condoms, mechani-
cal contraceptives, erotic products for use the body, 
in particular massage devices, vibrators, functional 
replicas of human body parts and sexual organs; er-
ection and orgasm-enhancing devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 87522 A* 
(800) 1298887 
(151) 2016 02 18 
(891) 2016 02 18 
(731) GLOBAL FUNCTIONAL DRINKS AG 

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540) 
 

 
 

(591) Black, yellow, orange and blue 
(531) 26.13.25; 29.01.14 
(511)  
32 – Non-alcoholic beverages, including non-alco-
holic aperitifs, non-alcoholic cocktails, syrups for 
beverages, vegetable juices (beverages), fruit juices, 
non-alcoholic fruit beverages; essences for making 
beverages; energy drinks; carbonated waters, pro-
ducts for making aerated waters; mineral waters (be-
verages). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89337 A* 
(800) 1266937 
(151) 2015 06 17 
(891) 2016 07 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(731) DERMAVITA COMPANY (LIMITED  

PARTNERSHIP) PARSEGHIAN &  
PARTNERS   
Corniche Mazraa,  General Street, Al Jichy  
Building (Lebanon Gulf Bank), 4th Floor  
 Beirut  (LB), Lebanon 

(540)  

JUVEDERM 
(511)  
3 – Cosmetics for professional use and for use by the 
end consumer; cosmetic creams, emulsions, lotions, 
liquids, solutions, milks, gels and oils for the skin 
(of the face, body, hands, feet, and neck), oils for 
cosmetic purposes; cosmetic kits, cosmetic products 
and preparations for skin care; cosmetic masks, cos-
metics, cosmetic preparations for slimming purpo-
ses, cosmetics for exfoliation, cosmetic peelings, 
cosmetics for smoothing the skin; cosmetics for hair 
conditioning and care of the hair and scalp; cosmetic 
sunscreen products and preparations (emulsions, lo-
tions, milks, gels, oils, liquids); cosmetic preparati-
ons for skin whitening, skin whitening creams, blea-
ching preparations (decolorants) for cosmetic pur-
poses, cosmetics for lightening the skin, cosmetics 
for perfecting the complexion; anti-wrinkle cosme-
tics, skin rejuvenation cosmetics, skin lightening 
cosmetics, cosmetic preparations for skin hydration, 
cosmetics for toning the skin; essential oils and aro-
matic extracts; toiletries; cleaning and fragrancing 
preparations. 
__________________________________________ 
  
(260) AM 2018 90857 A 
(800) 1285804 
(151) 2015 12 07 
(891) 2016 06 16 
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM  

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

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.15 
(511)  
29 – Potato chips. 
__________________________________________ 

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 2018 91055 A 
(800) 1332548 
(151) 2016 06 10 
(891) 2016 06 10 
(731) KIA MOTORS CORPORATION 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu  Seoul, Korea  
(Republic of) 

(540) 

 
(591) red 
(531) 24.11.25; 26.01.02; 26.01.20; 29.01.12 
(511)  
1 – Antifreeze; brake fluid; coolants; power steering 
fluid; transmission fluid.  
 

12 – Anti-lock braking systems [ABS] for automobi-
les; structural parts for automobiles; accelerator cab-
les for automobiles; accelerator pedals for automo-
biles; air bags for vehicles; air pumps for automobile 
tires; arms for windscreen wipers; ashtrays for ve-
hicles; torque converters for automobiles; anti-theft 
alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; 
valve bodies for automobiles; axles for vehicles; ax-
le carriers for automobiles; axle housings for au-
tomobiles; axle knuckles for automobiles; ball joints 
for automobiles; axle bearings for land vehicles; 
wheel bearings for land vehicles; safety belts for 
automobile seats; brakes for automobiles; brake bo-
osters for automobiles; brake discs for vehicles; bra-
ke drums for vehicles; brake cylinders for vehicles; 
brake pads for automobiles; brake pedals for vehic-
les; brake shoes for automobiles; brake linings for 
automobiles; bumper covers for automobiles; bum-
per energy absorbers for automobiles; bumper gu-
ards for automobiles; bumper lips for automobiles; 
mouldings for automobile bumpers; bumper rails for 
automobiles; bumper stays for automobiles; bumper 
steps for automobiles; cabins for automobiles; brake 
calipers for vehicles; cap mounting cylinders for au-
tomobiles; automobile covers [shaped]; center facia 
for automobiles; frames for automobile chassis; 
child restraints for vehicle seats; clutch boosters for 
automobiles; clutch cables for automobiles; clutch 
covers for automobiles; clutch discs for automobiles; 
clutch housings for automobiles; clutch master cy-
linders for automobiles; clutch pedals for land ve-
hicles; clutch power cylinders for automobiles; clu-
tch release cylinders for automobiles; clutch release 
forks for automobiles; concentric slave cylinders for 
automobiles; console armrests for automobiles; coo-
ling fan clutches for land vehicles; couplings for 
land vehicles; cowl cross bars for automobiles; cowl 
top covers for automobiles; crash pads for automo-

biles; crossmembers for automobiles; constant-velo-
city joints for automobiles; decks for trucks; diffe-
rential carriers for automobiles; differential cases for 
automobiles; disc and clutch covers for automobiles; 
disc brake seals for automobiles; automobile door 
checker; automobile door handles; automobile door 
steps; automobile door visors; drag links for automo-
biles; automobile engines; engine covers for automo-
biles; engine mounting rubbers for automobiles; en-
gine undercover for automobiles; undercover for 
fenders for land vehicles; floor consoles for automo-
biles; frame mouldings for automobiles; caps for 
vehicle gas tanks; doors for vehicle gas tanks; fuel 
pump senders for vehicle gas tanks; fuel tanks for 
vehicles; garnish for automobiles; gears for land ve-
hicles; glass mouldings for automobiles; glove boxes 
for vehicles; head linings for automobiles; headrests 
for vehicle seats; hood insulating pads for automo-
biles; hood strips for automobiles; idle speed control 
apparatus for automobiles; interior trim for automo-
biles; leaf springs for land vehicle suspensions; le-
vers for automobiles; lever cables for automobiles; 
anti-theft locks for use on automobile steering whe-
els; electrical anti-theft installations for vehicles; 
mudguards; over running clutch for automobiles; bo-
dy panels for vehicles; door panels for land vehicles; 
parking brakes for automobiles; pillers for automo-
biles; planer carriers for automobiles; power steering  
gear seal for automobiles; transmission mechanisms 
for land vehicles; motors for powered windows for 
land vehicles; propeller shafts for automobiles; ra-
diator grills for automobile; mirrors for use on vehic-
les; rearview mirrors; reservoirs for land vehicles; 
reservoir tank for land vehicles; car-top luggage car-
riers; roof panels for land vehicles; automobile roof 
racks; rubber bushes for automobile wheel suspen-
sions; automobile seats; seat back organizers specia-
lly adapted for use in cars; safety belts for vehicle 
seats; automobile seat covers; automobile seat cushi-
ons; security alarms for vehicles; security harness 
for vehicle seats; cardan shafts for vehicles; drive 
shafts for land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; side 
members for land vehicles; slack adjuster for brakes 
for vehicles; spare tire carriers for vehicles; spoilers 
for vehicles; vehicle suspension springs; shock ab-
sorbing springs for vehicles; stabilizer bars for land 
vehicle suspensions; steering gears for land vehicles; 
steering linkages for land vehicles; automobile stee-
ring wheels; column for automobile steering wheels; 
shafts for automobile steering wheels; strut insulator 
for automobiles; automobile sunroofs; automobile 
windscreen sunshades; sun visors for automobiles; 
synchronizer rings [parts of land vehicles]; tailboard 
lifts [parts of land vehicles]; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; ti-
res; torque converters for land vehicles; tow bars for 
vehicles; rubber tracks for automobiles; transfers for 
transmissions for land vehicles; transmissions for 

 
 #8  2018 04 25 

 
47 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

land vehicles; universal joints for land vehicles; 
solenoid valve for automobiles; brake valve for auto-
mobiles; expansion valve for automobiles; weather 
strips for land vehicles; automobile wheels; wheel 
brake cylinders for land vehicles; wheel covers for 
land vehicles; wheel cylinders for land vehicles; 
wheel guards for automobiles; automobile wheel 
hubs; cap for automobile wheel hubs; windows for 
vehicles; nozzle for windshield washer; windshield 
wiper blades; motor for windshield wipers; wiper 
motor arm for automobiles; wood grain upholstery 
for vehicles; electronic automobile dashboards; 
back-up warning alarms for vehicles; automobile 
horns; anti-theft devices for automobiles; oil screens 
for automobiles. 
 

21 –  Unfinished window glass for vehicles.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91648 A 
(800) 1337279 
(151) 2016 10 28 
(891) 2016 10 28 
(731) SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS  

CO., LTD. 
Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town,  
Jinjiang City, 362211 Fujian, China 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 26.13.25 
(511)  
18 – Leather, unworked or semi-worked; backpacks; 
bags for sports; handbags; pocket wallets; trimmings 
of leather for furniture; leather laces; umbrellas; 
canes; harness fittings. 
 

25 – Waterproof clothing; clothing; shoes; footwear; 
sports shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; 
girdles. 
 

28 – Games; toys; chess games; playing balls; body-
building apparatus; machines for physical exercises; 
swimming pools [play articles]; wristbands for use 
in playing sports; shin guards [sports articles]; snow-
shoes; grip tape for rackets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91697 A 
(800) 1036912 
(151) 2009 12 10 
(891) 2016 10 31 

(731) ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK  
ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ 
Gazi Süleymanpaşa Bulvarı No:24, Göynük- 
Bolu, Turkey 

(540) 

 
(591) Yellow, red, blue, white 
(531) 03.07.03; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14 
(511)  
29 – Poultry, not live including chicken. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91782 A 
(800) 1339435 
(151) 2016 09 29 
(891) 2016 09 29 
(731)  ÇAGLAYAN KIMYA VE INSAAT  

SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI 
 3. Organize Sanayi Bölgesi, T. Ziyaettin Caddesi,  
8. Sokak, No:29, Selçuklu Konya, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue, white, yellow, purple, green, orange 
(531) 01.15.09; 26.15.25; 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, laundry bleach, fabric softe-
ners for laundry use, stain removers, dishwasher de-
tergents; perfumery; cosmetics; fragrances; deodo-
rants for personal use and animals; soaps; dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for me-
dical purposes; abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, po-
lishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91831 A 
(800) 1339716 
(151) 2017 01 20 
(891) 2017 01 20 
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(731) BAXALTA INCORPORATED 
1200 Lakeside Drive Bannockburn, Illinois  
60015, USA 

(540)  

HEMOFIL M 
(511)  
5 – Antihaemophilic factor (human) for intravenous 
administration. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91906 A 
(800) 1340987 
(151) 2016 12 28 
(891) 2016 12 28 
(731) LO.LI. PHARMA S.R.L. 

Via dei Luxardo, 33, I-00156 Roma, Italy 
(540)  

TIROXIL 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceuticals and medical preparations; die-
tary supplements for humans; dietetic food and subs-
tances for medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91973 A 
(800) 1340664 
(151) 2016 10 21 
(891) 2016 10 21 
(731) PEARSON EDUCATION LIMITED 

80 Strand  London WC2R 0RL, United  
Kingdom 

(540) 

BTEC 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Printed matter; printed publications; educa-
tional materials; examination papers; printed syllabi; 
diplomas, academic and vocational certificates; prin-
ted examination regulations; books; magazines; pe-
riodicals; journals; publications', textbooks; exercise 
books and notebooks; newspapers; catalogues, hand-
books and manuals; study guides; instructional or 
teaching materials; stationery; posters; photographs 
and pictures.  
 

38 – Telecommunications services; provision of tele-
communication facilities for educational, instructio-
nal, training, research, testing, examination and as-
sessment purposes; telecommunication of electronic 
publications and communications in electronic form 
supplied on line, from databases or from facilities 
provided on the Internet; broadcasting of news and 
information over the Internet and other computer or 
data networks; electronic mail services; electronic 
bulletin board services; provision of access to data or 
documents stored electronically for remote consulta-

tion; providing multiple user access to global com-
puter information networks for the transfer and dis-
semination of a wide range of information; provi-
ding on-line forums for transmission of messages 
among computer users; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
 

41 – Provision of training, teaching, academic, edu-
cation, instruction, examination, testing and assess-
ment services; provision of training, teaching, acade-
mic, education, instruction, examination, testing and 
assessment services electronically, by means of tele-
communications networks, by online delivery, by 
way of the Internet or world wide web; computer 
based information services relating to training, tea-
ching, education, instruction, examination, testing 
and development of others; providing of computer 
assisted, computer mediated and on-line training, te-
aching, academic, education, instruction, examinati-
on, testing and assessment services; provision and 
publication of instruction, teaching, training, exami-
nation, testing and assessment material provided 
electronically, by means of a computer database, by 
means of telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet or world wide web; 
publishing services; educational publishing services; 
publication of texts, books, textbooks, brochures, 
syllabi, examination papers, assessments, magazines,  
journals and newspapers; electronic publishing; on-
line publication of electronic texts, books, textbooks, 
brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers; publication of 
electronic texts, books, textbooks, brochures, syllabi, 
examination papers, assessments, magazines, jour-
nals and newspapers, all being downloadable from 
an on-line database or from a global computer net-
work; examination services; assessment services; 
educational certification services; certification in re-
lation to examinations and other form of assessment, 
education, training and awards; conferral of degrees, 
rental of educational apparatus and instruments; dis-
tance learning; organisation and provision of cour-
ses, examinations, assessment, teaching and training 
using distance learning methods; organisation and 
provision of courses, examinations, assessments, te-
aching and training using distance learning methods 
provided electronically, by means of a computer da-
tabase, by telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet or world wide web; 
preparation and validation, accreditation, conducting 
and administration of examinations, assessments and 
tests; educational research services; production, 
transmission and distribution of educational films, 
television programmes and video recordings; provi-
sion of correspondence courses; correspondence 
courses provided electronically, by means of a com-
puter database, by telecommunications networks, by 
online delivery, by way of the Internet or world wide 
web; issuing certificates, awards, degrees, diplomas 
and qualifications; arranging, organising and con-
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ducting courses, seminars, symposiums, conferen-
ces, congresses and exhibitions; provision of exami-
nation papers; careers counselling; translation servi-
ces; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92057 A 
(800) 1341408 
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) C.E.M. S.r.l. 

Costruzioni Enologiche Milano Via Treviso,  
21 I-20127 MILANO, Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, green, light gray, red and white 
(531) 15.07.01; 24.17.01; 24.17.02; 26.11.03;  

26.11.11; 27.05.01; 27.05.14 
(526) C.E.M. and the gears and the outlines of 
bottles. 
(511)  
7 – Bottle stoppering machines; bottle capping ma-
chines; bottle washing machines; bottle filling ma-
chines; bottling machines; automated bottle assem-
bly machines; envelope-inserting machines; bottle 
handling machines; bottle wrapping machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92108 A 
(800) 1343127 
(151) 2016 07 25 
(891) 2016 07 25 
(731) ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 

Longericher Straße 2, 50739 Köln, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.03.01; 26.03.24; 26.04.04; 26.04.05;  

26.04.24 
(511)  
12 – Vehicles and conveyances; parts and accesso-
ries for all aforementioned vehicles and conveyan-
ces, included in this class; apparatus for locomotion 
by land, air or water; vehicles for use on land; two-
wheeled vehicles; non-motorized vehicles; non-mo-
torized land vehicles; two-wheeled motorized vehic-
les and motorized three-wheeled vehicles; non-mo-
torized two-wheeled vehicles and non-motorized 

three-wheeled vehicles; cycles; bicycles; bikes; elec-
tric bicycles, pedelecs, electric bikes, electric vehic-
les; children's bicycles, tricycles; trailers for vehic-
les, especially for two-wheeled vehicles; transport 
vehicles; transport bicycles; cargo bikes; mopeds, 
motorcycles; scooters (vehicles); sports bicycles; 
racing bicycles; mobility vehicles; recumbent cycles; 
folding bikes; folding bicycles; collapsible bikes; 
unicycles; parts, attachments and spare parts for all 
the aforesaid vehicles, included in this class; parts 
for cycles, bicycles and two-wheeled vehicles, inclu-
ded in this class; frames for bicycles, cycles; safety 
seats for children, for vehicles; child seats for cycles, 
bicycles; pushchairs; children's seats for use in ve-
hicles; golf carts; vehicle tyres; tyres for bicycles, 
cycles; casings for pneumatic tires [tyres]; inner tu-
bes and valves for vehicle tyres; repair outfits for 
inner tubes; vehicle tyres for non-motorized vehic-
les, one-wheeled vehicles, two-wheeled vehicles, 
three-wheeled vehicles; tyres for bicycles, cycles, 
casings for pneumatic tires [tyres] of non-motorized 
vehicles, one-wheeled vehicles, two-wheeled vehic-
les, three-wheeled vehicles; luggage bags, saddle-
bags, handlebar bags and panniers for two-wheelers;  
bags and cases specially adapted for vehicles; bags 
for cycles, bicycles; baskets adapted for cycles, 
bicycles; bicycle transport bags and bicycle transport 
cases; saddlebags for bicycles, cycles and motor-
cycles; engines and motors for land vehicles and 
two-wheeled vehicles; electric engines for bicycles; 
electric motors for two-wheeled vehicles; direction 
signals for vehicles; anti-theft devices for vehicles; 
luggage racks and luggage carriers for vehicles; 
wheeled luggage carriers; luggage nets for vehicles; 
luggage carriers for cycles; luggage carriers and lug-
gage-carrying systems for two-wheeled vehicles; lu-
ggage carriers for attachment to vehicles, in particu-
lar luggage carriers for attaching to two-wheeled ve-
hicles; cargo carriers for vehicles; motorized luggage 
carts; non-motorized, collapsible luggage carts; bas-
kets, boxes, luggage boxes or transport boxes for 
attachment to vehicles; saddle bags, seat bags, bicyc-
le frame bags, handlebar bags and bicycle baskets, 
all for attachment to bicycles or two-wheeled vehic-
les; pumps for inflating vehicle tyres; pumps for 
inflating vehicle tyres, in particular bicycle tyres; 
pumps for bicycles, cycles; wheels and wheel sets 
for vehicles, in particular bicycles and two-wheeled 
vehicles; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92144 A 
(800) 1342248 
(151) 2017 02 17 
(891) 2017 02 17 
(731) Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret  

Anonim Sirketi 
Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No:12  
SANCAKTEPE ISTANBUL, Turkey 
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(540)  

Teksan, everlasting company 
(591) Black and white 
(511)  
7 – Alternators; generators; generators of electricity; 
emergency power generators; welding machines, el-
ectric; truck lifts; compressors; filters [parts of ma-
chines or engines]; pumps [parts of machines, engi-
nes or motors]; engine mounts other than for land 
vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92176 A 
(800) 1275151 
(151) 2015 09 08 
(891) 2017 04 20 
(731) CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC 

1830 MacMillan Park Drive Fort Mill SC  
29707, USA 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 24.01.15; 27.05.17; 27.05.22 
(526) "TIRE", "GT" 
(511) 
12 – Tires. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92224 A 
(800) 1344513 
(151) 2016 12 19 
(891) 2016 12 19 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyou "INTER" 
per. Vorotnikovskiy, d.7, str. 3, RU-127006  
gor. Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Blue, yellow, lilac, green, white, gray 
(531) 26.01.06; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.17;  

27.05.22; 29.01.15 
(511)  
9 – Monitoring apparatus electric; video baby moni-
tors; portable digital electronic scales, including ba-
by scales; hygrometers, including baby hygrometers; 
audio baby monitors; thermometers, not for medical 
purposes, including baby bath thermometers; pedo-
meters, including baby pedometers. 
 

10 – Feeding bottles; thermometers for medical pur-
poses, including electronic thermometers; infrared 

electronic thermometers; pacifier-thermometers; oral 
irrigators, including children; inhalers, including 
children; breast pumps; corsets for medical purpo-
ses, including posture correctors; Brushes for clea-
ning body cavities; devices for cleaning nasal cavity, 
including electric nasal aspirators; belts, electric, for 
medical purposes; medical apparatus and instru-
ments; electronic posture correctors. 
 

11 – Heaters, electric, for feeding bottles, including 
electric baby bottle heaters for car; sterilizers for 
feeding bottles, babie's pacifiers [teats] and other 
children's accessories; lamps, including night lights 
for children, night lights for children with sound ac-
tivation; air humidifiers, electric. 
 

21 – Heaters for feeding bottles, non-electric; tooth-
brushes, electric. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92225 A 
(800) 1343304 
(151) 2017 01 23 
(891) 2017 01 23 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) gray, black and white 
(531) 26.11.08; 29.01.13 
(511)  
9 – Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
chargers for electronic devices that are used for hea-
ting tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers for el-
ectronic cigarettes; car chargers for devices that are 
used for heating tobacco; battery chargers for elec-
tronic cigarettes. 
11 – Electronic vaporizers except electronic cigare-
ttes; apparatus for heating liquids; apparatus for ge-
nerating vapor. 
 

34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or manu-
factured; tobacco products, including cigars, cigare-
ttes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kre-
tek; snus; tobacco substitutes (not for medical pur-
poses); smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette ca-
ses and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
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cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco 
products for the purpose of being heated, electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid nicotine so-
lutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ci-
garettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine-contai-
ning aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in this 
class; extinguishers for heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic rechar-
geable cigarette cases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92243 A 
(800) 1344587 
(151) 2017 01 25 
(891) 2017 01 25 
(731) ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 

Volmestraße 1, 58579 Schalksmühle,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24 
(511)  
9 – Electric connectors, in particular electric connec-
tion devices, couplings, adapters, electric sockets, 
plugs, terminals for electric cables; branch boxes 
(electricity); junction boxes (electricity); antennas; 
switchboards; alarms and alarm systems; indicators 
(electric/electronic); covering plates for covering of 
electro-technical and electronic apparatus for home 
and building technology; limiters (electricity); indu-
ctor coils; anti-interference devices (electricity); re-
mote control devices; fire alarms; electric/electronic 
devices/apparatus, for house and building technolo-
gy, connected using wireless and/or cable technolo-
gy, in particular via an installation bus system, and 
for transmitting commands to modulate regulating, 
control, checking (supervision), measuring, trans-
mission and recording devices/apparatus; interfaces, 
in particular for home automation and building tec-
hnology; couplers (data processing equipment); opti-
cal lamps; light emitting diodes (LEDs); light regu-
lators, light signalling apparatus, in particular dim-
mers; photometers; regulating, control, checking (su-
pervision), measuring, monitoring, switching and re-
cording equipment/apparatus, in particular for home 
automation and building technology; electric/elec-

tronic switches, in particular installation switches, 
built-in switches for equipment, toggle switches, ro-
cker switches, rotary switches, press-button swit-
ches, touch contacts, pull switches, slide switches 
and multiple-circuit breakers; control consoles and 
panels (electricity); transmitters of electric and elec-
tronic signals; smart cards [integrated circuit cards]; 
coils (electric and electromagnetic); electrical cont-
rols; rectifiers; converters, electric; current relays, in 
particular for lighting devices; sensors for detecting 
movements (movement indicators), sounds, bright-
ness, gases, smoke, temperature and other physical 
variables for home automation and building techno-
logy, in particular for the control of lighting, room 
and building surveillance; electric/electronic trans-
formers (combinational circuit parts); distribution 
boxes and boards (electricity); time switch appara-
tus, in particular for controlling electric devices, lig-
hting devices, blinds, roller blinds. 
 

11 – Lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus utilising light emitting diodes (LEDs); 
lamps (electric and electronic); light diffusers; pro-
tective casings for lighting [parts of lighting appa-
ratus]. 
 

37 – Installation, maintenance and repair of electri-
cal apparatus (servicing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92246 A 
(800) 1343542 
(151) 2016 12 22 
(891) 2016 12 22 
(731) COTTON CLUB INVESTMENT LLC 

1 st Lipovy, vl. 4, d. Sobolikha RU-143985  
g. Balashiha, Moscow obl., Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Red, blue, yellow, cyan and green 
(531) 26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10;  

27.05.24; 29.01.15 
(511)  
3 – Cotton wool for cosmetic purposes; aromatics 
[essential oils]; make-up; perfumes; perfumery; de-
corative transfers for cosmetic purposes; ionone 
[perfumery]; cosmetic pencils; adhesives for affixing 
false eyelashes; adhesives for affixing false hair; 
eyebrow cosmetics; cosmetic preparations for eye-
lashes; mascara; cosmetic dyes; cosmetic creams; 
skin whitening creams; creams for leather; hair 
spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic 
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purposes; oils for perfumes and scents; oils for cos-
metic purposes; oils for toilet purposes; essential 
oils; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; soap; disinfectant soap; 
deodorant soap; soap for brightening textile; cakes 
of toilet soap; medicated soap; almond soap; cosme-
tic kits; lipsticks; bath preparations, not for medical 
purposes; toiletries; hair waving preparations; make-
up removing preparations; paint stripping prepara-
tions; lacquer-removing preparations; nail care pre-
parations; make-up powder; false eyelashes; make-
up preparations; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; detergents other than for use in manufac-
turing operations and for medical purposes; degrea-
sers other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, 
for toilet use; dry shampoos; shampoos; lip glosses; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; toilet water; 
dental bleaching gels; pomades for cosmetic purpo-
ses; wet tissues, namely, tissues impregnated with 
cosmetic lotions. 
 

5 – Aseptic cotton; antiseptic cotton; absorbent cot-
ton; wadding for medical purposes; dressings, me-
dical; surgical dressings; babies' diapers [napkins]; 
air deodorising preparations; corn remedies; panty 
liners [sanitary]; sanitary pads; sanitary towels; tis-
sues impregnated with pharmaceutical lotions; reme-
dies for perspiration; remedies for foot perspiration; 
vulnerary sponges; bandages for dressings; sea water 
for medicinal bathing; mineral waters for medical 
purposes; thermal water; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; breast-nursing pads; pomades 
for medical purposes; babies' napkin-pants [diaper-
pants]; diapers of paper and pulp. 
 

10 – Masks for use by medical personnel; gauze 
bandages for the face; orthopedic articles; surgical 
apparatus and instruments; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus and instruments; vete-
rinary apparatus and instruments; feeding bottles; 
babies' pacifiers [teats]; teething rings; spoons for 
administering medicine; incubators for babies; breast 
pumps; nursing appliances; breast shields; inconti-
nence sheets; elastic stockings for surgical purposes; 
stockings for varices; artificial breasts; parts and 
components for all the aforementioned goods. 
 

16 – Articles of paper and/or cellulose included in 
this class, namely, toilet paper, table linen of paper, 
paper bags, bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; towels of paper; palettes for 
painters; tissues of paper for removing make-up; 
face towels of paper; handkerchiefs of paper; tab-
lemats of paper; tablecloths of paper; printed matter; 
paintbrushes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; stationery; typewriters, electric 
or non-electric; office requisites, except furniture; 
photographs [printed]; note books; pads [stationery]; 
drawing pads; loose-leaf binders; pamphlets; book-

lets; paper sheets [stationery]; calendars; tracing pa-
per; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictu-
res], framed or unframed; writing chalk; bibs of pa-
per; stickers [stationery]; modelling paste; pen cases; 
bookbindings; rubber erasers; elastic bands for offi-
ces; stencil plates; manuals [handbooks]; stamps 
[seals]; ink; inkwells; cardboard articles; instructio-
nal and teaching material [except apparatus]. 
 

21 – Sponges for household purposes; toilet spon-
ges; containers for household or kitchen use; kitchen 
containers; chamois leather for cleaning; toothpicks; 
brush goods; cleaning instruments, hand-operated; 
material for brush-making; steel wool; saucepan 
scourers of metal; gloves for household purposes; 
polishing gloves; gardening gloves; abrasive pads 
for kitchen purposes; scouring pads; crumb trays; 
articles for cleaning purposes; cups of paper or plas-
tic; drinking glasses; disposable table plates; cloth 
for washing floors; cloths for cleaning; dusting 
cloths [rags]; furniture dusters; kitchen utensils; ice 
cube molds [moulds]; dishwashing brushes; brushes 
for cleaning tanks and containers; lamp-glass brus-
hes; scrubbing brushes; brushes for footwear; heaters 
for feeding bottles, non-electric; drinking troughs; 
pots; cooking pots; painted glassware; tableware, 
other than knives, forks and spoons; porcelain ware; 
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; 
toilet utensils; drinking straws; drinking vessels; 
glasses [receptacles]; combs; toilet brushes; mixing 
spoons [kitchen utensils]; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone. 
 

24 – Household linen; bed linen; shower curtains of 
textile or plastic; non-woven textile fabrics; plastic 
material [substitute for fabrics]; textile material; bed 
blankets; handkerchiefs of textile; travelling rugs 
[lap robes]; bed covers; towels of textile; cloths for 
removing makeup; face towels of textile; table co-
vers; tulle; covers [loose] for furniture; bath mitts; 
glass cloths [towels]; tablemats, not of paper; place 
mats, not of paper; table napkins of textile; mosquito 
nets; calico; oilcloth for use as tablecloths; tablec-
loths, not of paper; labels of cloth; cloth. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92257 A 
(800) 1343685 
(151) 2017 01 27 
(891) 2017 01 27 
(731) "Intelligent Systems of Business Control" Ltd. 

Build. 1205, technical apartment 1, Zelenog- 
rad RU-124460 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
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(511)  
9 – Systems of radio frequency identification (RFID 
systems); radio frequency (RFID) labels, RFID tags, 
where RFID tags are in form of cards, tags or key 
rings; RFID markers, RFID bracelets, RFID rings, 
RFID disks, RFID labels, RFID stickers, RFID 
stamps, RFID printed circuits, RFID boles, RFID ear 
tags, RFID plastic or glass flasks, RFID keys, 
flexible cases, also in uncased version or in other 
types of cases, including with graphic image; rea-
ders; smart cards (integrated circuit cards); chips 
(integrated circuits), namely RFID cards; computer 
software, recorded, including software for issue and 
control of RFID tags. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92282 A 
(800) 1344022 
(151) 2016 12 09 
(891) 2016 12 09 
(731) COURTROOM TELEVISION NETWORK  

LLC 
600 Third Avenue  New York, NY 10016,  
USA 

(540) 

IMPRACTICAL JOKERS 
(591) Black, white 
(511)  
41 – Entertainment services, namely, continuing 
scripted and unscripted television program series in 
the field of comedy, drama, action, adventure and/or 
reality provided through cable television, broadcast 
television, Internet, video-on-demand, and through 
other distribution platforms; providing information, 
namely, entertainment information over the Internet.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92284 A 
(800) 1089194 
(151) 2011 07 29 
(891) 2017 04 24 
(731) NOVADI SARL 

23 rue Jean Baldassini, F-69364 LYON  
Cedex 07, France 

(540)  

STORY 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Preserved, dried and cooked apples, jellies, 
jams and compotes with an apple base. 
 

31 – Seeds, shield buds, grafts and seedlings for fruit 
trees and bushes, particularly apple trees, fruit trees 
and bushes, fresh fruit, particularly fresh apples. 
 

32 – Apple drinks and juices, syrup and other pre-
parations for making beverages with an apple base; 
non-alcoholic aperitif with an apple base. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 92298 A 
(800) 1344081 
(151) 2017 01 25 
(891) 2017 01 25 
(731) ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 

Volmestraße 1,58579 Schalksmühle, Germany 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
9 – Electric connectors, in particular electric connec-
tion devices, couplings, adapters, electric sockets, 
plugs, terminals for electric cables; branch boxes 
(electricity); junction boxes (electricity); antennas; 
switchboards; alarms and alarm systems; indicators 
(electric/electronic); adapted covering plates for 
covering of electro-technical and electronic appara-
tus for home and building technology; limiters (el-
ectricity);  inductor coils; anti-interference devices 
(electricity); remote control devices; fire alarms; el-
ectric/electronic devices/apparatus, for house and 
building technology, connected using wireless 
and/or cable technology, in particular via an installa-
tion bus system, and for transmitting commands to 
modulate regulating, control, checking (supervision), 
measuring, transmission and recording devices/appa-
ratus; interfaces, in particular for home automation 
and building technology; couplers (data processing 
equipment); optical lamps; light emitting diodes 
(LEDs); light regulators, light signalling apparatus, 
in particular dimmers; photometers; regulating, con-
trol, checking (supervision), measuring, monitoring, 
switching and recording devices/apparatus, in par-
ticular for home automation and building techno-
logy; electric/electronic switches, in particular insta-
llation switches, built-in switches for equipment, 
toggle switches, rocker switches, rotary switches, 
press-button switches, touch contacts, pull switches, 
slide switches and multiple-circuit breakers; control 
consoles and panels (electricity); transmitters of el-
ectric and electronic signals; smart cards [integrated 
circuit cards]; coils (electric and electromagnetic); 
electrical controls; rectifiers; converters, electric; 
sensors for detecting movements (movement indica-
tors), sounds, brightness, gases, smoke, temperature 
and other physical variables for home automation 
and building technology, in particular for the control 
of lighting, room and building surveillance; elec-
tric/electronic transformers (combinational circuit 
parts); distribution boxes and boards (electricity); 
time switch apparatus, in particular for controlling 
devices, lighting devices, blinds, roller blinds. 
 

11 – Lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus utilising light emitting diodes (LEDs); 
lamps (electric and electronic); light diffusers; pro-
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tective casings for lighting [parts of lighting appa-
ratus].  
 

37 – Installation, maintenance and repair of elec-
trical apparatus (servicing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92388 A 
(800) 1344843 
(151) 2017 04 04 
(891) 2017 04 04 
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH 

Michelinstr. 10,66424 Homburg, Germany 
(540)  

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

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
medicines for human purposes; medicines for vete-
rinary purposes; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic foodstuffs and substances adapted 
for medical use; nutritional supplements; vitamin 
preparations, including beauty capsules.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92390 A 
(800) 1344643 
(151) 2016 08 29 
(891) 2016 08 29 
(731) QIAODAN SPORTS CO., LTD. 

Xibian Industrial District, Chendai, Jinjiang  
Fujian, China 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 02.01.08 
(511)  
25 – Clothing; shoes; sports shoes; clothing for gym-
nastics; running shoes; hats; hosiery; shoes for mo-
untain climbing; trouser straps; sports jerseys. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92394 A 
(800) 1344662 
(151) 2017 01 17 
(891) 2017 01 17 

(731) PROMETEON TYRE GROUP S.R.L. 
Via Chiese, 51 Milan, Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
12 – Tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, 
semi pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels; 
wheel rims; inner tubes and mousse for vehicle 
tyres. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92535 A 
(800) 1345912 
(151) 2017 04 18 
(891) 2017 04 18 
(731) VITANE PHARMA GMBH 

Pfaffenrieder Str. 7 82515 Wolfratshausen,  
Germany 

(540) 

VITANE 
(591) Black and white 
(511)  
10 – Orthopedic articles; orthopedic knee bandages; 
orthopedic joint bandages; orthopedic insoles for 
shoes; orthopaedic soles; orthopedic belts; elastic 
bandages; condoms; sex toys. 
 

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

44 – Hygienic care for human beings; hygienic and 
beauty care for human beings. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92574 A 
(800) 1346199 
(151) 2017 02 27 
(891) 2017 02 27 
(731) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING 

GMBH 
Chollerstrasse 4,CH-6301 Zug, Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01 
(511) 
30 – Chocolate, chocolate sweets, candy sugar, non-
medicated confectionery; biscuits, cookies, wafers, 
cakes, pastry; ice cream, frozen confectionery.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92663 A 
(800) 1348289 
(151) 2017 01 31 
(891) 2017 01 31 
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(731) BAERCHI, S.A. 
Maestro Guerrero, 1 E-45510 FUENSALIDA  
(Toledo), Spain 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.01 
(511) 
25 – Ready-made clothing for men, women and 
children, including boots, shoes and slippers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92666 A 
(800) 1346983 
(151) 2016 05 20 
(891) 2016 05 20 
(731) RAINBOW S.r.l. 

Via Brecce, snc,I-60025 Loreto (AN), Italy 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 01.11.12; 01.15.09; 19.03.01; 19.03.09;  

27.05.02; 27.05.03 
(511)  
3 – Cosmetics; cosmetic creams; perfumes; perfu-
mery; deodorants for human beings; shampoos; hair 
conditioners; bath foam; soaps for personal use; 
cakes of toilet soap; oils for cosmetic purposes; es-
sential oils; lotions for cosmetic purposes; hair loti-
ons; hair creams; dentifrices; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations.   
 

9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; audio- and video-recei-
vers; headphones; MP3 players; computer mouses; 
mouse pads; computer hardware; notebook compu-
ters; electronic agendas; portable computers; tablet 
computers; keyboards for tablets; stands adapted for 
tablet computers; hand-held computers; software for 
tablet computers; DVDs; CD-ROMs; blank discs; 
pre-recorded audio and video DVDs and CD-ROMs; 
audio-video compact discs featuring music, enter-
tainment, films, animation and computer games; re-
corded DVD-ROMs featuring musical entertainment 
films, animation and computer games; magnetic data 
carriers, recording discs; digital recording media; re-
corded tapes; prerecorded videotapes; recorded vi-
deo discs and tapes featuring musical entertainment 
films, animation and computer games; computer ga-

mes; video game discs; video game cartridges; com-
puter games programs; downloadable video game 
programs; computer software; computer game soft-
ware; electronic game software; computer video 
game software; joy sticks; computer joysticks; de-
corative magnets; data storage devices; USB flash 
drives; audiovisual teaching apparatus; audio books; 
digital books downloadable from the Internet; elec-
tronic publications, downloadable; electronic publi-
cations; electronic publications recorded on compu- 
ter media; electronic book readers; eyeglasses; 
sunglasses; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; spectacle lenses; binoculars; telescopes; op-
tical apparatus and instruments; cellular phones; 
smartphones; telecommunication devices; portable 
telecommunications apparatus; broadcasting equip-
ment; telephone earpieces; batteries for cellular pho-
nes; battery chargers for cellular phones; mobile 
telephone covers made of cloth or textile materials; 
display screen protectors in the nature of films for 
mobile phones; software for mobile telephones; 
downloadable ring tones for mobile phones; cases 
adapted for cellular phones; cases for smartphones; 
cell phone straps; flip covers for tablet computers; 
computer carrying cases; fitted covers for compu-
ters; cases adapted for computers; cases for elec-
tronic diaries; compact disc cases; DVD cases; cases 
for compact discs; bags for cameras; cases adapted 
for photographic equipment; eyewear cases; me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; photographic instruments and 
apparatus; cameras for photography; camcorders; 
television cameras; helmet cameras; helmet camera 
mounts; protective helmets for sports; data gloves; 
cinematographic machines and apparatus; cine pro-
jectors; cinematographic cameras; cinematographic 
films; animated cartoons in the form of cinemato-
graphic films; cinematographic films; prerecorded 
motion picture videos; measuring apparatus; mea-
suring rulers; instructional and teaching apparatus 
and instruments; karaoke equipment; electrical weig-
hing apparatus; letter scales; baby scales; electronic 
scales; signalling whistles; warning lamps for vehic-
les; inflatable life vests.  
 

14 – Jewellery; costume jewellery; goldware; jewe-
llery ornaments; costume jewellery ornaments; dress 
ornaments in the nature of jewellery; bracelets [je-
wellery]; earrings; necklaces [jewellery]; jewelry 
chains; rings [jewellery]; pins [jewellery]; tie clips; 
charms [jewellery]; cuff links; key rings [trinkets or 
fobs]; split rings of precious metal for keys; key fobs 
of common metal; jewel cases; boxes of precious 
metal; jewelry boxes; figurines [statuettes] of preci-
ous metal; busts of precious metal; precious metals; 
precious stones; unwrought and semi-wrought pre-
cious stones and their imitations; timepieces; chro-
nometric instruments; watches; watch bands; watch 
cases [parts of watches]; watch chains; alarm clocks.  
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16 – Printed matter; stationery; stationery cases; 
diaries and agendas; pocket diaries; note pads; dra-
wing pads; writing tablets; albums; writing or dra-
wing books; printed tickets; gift cards; envelopes 
[stationery]; wrapping paper; folders for papers; fol-
ders of paper; ring binders; calendars; drawing pa-
per; writing paper; adhesives [glues] for stationery 
or household purposes; transfers [decalcomanias]; 
collector trading cards; trivia cards [teaching mate-
rials]; artists' materials; paintbrushes; drawing ins-
truments; pens [office requisites]; pencils; decorative 
pencil-top ornaments; bookmarkers; paperweights; 
photographs [printed]; photograph stands; printed 
publications; educational publications; newspapers; 
periodicals; strategy guide magazines for card ga-
mes; computer game instruction manuals; pamph-
lets; cookery books; books; children's books; sticker 
activity books; children's books incorporating an 
audio component; printed publications; typewriters, 
electric or non-electric; office requisites, except fur-
niture; instructional and teaching material [except 
apparatus]; plastic materials for packaging; printing 
fonts; bookbinding material; printing blocks; towels 
of paper; handkerchiefs of paper; decorative pencil-
top ornaments. 
 

18 – Leather and imitations of leather; leather, un-
worked or semi-worked; artificial leather; bags; 
clutch purses; coin purses; wallets; belt bags; wallets 
for attachment to belts; credit card holders made of 
leather; keycases; key cases of imitation leather; 
key-cases of leather and skins; rucksacks; all pur-
pose sports bags; haversacks; beach bags; briefcases 
[leather goods]; carrying cases for documents; brief-
bags; business card cases; shopping bags with whe-
els attached; textile shopping bags; travel garment 
covers; school satchels; suitcases; sports bags; 
holdalls; shoulder bags; bum-bags; cosmetic bags 
(empty); cases of imitation leather (empty); trunks 
and travelling bags; luggage tags of leather; boxes 
made of leather; straps made of imitation leather; 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
umbrellas; parasols; walking sticks; leads for ani-
mals; leather leashes; leather laces; furniture cove-
rings of leather; gut for making sausages; clothing 
for pets.  
 

25 – Clothing items; hosiery; sweaters; cardigans; 
waistcoats; dresses; trousers; shorts; jerseys; leather 
clothing; waterproof clothing; stockings; stocking 
suspenders; sock suspenders; wind-resistant jackets; 
raincoats; ski pants; fur coats; evening coats; over-
coats; skirts; suits; jackets; undershirts; T-shirts; 
clothing for gymnastics; collars; shirts; head scarves; 
neckerchiefs; swimming costumes; bikinis; sundres-
ses; tracksuits; sweat suits; wedding dresses; bath 
robes; beach robes; underwear; brassieres; corsets; 
slips; underpants; briefs; nightshirts; housecoats; 
pyjamas; gloves (clothing); mittens; shawls; scarves; 
ties; bow ties; cassocks; layettes [clothing]; cloth 

bibs; babies' bibs of plastic; baby bunting [clothing]; 
aprons [clothing]; masquerade costumes; belts [clot-
hing]; belts made from imitation leather; textile belts 
[clothing]; belts made from leather or skin; braces; 
headgear for wear; caps; ear muffs [clothing]; wrist 
warmers; headbands; shoes; boots; ankle boots; leat-
her shoes; galoshes; rain boots; sports footwear; 
sandals; slippers; soles for footwear; heels; footwear 
uppers. 
 

28 – Games and playthings; dolls; dolls' clothing; 
dolls' clothing accessories; dolls' houses; furniture 
for dolls' houses; bean bag dolls; carnival masks; toy 
figures; playsets for action figures; plush toys; ma-
rionettes; parlour games; toys adapted for educatio-
nal purposes; electronic educational teaching games; 
toy clocks and watches; electronic toys; hand-held 
electronic video games; free-standing video games 
apparatus; electronic amusement apparatus incor-
porating a liquid crystal display; free-standing video 
games machines; protective carrying cases specially 
adapted for handheld video games; mechanical toys; 
building games; toy building blocks; jigsaw puzzles; 
action skill games; chess games; board games; cloc-
kwork toys; magic tricks; playing cards; toy figures; 
musical toys; toy musical boxes; toy record cassette 
players; children's play cosmetics; bathtub toys; 
infants' swings; multiple activity toys for babies; 
snow globes; marbles; yo-yos; toys incorporating 
money boxes; inflatable toys; bouncy castles; inf-
latable bath toys; stuffed toys; bubble making wand 
and solution sets; kites; toy buckets and spades; 
swimming rings; air mattresses for recreational use; 
toy furniture; play tents; play mats incorporating 
infant toys [playthings]; toy bicycles; ride-on toy 
vehicles; scale model vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy trucks; toy model hobbycraft kits; water 
squirting toys; gymnastic and sporting articles; rub-
ber balls; balloons; soccer balls; basketballs; base-
balls; beach balls; bowling balls; tennis balls; tables 
for table tennis; golf balls; golf gloves; gloves for 
games; gloves made specifically for use in playing 
sports; baseball bats; hockey pucks; roller skates; 
scooters [toys]; skateboards; snowboards; wake-
boards; bags especially designed for skis and surf-
boards; protectors for elbows for use when riding 
bicycles [sports articles]; skipping rope; targets; 
punching bags; shuttlecocks; flying discs [toys]; pa-
per party favours; paper party hats; streamers [party 
novelties]; decorations for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; Christmas 
stockings, accessories for games; fishing tackle.   
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, excluding the transport the-
reof, – namely soap, perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions, dentifrices, bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of 
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sound or images, headphones, computer mice, com-
puter mouses, USB flash drives, computer hardware, 
tablet computers, stands adapted for tablet compu-
ters, hand-held computers, software for tablet com-
puters, DVDs, CD-ROM, blank discs, digital recor-
ding media, cinematographic film exposed, compu-
ter games, downloadable video game programs, hel-
met cameras, software, joysticks, decorative mag-
nets, audiovisual teaching apparatus, downloadable 
electronic publications, eyeglasses, eyeglass cases,  
eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle lenses, 
binoculars, telescopes, optical apparatus and instru-
ments, cellular phones, smartphones, portable teleco-
mmunications apparatus, telephone earpieces, batte-
ry chargers for cellular phones, downloadable ring 
tones for mobile phones, cases adapted for cellular 
phones, cell phone straps, bags adapted for laptops, 
DVD cases, cases adapted for cameras, cases adap-
ted for optical articles, mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, protective helmets for sports, pho-
tographic apparatus and instruments, helmet camera 
mounts, data gloves, cinematographic machines and 
apparatus, measuring apparatus, instructional and 
teaching apparatus and instruments, electrical weig-
hing apparatus – enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; the bringing toget-
her, for the benefit of others, of a variety of goods, 
excluding the transport thereof, namely vehicles, ap-
paratus for locomotion by land, air or water, bicyc-
les, precious metals and their alloys, goldware, je-
wellery, precious stones, horological and chronomet-
ric instruments, musical instruments, paper, card-
board, printed matter, bookbinding material, printed 
photographs, stationery, stationery cases, diaries, 
agendas, adhesives [glues] for stationery or house-
hold purposes, artists' materials, paintbrushes, type-
writers and office requisites other than furniture, 
instructional and teaching material other than appa-
ratus, plastic materials for packaging, printing fonts, 
printing blocks, trading cards, printed publications, 
towels of paper, handkerchiefs of paper – enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; the bringing together, for the benefit of ot-
hers, of a variety of goods, excluding the transport 
thereof, namely leather and imitations of leather, 
bags, coin purses, wallets, credit card holders made 
of leather, keycases, key-cases of leather and skins, 
rucksacks, haversacks, carrying cases for documents, 
business card cases, school satchels, suitcases, bum-
bags, empty cosmetic bags, trunks and travelling 
bags, luggage tags of leather, clothing for pets, ani-
mal skins, umbrellas, parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery – enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; the 
bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods, excluding the transport thereof, na-
mely furniture, mirrors, picture frames, photograph 
frames, storage boxes, magazine racks, bathroom 
fittings in the nature of furniture, baskets, trays not 

of metal, sculptures of bone, clothes racks, umbrella 
stands, screens in the nature of furniture, trolleys in 
the nature of furniture, chairs, divans, book rests in 
the nature of furniture, beds, bed frames, bed bases, 
cradles, crib bumpers, babies' bouncing chairs, high-
chairs for babies, baby walkers, changing mats, mats 
for infant playpens, chests for toys, baby changing 
platforms, mattresses, cushions, playpens for babies, 
party ornaments of plastic, decorative action figures 
of plastic, household or kitchen utensils and conta-
iners, combs, sponges, brushes, articles for cleaning 
purposes, glassware for household purposes, porce-
lain ware, toilet utensils, towel rings and holders, 
household or kitchen utensils or containers, thermal 
insulated containers for food or beverage, napkin 
holders, baskets for domestic use, vases, scent 
sprays, room perfume diffusers, candelabra in the 
nature of candlesticks, drinking straws, figurines 
namely statuettes of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass, decorative articles made of porcelain, por-
celain flower pots – enabling customers to conveni-
ently view and purchase those goods; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, excluding the transport thereof, namely texti-
le goods and substitutes for textile goods, bed linen, 
bed warmer covers, bed covers, bath linen except 
clothing, towels of textile, table linen not of paper, 
table covers, furniture coverings of textile, curtains 
of textile or plastic, individual place mats made of 
textile, doilies of textile – enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; the 
bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods, excluding the transport thereof, na-
mely clothing items, shoes, headgear for wear, belts 
for clothing, lace and embroidery, ribbons and 
braids, buttons, hooks and eyes, brooches in the n-
ature of clothing accessories, needles, artificial flo-
wers, hair ornaments not of precious metal, pins, 
buckles in the nature of clothing accessories, games, 
toys, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees – enabling customers to convenien-
tly view and purchase those goods; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, excluding the transport thereof, namely meat, 
fish, poultry, game, meat extracts, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, ta-
pioca, sago, flour, cereal preparations, bread, pas-
tries, confectionery, ice cream, sugar, honey, golden 
syrup, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces in the nature of condiments, spices, ice, beer, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages – ena-
bling customers to conveniently view and purchase 
those goods; on-line retail and wholesale store 
services featuring soap, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, bleaching prepa-
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rations and other substances for laundry use, clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
apparatus for recording, transmission or reprodu-
ction of sound or images, headphones, computer mi-
ce, computer mouses, USB flash drives, computer 
hardware, tablet computers, stands adapted for tablet 
computers, hand-held computers, software for tablet 
computers, DVDs, CD-ROMs, blank discs, digital 
recording media, cinematographic film exposed, 
computer games, downloadable video game prog-
rams, helmet cameras, software, joysticks, decora-
tive magnets, audiovisual teaching apparatus, down-
loadable electronic publications, eyeglasses, eyeg-
lass cases, eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle 
lenses, binoculars, telescopes, optical apparatus and 
instruments, cellular phones, smartphones, portable 
telecommunications apparatus, telephone earpieces, 
battery chargers for cellular phones, downloadable 
ring tones for mobile phones, cases adapted for ce-
llular phones, cell phone straps, bags adapted for 
laptops, DVD cases, cases adapted for cameras, ca-
ses adapted for optical articles, mechanisms for coin-
operated apparatus, protective helmets for sports, 
photographic apparatus and instruments, helmet ca-
mera mounts, data gloves, cinematographic machi-
nes and apparatus, measuring apparatus, instruc-
tional and teaching apparatus and instruments, elec-
trical weighing apparatus; on-line retail and whole-
sale store services featuring vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, bicycles, precious 
metals and their alloys, goldware, jewellery, preci-
ous stones, horological and chronometric instru-
ments, musical instruments, paper, cardboard, prin-
ted matter, bookbinding material, printed photo-
graphs, stationery, stationery cases, diaries, agendas, 
adhesives [glues] for stationery or household purpo-
ses, artists' materials, paintbrushes, typewriters and 
office requisites other than furniture, instructional 
and teaching material other than apparatus, plastic 
materials for packaging, printing fonts, printing 
blocks, trading cards, printed publications, towels of 
paper, handkerchiefs of paper; on-line retail and 
wholesale store services featuring leather and imi-
tations of leather, bags, coin purses, wallets, credit 
card holders made of leather, keycases, key-cases of 
leather and skins, rucksacks, haversacks, carrying 
cases for documents, business card cases, school 
satchels, suitcases, bum-bags, empty cosmetic bags, 
trunks and travelling bags, luggage tags of leather, 
clothing for pets, animal skins, umbrellas, parasols, 
walking sticks, whips, harness and saddlery; on-line 
retail and wholesale store services featuring furni-
ture, mirrors, picture frames, photograph frames, 
storage boxes, magazine racks, bathroom fittings in 
the nature of furniture, baskets, trays not of metal, 
sculptures of bone, clothes racks, umbrella stands, 
screens in the nature of furniture, trolleys in the 
nature of furniture, chairs, divans, book rests in the 
nature of furniture, beds, bed frames, bed bases, 

cradles, crib bumpers, babies' bouncing chairs, hig-
hchairs for babies, baby walkers, changing mats, 
mats for infant playpens, chests for toys, baby chan-
ging platforms, mattresses, cushions, playpens for 
babies, party ornaments of plastic, decorative action 
figures of plastic, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, articles for cle-
aning purposes, glassware for household purposes, 
porcelain ware, toilet utensils, towel rings and hol-
ders, household or kitchen utensils or containers, 
thermal insulated containers for food or beverage, 
napkin holders, baskets for domestic use, vases, 
scent sprays, room perfume diffusers, candelabra in 
the nature of candlesticks, drinking straws, figurines 
namely statuettes of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass, decorative articles made of porcelain, por-
celain flower pots; on-line retail and wholesale store 
services featuring textile goods and substitutes for 
textile goods, bed linen, bed warmer covers, bed co-
vers, bath linen except clothing, towels of textile, 
table linen not of paper, table covers, furniture co-
verings of textile, curtains of textile or plastic, indi-
vidual place mats made of textile, doilies of textile; 
on-line retail and wholesale store services featuring 
clothing items, shoes, headgear for wear, belts for 
clothing, lace and embroidery, ribbons and braids, 
buttons, hooks and eyes, brooches in the nature of 
clothing accessories, needles, artificial flowers, hair 
ornaments not of precious metal, pins, buckles in the 
nature of clothing accessories, games, toys, gym-
nastic and sporting articles, decorations for Christ-
mas trees; on-line retail and wholesale store services 
featuring meat, fish, poultry, game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, arti-
ficial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal pre-
parations, bread, pastries, confectionery, ice cream, 
sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces in the nature of con-
diments, spices, ice, beer, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages, fruit beverages 
and fruit juices, syrups and other preparations for 
making beverages; presentation of goods on com-
munication media, for retail purposes; business mer-
chandising display services; sales promotion for 
others; organization of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; advertising, including on-line advertising 
on a computer network; business administration; 
office functions; business management assistance; 
import-export agency services; personnel manage-
ment consultancy; relocation services for businesses; 
secretarial services; book-keeping; rental of vending 
machines; retail or wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies. 
 

41 – Entertainment services; entertainment in the 
form of films; producing, distribution and rental of 
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motion pictures, television and radio programmes, 
sound recordings and videos; production of enter-
tainment live performances; showing of cinemato-
graphic films; presentation of recital; television en-
tertainment in the nature of live-action, comedy, dra-
ma, and/or animated television programmes; rental 
of videotapes; production of computer programs 
(software) for multimedia entertainment; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
television entertainment; education and entertain-
ment services provided via a global computer net-
work; providing of films available online on the In-
ternet, non-downloadable; Internet games, non-dow-
nloadable; publication of books, magazines and el-
ectronic publications on cinema, music and video 
games; information on services related to games, 
music and cinema services available on-line, not 
downloadable; booking of rooms for entertainment; 
provision of entertainment facilities; holiday camp 
amusement centre services; amusement parks; amu-
sement parks and arcades; theme park services; zoo-
logical garden services; amusement park services; 
providing waterpark services; entertainment services 
in the nature of an amusement park show; organi-
sation of entertainment, sporting, recreational, cultu-
ral and artistic events; organisation of group rec-
reational activities; ticket agency services; ticketing 
and event booking services; booking of seats for 
shows and booking of theatre tickets; booking agen-
cy services for cinema tickets; entertainment infor-
mation; providing information on entertainment 
through computer networks; providing entertainment 
events in the form of live music shows; rental of 
amusement machines and apparatus; conferences, 
exhibitions and seminars; arranging of contests; 
organization of competitions; theater productions; 
sporting and cultural activities; providing recreation 
facilities; teaching; providing of training; organi-
zation of training courses; workshops for training 
purposes; production of training videos; conducting 
of instructional seminars; provision of information 
relating to training; recreation and training services; 
provision of training facilities; instruction in group 
exercise; provision of instruction relating to nutri-
tion; publishing printed matter and publications; 
publication of books, magazines, almanacs and jour-
nals; providing on-line publications. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92672 A 
(800) 807256 
(151) 2003 07 07 
(891) 2017 03 08 
(731) ELTHERM PRODUCTION GMBH 

Ernst-Heinkel-Straße 8-10 57299 Burbach,  
Germany 

(540)  

eltherm 

(591) Black and white 
(511)  
11 – Electric heat-tracing equipment such as heating 
cables, heating bands, heater mats, heating tubes, 
heating jackets (included in this class, no clothing 
parts), drum-heating equipment, with the exception 
of water heaters. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92677 A 
(800) 1347040 
(151) 2017 02 07 
(891) 2017 02 07 
(731) GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE &  

TECHNOLOGY CO., LTD. 
Shima Industrial Zone, Xinshi Town,  
Baiyun District, Guangzhou City  Guangdong  
Province, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
9 – Computer software applications, downloadable; 
weighing machines; navigational instruments; sound 
transmitting apparatus; surveying apparatus and 
instruments; light-emitting diodes [LED]; semi-con-
ductors; fire extinguishing apparatus; theft preven-
tion installations, electric; electrical glove; time 
recording apparatus; measures; loudspeakers; mega-
phones; optical apparatus and instruments; fluo-
rescent screens; electric installations for the remote 
control of industrial operations; radiological appara-
tus for industrial purposes; eyeglasses; counterfeit 
[false] coin detectors; electronic notice boards; re-
cord players; projection apparatus; materials for 
electricity mains [wires, cables]; remote control ap-
paratus; electrolysers; protection devices for perso-
nal use against accidents; animated cartoons. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92678 A 
(800) 1347052 
(151) 2017 02 20 
(891) 2017 02 20 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY INC. 

Athinon Street, GR-241 00 Kalamata, 
 Greece 
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(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
34 – Tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigars, electronic cigarettes, raw or manufactured to-
bacco, liquid solutions for use in electronic cigare-
ttes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92680 A 
(800) 1092838 
(151) 2011 05 02 
(891) 2017 04 14 
(731) ÏD GROUP 

162, boulevard de Fourmies F-59100  
ROUBAIX, France 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 04.05.03; 24.17.02; 27.05.01 
(511)  
28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles 
(except for swimming articles, clothing, footwear 
and mats); rackets; protective paddings (parts of 
sports suits); shin guards, knee guards; nets for 
sports; archery implements; clay pigeon traps; tar-
gets, darts; fencing weapons; discuses for sports; 
skis; surf boards; skating boots with skates attached; 
ice skates; roller skates; skateboards; kites; orna-
ments for christmas trees, except illumination artic-
les and confectionery; novelties for parties, dances, 
toy masks; swings; bowls, play balls and balloons; 
rocking horses; swimming pools (sports or play 
articles); marbles and counters for games; plush 
toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothes; 
figurines (toys); parlor games; building games; spin-
ning tops (toys); mobiles (toys); toy vehicles; scoo-
ters; roller skates; skateboards; kites; games and 

game appliances other than those designed to be 
used only with television receiver, an external dis-
play screen or monitor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92681 A 
(800) 1137555 
(151) 2012 04 27 
(891) 2017 03 16 
(731) La PRIMA TRADING LTD 

Sea Meadow House, Blackburne Highway, 
P.O. Box 116, Road Town Tortola, Virgin  
Islands (British) 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 28.05 
(511) 
5 – Food for babies; lacteal flour for babies. 
 

29 – Fruit jellies; charcuterie; yogurt; kephir [milk 
beverage]; meat, tinned [canned (Am.)]; vegetables, 
tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; 
fruits, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates; 
butter cream; marmalade; edible oils and fats; milk; 
soya milk [milk substitute]; fruit pulp; meat, pre-
served; milk beverages, milk predominating; vege-
tables, preserved; preserved, frozen, dried and coo-
ked fruits and vegetables; liver pâté; jams; milk pro-
ducts; milk and milk products; cream [dairy pro-
ducts]; cranberry sauce [compote]; apple purée; fish, 
preserved; whipped cream; sausages; sausages in 
batter; soups; vegetable soup preparations; cheese; 
tofu; fruit, preserved; potato chips; low-fat potato 
chips; fruit chips. 
 

30 – Wheat flour; cereal preparations; pastries; pea-
nut confectionery; almond confectionery; ice cream; 
waffles; vermicelli [noodles]; fruit jellies [confectio-
nery]; pasta; pâté [pastries]; frozen yogurt [confec-
tionery ices]; cocoa; cocoa products; caramels [can-
dy]; gruel with a milk base, for food; sweetmeats 
[candy]; peppermint sweets; liquorice [confectione-
ry]; crackers; hominy grits; groats for human food; 
corn, milled; farinaceous foods; noodles; candy; ho-
ney; corn flour; muesli; cocoa beverages with milk; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based be-
verages; cocoa-based beverages; crushed oats; hus-
ked oats; pastilles [confectionery]; biscuits; pies; 
pizzas; fondants [confectionery]; popcorn; powders 
for ice cream; pralines; oat-based food; gingerbread; 
puddings; ravioli; chewing gum; rice; rice-based 
snack food; sugar; cake paste; confectionery; coo-
king salt; sauces; spaghetti; rusks; bread; unleavened 
bread; chips [cereal products]; tea; iced tea; choco-
late. 
 

32 – Waters [beverages]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; non-alcoholic beverages; peanut milk 
[non-alcoholic beverage]; non-alcoholic honey-
based beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; 
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fruit nectars, non-alcoholic; powders for efferves-
cing beverages; syrups for lemonade; syrups for 
beverages; tomato juice [beverage]; cider, non-alco-
holic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; pas-
tilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit 
extracts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92683 A 
(800) 1224421 
(151) 2014 06 18 
(891) 2017 05 18 
(731) ID GROUP 

162, boulevard de Fourmies F-59100  
ROUBAIX, France 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 24.09.09; 24.09.11; 27.05.21 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soaps, cakes of toilet soap, toilet 
soaps; perfumery products, perfumes, eaux de toile-
tte, eaux de Cologne; scented water; essential oils, 
oils for toilet purposes, almond oils; cosmetics, oils 
and lotions for cosmetic use; cosmetic creams, cos-
metic products for skin care; almond milks for cos-
metic use; cosmetic preparations and bath salts (not 
for medical use); creams, milks, lotions, gels and 
powders (for non-medical use) for the face, body 
and hands; talcum powder for toilet use; tissues imp-
regnated with cosmetic lotions; mouth washes (not 
for medical use); moisturizing emulsions; beauty 
masks; sun-tanning and after-sun creams, milks, gels 
and oils for cosmetic use; sun-tanning preparations 
(cosmetics); sunscreen products for cosmetic use; 
shampoos; hair lotions; hair care mousses and 
balms; shaving products, after-shave lotions; body 
deodorants; deodorants for personal use; potpourris 
[fragrances]; nail polish and hair spray; make-up and 
make-up removing products; lip contour pencils, eye 
contour pencils; correcting pencils; eye liners, lip-
stick, mascara, concealers; make-up; blushers (rou-
ge), eye shadows, eye make-up; make-up powder; 
dentifrices. 
 

25 – Outerwear and underwear for men, women and 
children; clothing of leather and imitation leather; 
clothing of fur; sportswear (other than for diving); 
blousons; gabardines (clothing); raincoats; coats; 
mantillas; mittens; overcoats; trench coats; parkas; 

pelerines; pelisses; saris; stuff jackets; suits; masque-
rade costumes; jackets; overalls; aprons (clothing); 
coveralls (clothing) and slips (underwear); cross-
over tops; cardigans; pullovers; sweaters; knitwear 
(clothing); tank tops; vests; skirts; petticoats; trou-
sers; dresses; shirts; short-sleeve shirts; blouses; tee-
shirts; sweatshirts; shorts; bermuda shorts; top coats; 
ready-made clothing; paper clothing; muffs; paja-
mas; dressing gowns (robes); dressing gowns; briefs, 
including bathing trunks; bathing suits and beachwe-
ar; jerseys, including swimsuits; underwear [linge-
rie]; leotards; bustiers; underwear; briefs; breeches 
for wear; underpants; brassieres; corsets; stocking 
suspenders; socks; stockings; tights; bandanas; scar-
ves; shawls; neckwear; sashes for wear; fur stoles;  
gloves (clothing); belts (clothing); suspenders; neck-
ties; bow ties; pocket squares; collar protectors; rom-
per suits, crop tops, layettes; bibs (not of paper); 
shoes; footwear, including beach footwear; footwear 
for sports; boots; half-boots; clogs (wooden shoes); 
esparto shoes or sandals; sandals; slippers; bedroom 
slippers; headgear; hats; half veils; caps; visors (he-
adwear); berets; caps, including bathing caps; head-
bands (clothing); turbans. 
 

28 – Games; games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; toys; 
gymnastic and sporting articles (excluding footwear, 
clothing and mats); ornaments for Christmas trees 
(except illumination articles); dolls' rooms and clot-
hing; game apparatus other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; bi-
lliard tables and billiard accessories (cues, pins, 
chalks, balls); tables for table tennis; surfboards; ap-
paratus for physical education; springboards; slides; 
protective paddings (parts of sportswear); elbow 
guards and knee guards; playing cards. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92684 A 
(800) 1347073 
(151) 2016 10 27 
(891) 2016 10 27 
(731) Fédération Internationale   de Football  

Association (FIFA) 
FIFA-Strasse 20,CH-8044 Zürich, China 

(540) 

 
(591) Black, white 
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(531) 03.01.08; 03.01.17; 03.01.24 
(511)  
1 – Chemical products used in industry and science; 
chemical products for use in industry and/or in ma-
nufacturing processes; synthetic materials for 
absorbing oil; detergent additives for motor fuel; 
chemical additives for motor fuel, for lubricants and 
for greases; oils and fluids for hydraulic power trans-
mission; fluids for hydraulic circuits; hydraulic oils; 
transmission fluid; brake fluid; anti-freeze solution; 
coolant for vehicle engines; unexposed films; tan-
ning materials; artificial sweeteners; solutions to 
check the accuracy of diabetes meters; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs.  
 

3 – Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations 
for baths; body, face, cosmetic and bath powders; 
perfumes; pre-shave and after-shave lotions; shaving 
creams; shampoos, hair rinsing lotions; dentifrices, 
mouthwashes; dental rinses, breath fresheners; den-
tal bleaching creams; dental whitening products 
(strips and pastes); non-medicated denture cleanser 
tablets; deodorants and antiperspirants for personal 
use; hand creams, foot creams; treatment creams, be-
auty creams; facial cleansing creams; facial masks; 
anti-wrinkle formulas; anti-aging lotions and moistu-
rizers; skin care oils; skin care gels; skin cleanser 
preparations for face and body; make-up removing 
products; sunscreen lotions and sun care creams; 
cosmetic sprays for the skin; baby shampoos; baby 
oils; baby lotions; baby body washes; talcum powder 
for babies; impregnated wipes for babies; baby wi-
pes; cotton swabs for cosmetic use; cotton balls for 
cosmetic use; facial make-up; hair lotions, hair spra-
ys; make-up products, make-up removing products; 
make-up foundations, foundations, eye shadows, 
mascaras; eye liners; eye shadows, blush, blushers, 
concealers (cosmetics); eye shadows, face powders, 
cosmetic pencils; decorative transfers for cosmetic 
use; lip care preparations; lip glosses; lip pomades; 
lipsticks; lip liner pencils; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations for household use; la-
undry powder detergents; synthetic household deter-
gents; polish (creams) and waxes for footwear; poli-
shing agents for preservation of leather; leather 
waxes; cream for leather; pastes for polishing leat-
her.  
 

4 – Industrial oils and greases; lubricants; lubricating 
oils and greases; motor oils and fuels; gasoline (fu-
el); liquefied petroleum gas; raw or refined petro-
leum; diesel oil; diesel fuel; fuel gas; fuel oil; bio-
fuel; natural gas; non-chemical additives for motor 
fuels, lubricants and greases; candles; waxes. 
 

5 – Pharmaceutical products; creams, balms and 
sprays for the treatment of rheumatic pain, muscle 
sprains, bruises; molding wax for dental use; hygie-
nic products for medical use; eye care medicines; 
medicinal tea; food additives for medical use or die-
tetic food additives for medical use; food for babies; 

vitamin preparations; beverages enriched with added 
vitamins (for medical purposes); babies' diapers of 
paper; nutritional beverages for use as meal subs-
titutes; air purifying products; vehicle deodorizers; 
adhesive dressings, liquid dressings for skin wounds, 
dressings for household or personal use; first-aid 
creams, gels, liquids and sprays for the treatment of 
wounds, burns, blisters, itching and sunburn; antise-
ptic and antibacterial treatments; filled first-aid kits; 
diaper rash treatment ointments; skin care ointments; 
dental adhesives; pharmaceutical pain relievers for 
sinus, allergy and anti-itch treatments; sleeping pills 
and tablets; cough treatment preparations; cold treat-
ment preparations; anti-diarrhea medication; oral  
care products and products for treating yeast infec-
tions; pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastric and digestive disorders; motion sickness 
treatment preparations; non-medicated vapor treat-
ment preparations; calcium supplements in chewable 
solid form; sanitary tampons, sanitary panties and 
pads; personal lubricants; menopause treatment pre-
parations; breast-feeding pads; eye drops, contact 
lens fluids; medical blood testing strips; migraine 
treatment preparations; acne treatment medication; 
antibiotic preparations; disinfectants for sterilization; 
nutritional, dietetic and/or food supplements based 
on flours, plant extracts, cereals, rice, tapioca, sago, 
including those containing vitamins, minerals, essen-
tial fatty acids and trace elements, other than for 
medical use.   
 

6 – Key rings and chains of metal; figurines; orna-
ments; statues, statuettes, sculptures and trophies; 
badges of metal for vehicles; fixed dispensers for 
napkins or kitchen towels; all the aforesaid goods 
made of common metals or their alloys; license pla-
tes of metal for vehicles; number plates, of metal; 
printed metal covers for collection purposes (pogs). 
 

7 – Aerated beverage making machines; electric can 
openers; electric knives, electromechanical food pre-
paration machines; mixing apparatus for household 
use; electric whisks for household use; electric fruit 
presses for household use; electric food processors; 
electric blenders for household use; dishwashers; 
washing machines for household use; spin driers; 
vacuum cleaners and accessories thereof included in 
this class; automatic electronic dispensers; vehicle 
motors and engines; vehicle motor and engine com-
ponents, namely, fuel injection devices, radiator har-
nesses and heaters, carburetors, front wheel drive 
parts, emission control units, spare parts for motors 
and engines, including for vehicle motors and engi-
nes; stands for engines other than for land vehicles, 
automotive motors and engines, valve lifters; power-
train electronic systems, body and chassis electronic 
systems, water pumps, engine bearings, air filters, 
suspension shock absorbers and struts, oil filters, gas 
filters, transmission filters, spark plugs, fuel pumps, 
PCV valves, alternators; electric generators; cranes 
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(lifting and hoisting apparatus); bulldozers; tractor 
loaders; steamrollers.  
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); el-
ectric and non-electric razors, including razor bla-
des; cutlery, forks, spoons; pocket knives; tweezers; 
scissors; flat irons.  
 

9 – Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases, cords and chains for sunglasses and 
eyeglasses; binoculars; magnets and decorative mag-
nets; directional compasses; automotive batteries; el-
ectronic monitoring instrument clusters; radiator 
thermostats; remote door locking systems; Hi-Fi 
audio systems and components; apparatus for re-
cording, transmitting, editing, mixing andreprodu-
cing of sound and images; radios; televisions; flat 
screens; liquid crystal display screens; high-defini-
tion and plasma screens; home cinema system ap-
paratus; video recorders; compact disc players; 
portable CD players; DVD players; MP3 players; 
players containing music in digital format; cassette 
players; portable cassette players; minidisk players; 
portable radios; loudspeakers; headphones; earpho-
nes; microphones; remote controls, voice-activated 
remote controls; navigation apparatus; personal digi-
tal assistants (PDAs); computers; data processing 
apparatus; computer keyboards; computer screens; 
modems; computer carrying cases; computer mice; 
mouse pads; electronic pocket translators; dictating 
apparatus; electronic notebooks and agendas; scan-
ners; printers; photocopiers; facsimile machines; te-
lephones; telephone answering machines; video te-
lephones; cellular telephones; cases for cellular tele-
phones; devices for handsfree use of mobile phones; 
earphones and headsets for cellular telephones; key-
boards for cellular telephones; cellular telephone 
straps; special bags for carrying cellular telephones; 
photographic cameras and video cameras integrated 
into cellular telephones; calculating machines; credit 
card readers; cash exchanging machines; automated 
teller machines; video cameras, portable video ca-
meras with built-in videocassette recorders (camcor-
ders); photographic equipment, photographic appa-
ratus, cameras (cinematographic apparatus), projec-
tors, exposed films, photographic slides, flash-bulbs 
(photography); special cases and cords for photo-
graphic apparatus and instruments; electric batteries 
and cells; karaoke apparatus and programs for karao-
ke; video game disks; software (recorded computer 
programs), including software for games; computer 
programs; data bank management software; screen-
saver software; magnetic, digital or analog recording 
media, NOTIFICATION (continued) recorded or 
not, for sounds or images; video disks, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, floppy disks, 
optical disks, compact disks, mini-disks, CD-ROMs, 
all the aforesaid goods being blank or pre-recorded 
with music, sound or images (which may be anima-
ted); holograms; magnetic cards (encoded), inclu-

ding gift vouchers; memory adapters (computer 
equipment); memory cards; memory sticks (blank or 
prerecorded); integrated circuit cards (smart cards); 
microchip or magnetic credit cards, microchip or 
magnetic phone cards, microchip or magnetic cards 
for cash dispensers, microchip or magnetic cards for 
automated teller and money exchange machines, 
microchip or magnetic prepaid cards for mobile pho-
nes, microchip or magnetic travel and entertainment 
cards, microchip or magnetic check guarantee and 
debit cards; non-magnetic credit cards; alarms (ins-
truments); windsocks (for indicating wind direction); 
photovoltaic cells and solar electric panels; gauges; 
distance measuring apparatus; speed measurement 
and indication equipment; tire pressure sensors; tire 
pressure gauges; downloadable electronic publicati-
ons; downloadable electronic road maps; audio re-
ceivers, sound amplifiers; television tubes; cathode 
ray tubes; computer software and hardware, inclu-
ding set-top boxes, which can convert, supply, recei-
ve and transmit audio and video data; disk drives for 
computers; semi-conductors; protected semi-conduc-
tors; integrated circuits containing programs for 
audio, video or computer data processing; recharge-
able batteries; audio and video data processors and 
converters; data transmission cables; speedometer 
cables and their spare parts; protective helmets for 
sports; magnetic identification bracelets; electronic 
tickets; tickets in the form of magnetic cards; contact 
lenses, receptacles for cleaning and storing contact 
lenses.  
 

10 – Personal diagnostic apparatus for medical use; 
medical measurement apparatus and instruments; 
massage apparatus for personal use; physical exerci-
se apparatus for medical use; imaging apparatus for 
medical diagnosis; condoms; support bandages; ice 
and thermal bags for medical use; lancets for diabe-
tics; devices for monitoring glucose for medical use; 
devices and equipment used in minimally invasive 
surgery; orthopedic products (internal subcutaneous 
implants only), excluding any form of footwear or 
insoles; wound closure products; sterilization devi-
ces for medical use; blood typing and screening 
equipment; devices for monitoring blood glucose for 
medical use; artificial implants. 
 

11 – Air-conditioning installations and apparatus; air 
filters for air-conditioning units; flashlights; flash-
lights for lighting; table lamps; decorative lamps; 
lamp shades; fog lights; incandescent lamps; light 
bulbs; lighting apparatus; lights for bicycles; floo-
dlights; lanterns; refrigerators; freezers; ovens; coo-
kers (cooking stoves); gas stoves; electric cookers; 
barbecue grills, cooking ranges, microwave ovens; 
electric coffee machines; electric kettles; electric 
bread toasters; electric deep fryers; electric laundry 
or hair dryers; drying machines; water filters; drin-
king water fountains; air conditioning apparatus, air-
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cooling fans for personal use; toilet seats; solar co-
llectors for heating; radiator caps. 
 

12 – Bicycles, motorcycles, scooters, automobiles, 
trucks, vans, motor homes, buses, refrigerated vehic-
les; airplanes; boats; air balloons, dirigible balloons 
[airships]; tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns for retreading tires, material and kits for 
repairing tires and inner tubes; adhesive rubber pat-
ches for repairing tires and inner tubes, valves for 
tires, tire inflation apparatus, non-skid devices for 
vehicle tires such as spikes and snow chains; wheels, 
wheel rims, spacers for wheel rims, hubcaps; solid 
tires for vehicle wheels; vehicle wheel spokes; ac-
cessories for vehicles, namely, sun screens, roof 
racks, ski racks, bicycle racks, seat cushions and 
covers for vehicles; protective covers for vehicles 
(vehicle accessories); headlight glasses; red taillight 
glasses; convertible tops; spoilers; sun visors; grille 
guards; air bags for vehicles; steering wheels; num-
ber plate holders; alarm systems for motor vehicles; 
spare vehicle parts; stands for land vehicle engines; 
seat-belt pads; rearview mirror covers; baby carria-
ges, strollers; safety seats for babies and children 
(for vehicles); engines and motors for land vehicles. 
 

14 – Jewelry; necklaces; jewelry; precious stones; 
gemstones; watches; wristwatches; watch straps; 
clocks; wall clocks; chronographs; chronometers, ca-
ses for watches, pendulums; medallions, pendants, 
brooches; bracelets, bracelets of leather; pins (jewel-
ry); team and player pins (jewelry); tie clips and tie 
pins; cuff links; medals; commemorative medals of 
precious metal; medallions, trophies, statues and 
sculptures of precious metal; decorative pins (jewel-
y) for hats, all of precious metal; key rings [trinkets 
or fobs]; coins; medals and badges for clothing of 
precious metal; decorative key holders; medallions, 
not of precious metal; collectors’ printed caps (pogs) 
made of precious metal.  
 

15 – Musical instruments; musical boxes; electric 
and electronic musical instruments. 
 

16 – Money clips for holding bank notes; tablecloths 
of paper; napkins of paper; bags of paper; invitation 
cards; greeting cards; gift-wrapping paper; paper 
coasters, placemats and table sets; garbage bags of 
paper or of plastics; food wrappers; coffee filters; la-
bels (not of textile), hand towels; wet hand towels; 
toilet paper; tissues of paper for removing make-up; 
boxed tissues; tissues of paper; writing materials and 
school supplies (except apparatus); typewriters; ty-
pewriter, copying, and writing paper (stationery ar-
ticles); envelopes, themed pads of paper; notepads; 
writing books; scribble pads; binders, archiving bo-
xes; document sleeves, book covers; bookmarks; lit-
hographs; framed or unframed paintings (pictures); 
painting pads, drawing pads, books of games, cross-
words and puzzles; luminous paper; self-adhesive 
labels, not of textile; crêpe paper; tissue paper, stap-

les; staplers; flags of paper; pennants (flags) of pa-
per; writing instruments; nibs; pencils; pens; pen 
sets; pencil sets; felt pens, felt-tip pens; ballpoint 
pens; felt-tip markers; ink; inking pads; rubber 
stamps; paint boxes; coloring and drawing pencils; 
chalks; decorations for pencils (stationery articles); 
printing blocks; magazines; newspapers; books and 
journals, particularly concerning athletes and sports 
events; printed teaching material; schedules (for re-
cording results); event programs; event albums; pho-
tograph albums; autograph books; address books; 
diaries (planners); diaries (personal journals), road 
maps; entry tickets; airline tickets and boarding pas-
ses; checks; printed timetables; circulars and pamp-
hlets; comic strips; collectable trading cards; collec-
table trading cards in the field of sports; stickers for  
cars; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; stamps; postage stamps, 
commemorative stamp sheets; advertising signs and 
banners of paper or cardboard; transfers (decalcoma-
nias); office requisites (except furniture); correcting 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
pens and pencils; paper clips; thumbtacks; drawing 
rulers, adhesive tapes for stationery; adhesive tape 
dispensers; stencils; stencil plates; clipboards; note-
pad holders; bookends; stamps (seals); telephone, 
ATM, travel and entertainment, check guarantee and 
account cards made of paper or cardboard, credit 
cards (not encoded) of paper or cardboard; luggage 
tags; passport holders. 
 

18 – Leather and imitations of leather; thongs 
[straps] of leather; umbrellas, parasols; sports bags 
(other than those adapted for products they are 
designed to contain); sports bags with wheels; duffel 
bags; leisure bags; traveling bags; backpacks; carrier 
bags; school bags; bags for hanging on belts; hand-
bags; leather bags; ball-shaped leather bags; beach 
bags; garment bags for travel; suitcases; belts for 
suitcases; holdalls; briefcases of leather; document 
cases; toiletry cases (vanity cases) (empty); toiletry 
bags; key cases of leather; business card cases; iden-
tity card cases; luggage tags of leather; briefcases; 
wallets; purses (coin purses); check holders; clothing 
for pets; collars for pets; leashes for animals.  
 

20 – Mirrors; souvenir statues, statuettes, figurines, 
ornaments, trophies of wood, wax, plaster or plas-
tics; registration plates not of metal; identification 
cards, badges, bracelets and key cards (not encoded), 
all the aforesaid goods of plastic materials; cushions; 
sleeping bags; furniture (furnishings); seats and cha-
irs for indoor and outdoor use; racks; carts (furnitu-
re); display stands for merchandise; fixed towel dis-
pensers (not of metal); coat hangers; fans for perso-
nal use; inflatable advertising objects made of plas-
tic; advertising banners and materials of plastic; la-
nyards made of plastic; frames for photographs; 
collector’s printed plastic caps (pogs); tool boxes of 
plastic. 
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21 – Household or kitchen utensils and containers 
(non-electric); portable cooking kits for outdoor use; 
glass bottles (containers); spoons for mixing (kitchen 
utensils); fruit presses (non-electric) for household 
needs; cutting boards for the kitchen; trays for hou-
sehold needs; ice buckets; manual mixers (shakers); 
shakers; sugar bowls; beer mugs, tankards, mugs, 
cups and drinking glasses, decanters; plates and dis-
hes, coasters for glasses or bottles, saucers, glasses; 
teapots; insulated oven mitts; household gloves; 
corkscrews; bottle openers; bottle cap removers; 
bottles; vacuum flasks; non-electric containers for 
food and beverages; combs and hair brushes; toot-
hbrushes; dental floss; flossing devices; interdental 
stimulators; statues, sculptures, figurines, ornaments 
and trophies of terracotta or glass; decorative bottles 
for cosmetic use; clothes racks for drying; waste 
paper baskets; piggy banks (not of metal); souvenir 
table plates; feeding bowls and cages for pets; com-
memorative plates; crystals. 
 

24 – Bed linen; sheets; eiderdowns [quilts]; bed co-
vers; pillowcases; curtains; shower curtains; curtain 
fabrics; linen; bath linen; dish cloths and dish to-
wels; blankets; handkerchiefs of textile; wall han-
gings; flags; flags for cars (not of paper); streamers; 
pennants; table linen of textile; labels of cloth. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; shirts; knitwear 
(clothing); pullovers, sleeveless pullovers; tee-shirts; 
vests; singlets; dresses; skirts; underwear; swimsuits, 
two-piece swimsuits (bikinis); tankinis; dressing 
gowns (robes); shorts; trousers; sweaters; caps (bo-
nnets); caps; hats; scarves; headscarves; sashes for 
wear; shawls; visors; peaked caps; tracksuits; sweat-
shirts; jackets; sports jackets; stadium jackets; bla-
zers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; 
wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of 
paper); pajamas; play suits for infants and children; 
sleeping bags for babies (clothing); socks and stoc-
kings; garters; belts; suspenders; sandals, flip-flops; 
sports footwear, namely outdoor shoes, hiking shoes, 
basketball shoes, cross-training shoes, cycling shoes, 
indoor sports shoes, running and track-field shoes, 
flip-flops, football shoes (indoor and outdoor), 
football boots, canvas shoes, tennis shoes, urban 
sports shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports 
clothing, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, sweat-
shirts, sweatpants, soccer-style shirts, rugby-style 
shirts, socks, swimwear, tights and leg warmers, 
tracksuits, functional underwear, singlets, bra tops, 
leotards, wristbands, headbands, gloves, snow suits, 
snow jackets, snow pants. 
 

26 – Braids; tassels (haberdashery); ribbons; ribbons 
for clothing; buttons; needles; sewing boxes; 
brooches (clothing accessories); decorative pins and 
needles not of precious metal; ornament pins for hats 
not of precious metal; hair bands; hair pins of non-
precious metal, hair ribbons; bands for clothing 

(suspenders); competitors' numbers used in com-
petitions and for advertising purposes; shoe or-
naments not of precious metal; badges and patches 
for applying with flat irons (heat transfer).  
 

27 – Sports playing-fields made of artificial turf; 
artificial turf; carpets; doormats; mats; linoleum and 
other floor coverings; wooden floor coverings.  
 

28 – Games and toys; play balloons; board games; 
tables for indoor football; dolls and plush toys; 
vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; inflatable 
toys; playing cards; confetti; gymnastic and 
sporting articles; appliances for gymnastics; football 
equipment, namely footballs, gloves, knee, elbow 
and shoulder pads, shin guards and football goals; 
football goal walls; sports bags and containers 
(adapted to objects) for carrying sports articles; party 
hats (toys); hand-held electronic games adapted for 
use with television receivers only; video games; 
apparatus for video games; game consoles; electro-
nic game machines with liquid crystal displays; 
hand-held electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; game pads; 
steering wheels and dancing mats for video games; 
foam hands (toys); robots (toys) for entertainment, 
arcade games; scale model airplanes; toys for 
household pets; scratch cards for playing lottery 
games; kites; roller skates; scooters (toys); skate-
boards; voice-activated or hand-operated game 
controllers.  
 

29 – Meat; fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; canned fruits and vegetables; deep-frozen 
meat, fish and poultry; edible oils and fats; potato 
chips; French fries; prepared nuts; jams; marma-
lades; jellies; canned fish and meat; milk and milk 
beverages with milk predominating; drinking yo-
gurts; milkshakes; dairy products; cheeses; soy milk 
(milk substitute); soups; bouillons.  
 

30 – Coffee; coffee-based beverages; tea; cocoa; su-
gar; honey; molasses, yeast; artificial coffee; flours; 
soy; cereal-based preparations; cereals; bread; pas-
tries; cakes, biscuits, cookies; crackers; candy; edib-
le ices; confectionery; chocolate confectionery; cho-
colate; rice; dried cereal flakes; corn chips; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; salt; natural 
low-calorie sweeteners; pizzas; pizza crusts; pizza 
dough; hamburgers; sandwiches; hotdogs (sandwic-
hes); cheeseburgers (sandwiches); ice (hard or soft); 
tea-based beverages; iced tea; chocolate-based beve-
rages.  
 

31 – Foodstuffs for animals; grass seeds; fresh fruits; 
fresh berries; fresh vegetables; flowers; natural turf; 
natural turf for sports playing-fields. 
 

32 –  Non-alcoholic beverages; concentrates, syrups 
and powders for making non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic be-
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verages; energy drinks, isotonic drinks, hypertonic 
drinks, hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks 
and juices; diet beverages; sports beverages; iced 
fruit beverages; frozen, flavored, non-carbonated 
and non-alcoholic beverages; beverages enriched 
with added vitamins (not for medical purposes); be-
ers; lagers and ales; non-alcoholic beers.   
 

33 – Alcoholic beverages, except beers.  
 

34 –  Matches; lighters for smokers; cigarette cases, 
ashtrays, smokers' articles; cigarettes; tobacco.  
 

35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; employment agencies; 
personnel recruitment; advertising services through 
sponsorship; online advertising services; information 
and consultancy services relating to commercial bu-
siness management and commercial administration 
provided online or via the Internet; advertising and 
promotional services; dissemination of advertising 
and promotional materials; provision and rental of 
advertising space and advertising material; publica-
tion of advertising material and texts; rental of ad-
vertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; promotion of sports events in the 
field of football; promotion of the goods and ser-
vices of third parties; company sponsorship research 
(sponsoring via advertising promotion) in relation to 
football competitions; compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet or on wireless 
electronic communication devices; provision of spa-
ce on web sites for advertising goods and services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; online auction servi-
ces; collection of directories for publication on the 
Internet and on wireless electronic communication 
networks; promotional marketing services; services 
provided by an agency for sports promotion and 
public relations; market study services; marketing 
research services; public opinion polling services; 
organization of events, exhibitions, fairs and shows 
for commercial, promotional purposes; organization 
of advertising for trade fairs; data bank management 
services; compilation of statistics; collection of data, 
statistics and other information on sports performan-
ces; company management and organization consul-
tancy; business consultancy for companies; organi-
zation of promotional competitions; provision of 
commercial information; advertising for sports 
events in the field of football; retail services, inclu-
ding online retail services, in relation to articles of 
common metal, machines and machine tools, tools 
and utensils, optical, audiovisual, magnetic, electric 
and electronic equipment and apparatus, medical 
equipment and apparatus, apparatus and equipment 
for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying 
and ventilation, vehicles and their accessories, artic-
les of precious metal, jewelry and timepieces and 
chronometric instruments, pins and badges, musical 
instruments, paper and cardboard articles, printed 

matter and stationery, tickets for sports events, 
leather and imitation leather articles, luggage and 
bags, umbrellas, furniture, household articles, pro-
motional and exhibition articles, textile articles, 
clothing, footwear and headgear, fancy goods (emb-
roidery) and ribbons, cords and goods thereof, floor 
coverings, games, toys, sporting articles, food and 
food products, alcoholic and non-alcoholic bevera-
ges, solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, 
fuels, oils, lubricants, transmission liquids, anti-fre-
eze agents, brake fluids, hydraulic fluids, coolants, 
greases, fuel, diesel fuel, fuel gas, biofuel, hub caps, 
tires, casings for pneumatic tires, alloys for wheels, 
sun screens, roof racks, holders for carrying sports 
equipment, seat covers, car covers, potato chips, 
French fries, milk, milk beverages, drinking yogurt, 
milkshakes, dairy products, cheese, soy milk (milk  
substitute), non-alcoholic beverages, mineral and 
aerated waters, isotonic beverages, energy drinks, 
beverages and fruit and vegetable juices, beers, la-
gers and ales, non-alcoholic beer, coffee, tea, cocoa, 
cakes, biscuits, cookies, crackers, confectionery, 
sweets, edible ices, chocolate, chocolate confectio-
nery, corn chips, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), hamburgers (sandwiches), cheeseburgers, 
fish, meat or vegetable sandwiches (sandwiches), 
hotdogs (sandwiches), enabling customers to view 
and purchase these articles on the market or on the 
Internet or via wireless electronic communication; 
convenience store services in this category including 
retail sale of food and beverages; retail sale and 
supply of food and beverages through vending ma-
chines; retail services, including online retail servi-
ces, in relation to fuel, fuel gas, biofuel, engine oils 
and greases, lubricants and greases, hydraulic trans-
mission oils and fluids, fluids for hydraulic circuits 
and hydraulic oils, enabling customers to view and 
purchase these articles on the market or on the Inter-
net or via wireless electronic communication; com-
mercial administration services for the processing of 
sales made on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; sales promotion, namely 
creation of preferential programs for customers; tic-
ket sale promotion services; customer loyalty servi-
ces and customer club services for commercial, pro-
motional and/or advertising purposes; issuance and 
distribution of member loyalty cards, which may 
hold personal information about the identity of the 
cardholder and for controlling access to sports sta-
diums; compilation of data into a central file, namely 
still or animated images; invoicing. 
 

36 – Insurance services; financial services; monetary 
affairs; real estate services; issuance and manage-
ment of credit cards and travelers' checks; banking 
services; credit and investment services; financial 
sponsorship of sports events; provision of online 
information in relation to financial, banking, insu-
rance and investment services; Internet banking; pa-
yment services via wireless electronic communica-
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tion apparatus and equipment; credit card, debit card 
and electronic check transaction processing services; 
retail banking services, namely, hire-purchase finan-
cing and lending, mortgages and lending against the 
net value of real property, personal loans and student 
loans and lines of credit relating thereto, corporate 
and commercial loans and factoring services connec-
ted thereto, real estate lending, financing and leasing 
of equipment, mortgage and loan servicing and 
syndication, automobile financing and leasing, inte-
rest rate derivative products, currency and foreign 
exchange services, deposit activities, securing activi-
ties, letters of credit and documentary credit, commi-
ssion and trading services, asset management, hard 
currency, security instruments. 
 

37 – Service station services, namely cleaning, lub-
ricating, maintenance and repair of vehicles; anti-
rust treatment for vehicles, engines and machines; 
cleaning, polishing, greasing, lubricating, mainte-
nance and repair of aircraft and trailers; cleaning of 
motor vehicles; mounting and repair of tires for ve-
hicles; installation and maintenance of wireless elec-
tronic communication networks (hardware); insta-
llation and repair of computer hardware; real estate 
construction services; construction, installation and 
repair of sports fields of natural or artificial turf; 
construction and maintenance of electric power 
plants; construction and maintenance of pipelines; 
installation of structures for the extraction of crude 
oil; installation of equipment for the extraction of 
crude oil; installation of solar panels; installation of 
wind power systems; installation of hydraulic power 
systems; mining extraction services. 
 

38 – Telecommunication services; communications 
by telephones and mobile telephones; electronic co-
mmunication services by telephone; radio communi-
cations; facsimile communications; paging services; 
teleconferencing services; television program broad-
casting; radio program broadcasting; press and news 
agency services; rental of telephone apparatus, fac-
simile and other telecommunication apparatus; trans-
mission of commercial Internet pages online or via 
wireless electronic communication devices; radio 
and television programming and broadcasting ser-
vices provided via satellite, cable or wireless net-
works; electronic transmission of messages; provi-
sion of access time to a blog, chat room, bulletin bo-
ard or discussion service; provision of access to live 
chat rooms online and electronic bulletin boards 
enabling transmission of messages, comments and 
multimedia content among users, for creating a net-
work of contacts; provision of access time to Internet 
sites containing road maps, route information and 
location of business addresses; computer-aided 
transmission of messages and images; rental of 
access time to private and commercial purchasing 
and ordering services via computer, a global com-
puter network and/or interactive communication 

technologies; electronic mail services; provision of 
telecommunication connections via the Internet or 
data banks; provision of access time to websites for 
listening to digital music on the Internet via wireless 
electronic communication devices; radio and televi-
sion programs related to sports and sports events; 
broadcasting of radio or television programs related 
to sports and sports events; provision of connections 
to computer installations (telecommunication servi-
ces); rental of access time to a centralized computer 
and to data banks, rental of access time on the In-
ternet via a global information network or via wire-
less electronic communication devices; real-time 
transmission (streaming) of video and audio material 
from the Internet; real-time transmission (streaming) 
of audio, video and television material; provision of  
access time to search engines. 
 

39 – Travel agency services, namely, travel arrange-
ment and reservation; travel ticket reservation ser-
vices and travel information and travel ticket sales 
services; airplane, train, boat, bus and truck trans-
portation services; air transportation services featu-
ring a frequent flyer bonus program; boat excursion 
services; tour operation services; vehicle rental ser-
vices; rental of parking spaces; taxi services; mer-
chandise delivery services; transport of goods by 
motor vehicles, trucks, trains, boats and airplanes; 
packaging of goods; transport and delivery of goods, 
namely documents, packages, parcels and letters; 
postal, messenger and courier services, particularly 
newspaper, magazine and book delivery services; 
warehousing; distribution of water, heating, gas or 
electricity; distribution (delivery) of films and sound 
and image recordings; distribution of tickets; sate-
llite-assisted navigation services; distribution (trans-
port), delivery and storage of gasoline, petroleum, 
hydrocarbons, gas, lubricants, solvents, paraffin, 
wax and bitumen; transmission and distribution of 
electricity; transport of oil or gas through pipelines; 
transport and disposal of waste; consultancy relating 
to the delivery of energy and electricity. 
 

40 – Processing of cinematographic films; photo-
graph enlargement; printing of photographs, deve-
lopment of photographic films; rental of machines 
and instruments for development, printing, enlarging 
or finishing of photographs, printing services, waste 
disposal; waste management services (recycling); 
tailoring services (clothing); refining of oil (petro-
leum); services for the treatment of oil and used lub-
ricants; gas and electricity production services; petr-
oleum and gas processing services; processing and 
refining of organic substances; production of energy; 
refining of petrochemical products for others, name-
ly, of petroleum derivatives, particularly of various 
kinds of brake fluids; professional consultancy ser-
vices relating to the generation of power and elec-
tricity. 
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41 –  Education; training; provision of training cour-
ses; entertainment; entertainment services provided 
at or relating to sports events; entertainment services 
namely public viewings of sports events; organiza-
tion of sporting and cultural events and activities; 
organization of lotteries and competitions; organiza-
tion of sporting competitions and events in the field 
of football; provision of sports facilities; fun park 
services; health and fitness club services; rental of 
audio and video equipment; production, presenta-
tion, publication and/or rental of films, sound and 
video recordings; publication and/or rental of inte-
ractive educational and entertainment products, na-
mely films, books, compact discs, DVDs, mini-
discs, CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television prog-
rams; photography services; photographic, audio and 
video recording services; production of animated 
movies; production of animated television programs; 
seat booking services for entertainment and sporting 
events; ticket reservation services for entertainment 
and sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports events; 
organization of beauty contests; interactive enter-
tainment; gambling services; provision of raffle ser-
vices; online game services; providing online enter-
tainment in the nature of tournaments; organization 
of computer game competitions including online 
game competitions; information relating to enter-
tainment or education, provided on-line from a com-
puter database or the Internet or on wireless elec-
tronic communication devices; electronic game ser-
vices provided by means of the Internet or on wire-
less electronic communication devices (entertain-
ment); editing of books; electronic publication of 
books and journals online; entertainment services in 
the form of chat rooms on the Internet or via 
wireless electronic communication devices; enterta-
inment services in the form of cinema performances; 
translation services; interpreter services; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP lounges 
and sky boxes both on and off site at sports facilities; 
hospitality services, namely customer reception 
services, including provision of tickets for sporting 
or entertainment events; provision of online infor-
mation in the fields of sports or sports events from a 
computer database or the Internet. 
 

42 – Rental of computer software and computer 
hardware; computer consulting services; data pro-
cessing (programming); computer software develop-
ment; creation, design, compilation and maintenance 
of websites or sites on wireless electronic commu-
nication networks; installation and maintenance of 
computer software; creation and maintenance of 
electronic communication networks; compilation of 
websites in computer networks (particularly the In-
ternet) or via wireless electronic communication de-

vices; introduction of websites on the Internet or on 
wireless electronic communication networks; hos-
ting of websites on the Internet or on wireless el-
ectronic communication sites; provision of software; 
provision of search engines for the Internet; provi-
sion of downloadable software enabling users to 
create and share texts, documents, images, photos, 
videos, maps and road maps; development of com-
puter systems, namely creating virtual communities 
for users to organize groups and events, participate 
in discussions and engage in social, business and 
community networking; hosting websites on the 
Internet enabling others to organize and conduct me-
etings, events and interactive discussions via com-
munication networks; application service provider 
(ASP) services, namely hosting software applica-
tions for others; development of software applicati-
ons for computers; cloud computing services; design 
and development of operating software for accessing 
and using a cloud computing network; providing 
software to enable or facilitate the uploading, down-
loading, streaming, posting, displaying, blogging, 
linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over communication networks; 
providing access to Internet platforms (also mobile 
Internet) in the nature of customized web pages, fea-
turing user-defined or specified information, perso-
nal profiles, audio, video, images, texts, graphics and 
data; providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio and video da-
ta, photographic images, texts, graphics and data; 
provision of software through a web site featuring a 
technology that enables online users to create perso-
nal profiles featuring social networking information 
and to transfer and share such information among 
multiple websites; exploration services to locate oil 
and gas; analysis services for exploiting oilfields; 
research, development, analysis, consultancy, exper-
tise and design services related to technology in the 
petroleum industry; technical consulting, design and 
planning in the field of photovoltaic installations; 
technical consulting, design and planning of wind 
installations; research, development, analysis, con-
sultancy and expertise services in relation to elec-
tronic control units for managing solar electric 
and/or wind power systems; design of energy and 
power systems; analysis relating to energy and po-
wer needs of others; development of energy and 
power management systems; project study and pro-
fessional consultancy services relating to power and 
energy needs of others; design services for power 
plants.  
 

43 – Restaurant services, fast food restaurant servi-
ces; snack bar services; hospitality services, namely 
providing food and drink and accommodation both 
on and off site at sports facilities and at entertain-
ment events; temporary accommodation services, 
namely, providing accommodation, food or drink, 
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both on and off site at sports facilities; catering 
services; hotel services; lodging and boarding servi-
ces, reservation of hotels and temporary lodgings. 
 

45 – Copyright management of audio and visual re-
cordings, computer programs and computer games; 
security and protection services; costume and clot-
hing rental; Internet-based social networking servi-
ces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92685 A 
(800) 1261089 
(151) 2015 05 19 
(891) 2017 02 03 
(731) TOGA ARCHIVES LTD. 

1F Ueda-Bldg, 2-6-25 Ebisu Shibuya-Ku  
Tokyo 150-0013, Japan 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
footwear, other than special footwear for sports. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92686 A 
(800) 1347116 
(151) 2017 12 08 
(891) 2016 12 08 
(731) BSH Hausgeräte GmbH 

Carl-Wery-Str.34 81739 München, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.11.09; 27.05.11 
(511)  
7 – Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electrical kitchen machines and apparatus including 
grinders, mixing and kneading devices, fruit pressing 
machines, electric juicers, juice centrifuges, grinding 
machines, cutting devices, electrically powered to-
ols, tin openers, knife sharpening devices and appli-
ances and devices for making beverages and/or food; 
electrical waste disposers, namely waste grinders 
and waste compacting machines; dishwashers; elec-
tric machines and devices for cleaning laundry and 
clothing (included in this class), including washing 
machines, spin dryers; ironing presses, ironing ma-
chines, included in this class; electric household cle-
aning equipment, including electric window cleaning 
equipment, electric shoe polishers and vacuum clea-
ners, wet and dry vacuuming apparatus; parts for all 

the aforesaid goods included in this class; hoses, pi-
pes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum 
cleaners; electric vending machines for beverages or 
food, automatic vending machines; electrical appara-
tus for sealing plastics (packaging). 
 

9 – Electrical apparatus and instruments, included in 
this class, namely kitchen scales, bathroom scales; 
remote operating, signalling and control apparatus 
(electric/electronic) for household or kitchen machi-
nes; recorded and unrecorded machine-readable data 
carriers for household equipment; data processing 
devices and data processing programmes for contro-
lling and operating household appliances; parts for 
all the aforesaid goods, included in this class. 
 

11 – Apparatus for heating, steam generating and 
cooking, in particular stoves, baking, roasting, gri-
lling, toasting, defrosting and heating devices, water 
heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwa-
ve ovens, electrical tea and coffee makers; refrigera-
ting apparatus, in particular refrigerators, chest free-
zers, refrigerated cabinets, fridge-freezers, freezers, 
ice machines and apparatus; drying apparatus, 
including tumble dryers, laundry drying machines, 
hand dryers, hair dryers; ventilating apparatus, in 
particular ventilators, extractor hood filters, extractor 
hood equipment and extractor hoods, air conditio-
ning apparatus and apparatus for improving air qua-
lity, humidifiers; apparatus for water supply and sa-
nitary installations, including fittings for steam ge-
nerating, ventilation and water supply installations; 
water heaters, storage water heaters and instanta-
neous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts 
for all the aforesaid goods, included in this class. 
 

37 – Installation work; repair and maintenance of 
electrical and/or fuel-operated household and kitc-
hen appliances as well as telecommunication appara-
tus.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92688 A 
(800) 1347132 
(151) 2016 10 24 
(891) 2016 10 24 
(731) ABDULLAHOĞLU ELEKTRİK  

AYDINLATMA  SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 
Şairziyapaşa Cad. Yavuz Han No:1/B Karaköy 
İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.01.02; 26.01.20; 27.05.23 
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(511)  
9 – Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, topographic, meteoro-
logic, industrial and laboratory purposes, thermome-
ters, not for medical purposes, barometers, amme-
ters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not 
for medical purposes, telescopes, periscopes, direc-
tional compasses, speed indicators, laboratory appa-
ratus, microscopes, magnifying glasses, stills, ovens 
and furnaces for laboratory experiments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, cameras, photographic cameras, televi-
sion apparatus, video recorders, CD and DVD 
players and recorders, MP3 players, computers, des-
ktop computers, tablet computers, microphones, lo-
udspeakers, earphones, telecommunications appara-
tus, apparatus for the reproduction of sound or ima-
ges, computer peripheral devices, cell phones, co-
vers for cell phones, telephone apparatus, computer 
printers, scanners [data processing equipment], pho-
tocopiers; magnetic and optical data carriers and 
computer software and programmes recorded the-
reto, downloadable and recordable electronic pub-
lications, encoded magnetic and optical cards; anten-
nas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts 
of the aforementioned goods; ticket dispensers, auto-
mated teller machines (ATM); electronic compo-
nents used in the electronic parts of machines and 
apparatus, semi-conductors, electronic circuits, in-
tegrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for electronic 
apparatus, electronic locks, photocells, remote con-
trol apparatus for opening and closing doors, optical 
sensors; counters and quantity indicators for measu-
ring the quantity of consumption, automatic time 
switches; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, safety vests and life-saving ap-
paratus and equipment; eyeglasses, sunglasses, opti-
cal lenses and cases, containers, parts and com-
ponents thereof; apparatus and instruments for 
conducting, transforming, accumulating or contro-
lling electricity, electric plugs, junction boxes [elec-
tricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lig-
hting ballasts, battery starter cables, electrical circuit 
boards, electric resistances, electric sockets, transfor-
mers [electricity], electrical adapters, battery char-
gers, electric door bells, electric and electronic cab-
les, batteries, electric accumulators; alarms and anti-
theft alarms, other than for vehicles, electric bells; 
signalling apparatus and instruments, luminous or 
mechanical signs for traffic use; fire extinguishing 
apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozz-
les; radar apparatus, sonars, night vision apparatus 
and instruments, decorative magnets; metronomes. 
 

11 – Lighting installations; lights for vehicles and in-
terior-exterior spaces; heating installations using so-
lid, liquid or gas fuels or electricity, central heating 
boilers, boilers for heating installations, radiators 
[heating], heat exchangers, not parts of machines, 

stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [hea-
ting]; steam and fog generators; gas generating fur-
naces for industrial purposes; steam boilers, other 
than parts of machines, acetylene generators, oxygen 
generators, nitrogen generators; installations for air-
conditioning and ventilating; cooling installations 
and freezers; electric and gas-powered devices, ins-
tallations and apparatus for cooking, drying and 
boiling; cookers, electric cooking pots, electric water 
heaters, barbecues, electric laundry driers; hair dri-
ers; hand drying apparatus; sanitary installations, 
taps [faucets], shower installations, toilets [water-
closets], shower and bath cubicles, bath tubs, toilet  
seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; water softening apparatus; water puri-
fication apparatus; water purification installations; 
waste water purification installations; electric bed 
warmers and electric blankets, not for medical use; 
electric pillow warmers; electric or non-electric foot-
warmers; hot water bottles; filters for aquariums and 
aquarium filtration apparatus; industrial type insta-
llations for cooking, drying and cooling purposes; 
pasteurizers and sterilizers.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92690 A 
(800) 1297050 
(151) 2016 02 17 
(891) 2017 03 09 
(731) Limited Liability Company "AUTOMOTIVE  

AND WINDOW FILMS" 
ul. Ordjonikidze, d. 43, off. 101 RU-454091  
Chelyabinsk, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11 
(511)  
17 – Insulating paper; insulators; insulating tapes; 
insulating materials; plastic film, other than for 
wrapping, including plastic films for automobiles 
and automobile windows; anti-dazzle films for win-
dows [tinted films], including anti-dazzle films for 
automobile windows. 
 

35 – Import-export agency services; commercial in-
formation agency services; demonstration of goods; 
opinion polling; market studies; business informa-
tion; commercial information and advice for consu-
mers [consumer advice shop]; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adver-
tising purposes; shop window dressing; presentation 
of goods on communication media, for retail pur-
poses; auctioneering; distribution of samples; admi-
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nistrative processing of purchase orders; procure-
ment services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sales promotion for 
others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92691 A 
(800) 1311798 
(151) 2016 06 01 
(891) 2017 03 20 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building Huawei Technologies  
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,  
Shenzhen, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Data processing apparatus; tablet computers; 
vehicle radios; wireless routers for vehicles; smart-
phones; network communication equipment; mo-
dems; television apparatus; set-top boxes; digital 
photo frames. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92694 A 
(800) 1347148 
(151) 2016 11 03 
(891) 2016 11 03 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str.4,"Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Green 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.03 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software (re-
corded), monitors, computer hardware.  
 

28 – Games that are not included in other classes; 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92748 A 
(800) 1347424  
(151) 2017 02 02 
(891) 2017 02 02 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building  Huawei  
Technologies Co., Ltd.,  Bantian, Longgang  
District  Shenzhen, China 

(540) 
 

 

 

(591) Black, white 
(531) 27.05.05 
(511) 
9 – Smartglasses; smartwatches; protective films 
adapted for computer screens; wearable activity trac-
kers; covers for smartphones; cases for smartphones; 
protective films adapted for screens for mobile pho-
nes; selfie sticks (hand-held monopods); couplers 
(data processing equipment); transponders; cabinets 
for loudspeakers; audio and video receivers; video 
screens; network communication equipment; sleeves 
for laptops; smartphones; electric batteries; mobile 
power source (rechargeable batteries); tablet compu-
ters; bags adapted for laptops; headphones; earp-
hones; television apparatus; sound transmitting ap-
paratus; camcorders; digital photo frames; cell phone 
straps; computer keyboards; mouse (computer perip-
heral); modems; telephone sheath; portable media 
players; magnetic encoded identification bracelets; 
pedometers; electric monitoring apparatus; connec-
ted bracelets (measuring instruments). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92749 A 
(800) 1347455  
(151) 2017 03 21 
(891) 2017 03 21 
(731) OLEINA SA 

Route de Florissant 13, CH-1206 Genève,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 28.05 
(511) 
30 – Flour and cereal preparations; bread, pastry and 
confectionery products; baking powder; processed 
grains; cooked whole-grain cereals; deep-frozen 
whole-grain cereals; cereal-based fries; processed 
whole grains; brown rice; crushed oats; oat biscuits; 
oat cookies; oat flakes; oat porridge; processed oats; 
oat-based food; instant porridge; porridge oats; 
muesli; muesli bars; muesli desserts; muesli-based 
bars; muesli-based snacks. 
 

31 – Grains and agricultural, horticultural and fores-
try products; grains [cereals]; raw grains; unproces-
sed grains; grains for animal consumption; raw and 
unprocessed grains; malt for brewing and distilling 
[unprocessed grains]; oats. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92758 A 
(800) 1347475 
(151) 2016 12 05 
(891) 2016 12 05 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG 

Bendererstrasse 2,FL-9494 Schaan,  
Liechtenstein 
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(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.10 
(511)  
5 – Materials for use in dentistry; materials and 
auxiliary materials for the manufacture of dental im-
pressions, models, crowns, bridges, inlays, prost-
heses, artificial teeth; materials for the characteriza-
tion of teeth; materials for polishing teeth; dental 
waxes; dental filling materials; materials for reli-
ning; materials for root canal filling; core build-up 
materials for use in dentistry; dental luting materials; 
materials for pulp protection and root treatment; 
materials for cavity treatment; materials for dentin 
wound and pulp treatment; materials used for acid 
etching and for the caries prophylaxis; dental adhe-
sive agents; protective varnishes for teeth; drying 
and degreasing materials for the use in dentistry; 
materials for cosmetic restoration of damaged teeth; 
diagnostic agents and preparations for medical pur-
poses; dental materials for the bleaching of teeth; 
dental composites; dental cements; salivary diagnos-
tic preparation; disinfectants; preparations for the 
hygiene of teeth and oral cavity; medical mouth-
wash; dental materials for the treatment of caries and 
periodontitis; color stains for use in dentistry; pre-
cious metal alloys and non-precious metal alloys for 
dental use; precious metals and non-precious metals 
for dental use; investment materials for dental use; 
dental adhesives; materials for repairing damaged 
teeth; opaque materials for dental use; metal pri-
mers; fiber-reinforced resin for the manufacture of 
crowns, bridges and pontics; fissure sealants; mixing 
capsules for dental materials; materials for the detec-
tion of plaque; dental ceramic material; artificial 
veneers. 
 

7 – Milling machines and grinding machines for 
dental use for the treatment of ceramics, metal and 
plastic materials, and parts thereof; milling and grin-
ding tools for dental use as machine tools, and parts 
thereof; holding devices for machine tools and piece 
holders for milling and grinding machines for dental 
use. 
 

9 – Software for dental use; scanners, apparatus for 
the processing of images, and devices for CAD-
CAM-processing.  
 

10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for 
dental use; impression devices for dental use; regis-
tration devices for dental use; articulators for dental 
use; mixing devices for dental use; blasting devices 
for dental use; dosing instruments and apparatus for 
dental use; milling, grinding, and drilling instru-
ments for dental use; artificial teeth; dental plates; 
dental crowns and bridges; syringes; shade guides; 
dental matrices; dental strips; apparatus and ins-

truments for the caries prophylaxis and for the 
treatment of periodontitis; tooth polishing appliances 
for use by dentists; ceramic mixing plates; tooth 
pins; ingots made of resin, metal, or ceramic for the 
manufacture of dental crowns, bridges, inlays, pros-
theses, artificial teeth; dental applicators; dental 
apparatus for milling and parts thereof; prefabricated 
parts for crowns, bridges, and pontics.  
 

11 – Dental furnaces.  
 

38 – Providing access to databases. 
 

42 – Cloud computing services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92759 A 
(800) 1347483 
(151) 2017 12 28 
(891) 2016 12 28 
(731) SOLITON SYSTEMS KABUSHIKI KAISHA 

2-4-3 Shinjuku, Shinjuku-ku,Tokyo 160-0022,  
Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.15 
(511) 
9 – Computer security software; computer software; 
electronic machines, apparatus and their parts; tele-
communication machines and apparatus; laboratory 
apparatus and instruments; measuring or testing ma-
chines and instruments; electric or magnetic meters 
and testers; optical machines and apparatus; electric 
computing machines; photo-copying machines; pho-
tographic machines and apparatus.  
 

42 – Providing computer security software; provi-
ding computer software; rental of memory space on 
the Internet server; cloud computing; web site hos-
ting services; server hosting; advisory and informa-
tion services relating web site and server hosting; 
providing computer programs on data networks; ren-
tal of computers; computer programming and com-
puter software design; design, development and 
maintenance of computer program system; providing 
search engines on the Internet; monitoring of com-
puter systems by remote access; monitoring teleco-
mmunication network system by remote access; off-
site data backup; data migration services; recovery 
of computer data; data conversion of electronic in-
formation; computer security consultancy; design, 
development, maintenance and consultancy of com-
munication network system; testing or research on 
telecommunication machines, apparatus and the 
peripherals; testing or research on machines, appara-
tus and instruments; technological advice relating to 
computers, automobiles and industrial machines. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 92760 A 
(800) 1347485 
(151) 2017 02 16 
(891) 2017 02 16 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop,Cupertino CA 95014, USA 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.05 
(526) REMOTE 
(511)  
9 – Computer hardware; computer peripherals; hand-
held digital electronic devices for the sending and 
receiving of digital data and use as a personal digital 
assistant; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of televisi-
ons, video monitors, set top boxes, audio, video, and 
media players, game players, entertainment systems, 
home theatre systems, and consumer electronic 
devices and displays; computer hardware, computer 
peripherals, handheld digital electronic devices, and 
remote control devices for controlling the operations 
of televisions, video monitors, set top boxes, audio, 
video, and media players, game players, entertain-
ment systems, home theatre systems, and consumer 
electronic devices and displays; computer hardware, 
computer peripherals, handheld digital electronic de-
vices, and remote control devices for controlling sof-
tware applications and for searching, manipulating, 
controlling, storing, displaying and playing video 
and multimedia content, games, software applica-
tions, software application marketplaces, and prog-
ram listings and guides; computer software for voice 
command and recognition, for speech-to-text con-
version, for personal information management, and 
for accessing, browsing, and searching online da-
tabases, audio, video, and multimedia content, ga-
mes, software applications, software application 
marketplaces, program listings and guides, and video 
on demand. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92761 A 
(800) 1347543 
(151) 2016 09 30 
(891) 2016 09 30 
(731) KADİFETEKS MENSUCAT SANAYİ  

ANONİM ŞİRKETİ 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut  
Özal Bulvarı No:40 Başakşehir, İSTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 

 

(591) Red and white 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
20 – Furniture, made of any kind of material; matt-
resses, pillows, air mattresses and cushions, not for 
medical purposes, sleeping bags for camping, water  
beds, not for medical purposes; mirrors; beehives, 
artificial honeycombs and sections of wood for ho-
neycombs; bouncing chairs for babies, playpens for 
babies, cradles, infant walkers; display boards, fra-
mes for pictures and paintings, identification plates, 
identification tags, nameplates, identification labels 
made of wood or synthetic materials; packaging con-
tainers of wood or plastics, casks for use in trans-
portation or storage, barrels, storage drums, tanks, 
boxes, storage containers, transportation containers, 
chests, loading pallets and closures for the afore-
mentioned goods, of wood or plastics; small hard-
ware goods of wood or synthetic materials included 
in this class, furniture fittings, of wood or synthetic 
materials, opening and closing mechanisms of wood 
or synthetic materials; ornaments and decorative 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, me-
erschaum, beeswax, plastic or plaster, included in 
this class, namely figurines, holiday ornaments for 
walls and sculptures, all made of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plas-
tic or plaster; baskets, not of metal, fishing baskets; 
kennels, nesting boxes and beds for household pets; 
portable ladders and mobile boarding stairs of wood 
or synthetic materials; bamboo curtains, roller 
indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, 
trip curtains, bead curtains for decoration, curtain 
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; office functions; secre-
tarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into compu-
ter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel place-
ment services; auctioneering; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, enab-
ling customers to conveniently view and purchase 
those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic me-
dia or through mail order catalogues.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92807 A 
(800) 1348357 
(151) 2016 12 02 
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(891) 2016 12 02 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG 

Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan,  
Liechtenstein 

(540)  

Saltage 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Materials for use in dentistry; materials and au-
xiliary materials for the manufacture of dental imp-
ressions, models, crowns, bridges, inlays, prostheses, 
artificial teeth; materials for the characterization of 
teeth; materials for polishing teeth; dental waxes; 
dental filling materials; materials for relining; ma-
terials for root canal filling; core build-up materials 
for use in dentistry; dental luting materials; materials 
for pulp protection and root treatment; materials for 
cavity treatment; materials for dentin wound and 
pulp treatments; materials used for acid etching and 
for the caries prophylaxis; dental adhesive agents; 
protective varnishes for teeth; drying and degreasing 
materials for the use in dentistry; materials for cos-
metic restoration of damaged teeth; diagnostic 
agents and preparations for medical purposes; dental 
materials for the bleaching of teeth; dental compo-
sites; dental cements; diagnostic agents for saliva 
testing; disinfectants; preparations for the hygiene of 
teeth and oral cavity; medical mouthwash; dental 
materials for the treatment of caries and periodon-
titis; color stains for use in dentistry; precious metal 
alloys and non-precious metal alloys for dental use; 
precious metals and non-precious metals for dental 
use; investment materials for dental use; dental ad-
hesives; materials for repairing damaged teeth; opa-
cifier [composite materials for dental purposes]; me-
tal primers; fiber-reinforced resin for the manu-
facture of crowns, bridges and pontics; fissure sea-
lants; mixing capsules for dental materials; materials 
for the detection of dental plaque; dental ceramic 
materials; artificial veneers. 
 

10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for 
dental use; impression devices for dental use; regis-
tration devices for dental use; articulators for dental 
use; mixing devices for dental use; blasting devices 
for dental use; dosing instruments and apparatus for 
dental use; milling, grinding, and drilling instru-
ments for dental use; artificial teeth; dental plates; 
dental crowns and bridges; syringes; shade guides; 
dental matrices; dental strips; apparatus and ins-
truments for the caries prophylaxis and for the 
treatment of periodontitis; tooth polishing appliances 
for use by dentists, ceramic mixing plates, tooth 
pins; ingots made of resin, metal, or ceramic for the 
manufacture of dental crowns, bridges, inlays, prost-
heses, artificial teeth; dental applicators; dental ap-
paratus for milling and parts thereof; prefabricated 
parts for crowns, bridges and pontics. 
 

11 – Dental furnaces. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2018 92808 A 
(800) 1348358 
(151) 2016 12 05 
(891) 2016 12 05 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG 

Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan,  
Liechtenstein 

(540)  

PrograPrint 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Materials for use in dentistry; materials and au-
xiliary materials for the manufacture of dental im-
pressions, models, crowns, bridges, inlays, prosthe-
ses, artificial teeth; materials for the characterization 
of teeth; materials for polishing teeth; dental waxes; 
dental filling materials; materials for relining; ma-
terials for root canal filling; core build-up materials 
for use in dentistry; dental luting materials; materials 
for pulp protection and root treatment; materials for 
cavity treatment; materials for dentin wound and 
pulp treatment; materials used for acid etching and 
for the caries prophylaxis; dental adhesive agents; 
protective varnishes for teeth; drying and degreasing 
materials for the use in dentistry; materials for cos-
metic restoration of damaged teeth; diagnostic 
agents and preparations for medical purposes; dental 
materials for the bleaching of teeth; dental compo-
sites; dental cements; salivary diagnostic preparati-
on; disinfectants; preparations for the hygiene of 
teeth and oral cavity; medical mouthwash; dental 
materials for the treatment of caries and periodon-
titis; color stains for use in dentistry; precious metal 
alloys and non-precious metal alloys for dental use; 
precious metals and non-precious metals for dental 
use; investment materials for dental use; dental ad-
hesives; materials for repairing damaged teeth; opa-
que materials for dental use; metal primers; fiber-
reinforced resin for the manufacture of crowns, brid-
ges and pontics; fissure sealants; mixing capsules for 
dental materials; materials for the detection of pla-
que; dental ceramic material; artificial veneers. 
 

7 – 3D printers for dental use, and parts thereof; ac-
cessories for 3D printers for dental use, included in 
this class. 
 

9 – Software for dental use; scanners, apparatus for 
the processing of images, and devices for CAD-
CAM-processing. 
 

10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for 
dental use-impression devices for dental use; regis-
tration devices for dental use; articulators for dental 
use; mixing devices for dental use; blasting devices 
for dental use; dosing instruments and apparatus for 
dental use; milling, grinding, and drilling instru-
ments for dental use; artificial teeth; dental plates; 
dental crowns and bridges; syringes; shade guides; 
dental matrices; dental strips; apparatus and instru-
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ments for the caries prophylaxis and for the treat-
ment of periodontitis; tooth polishing appliances for 
use by dentists; ceramic mixing plates; tooth pins; 
ingots made of resin, metal, or ceramic for the ma-
nufacture of dental crowns, bridges, inlays, prosthe-
ses, artificial teeth; dental applicators; polymeriza-
tion apparatus; ultrasonic cleaning instruments for 
dental use; prefabricated parts for crowns, bridges 
and pontics. 
 

11 – Dental furnaces. 
 

38 – Providing access to databases. 
 

42 – Cloud computing services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92810 A 
(800) 1348372 
(151) 2016 11 19 
(891) 2016 11 19 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Red, green, white, gray, brown and ocher 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.15 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or rep-
roduction of sound or images; gaming machines 
adapted for use with an external screen or monitor; 
computer software. 
 

28 – Games; amusement machines, automatic and 
coin-operated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92814 A 
(800) 1348434 
(151) 2017 02 24 
(891) 2017 02 24 
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS  

FRANCE 
19 boulevard Paul Vaillant Couturier F-94200 
IVRY SUR SEINE, France 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.05 
(511)  
33 – Tequila. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92818 A 
(800) 1348508 
(151) 2017 03 06 
(891) 2017 03 06 

(731) AVON PRODUCTS, INC.  
601 Midland Avenue  Rye NY 10580, USA 

(540)  

AVON LUMINATA 
(591) Black and white 
(511)  
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, cleansers, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; cosme-
tic suntan preparations; soaps; shower and bath pre-
parations; beauty masks; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; false nails; adhesives for cos-
metic purposes; cosmetics; eye cream; eye gels; eye 
lotions; eye make-up remover; eye shadow; eye li-
ner; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; make-up 
foundation; blusher; tissues impregnated with cos-
metic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the 
hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes; fragrances; toilet 
waters; cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92831 A 
(800) 1348740 
(151) 2017 01 24 
(891) 2017 01 24 
(731) ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 

Volmestraße 1 58579 Schalksmühle, Germany 
(540)  

LS ZERO 
(591) Black and white 
(511)  
9 – Electric connectors, in particular electric connec-
tion devices, couplings, adapters, electric sockets, 
plugs, terminals for electric cables; branch boxes (el-
ectricity); junction boxes (electricity); antennas; 
switchboards; alarms and alarm systems; indicators 
(electric/electronic); covering plates for covering of 
electro-technical and electronic apparatus for home 
and building technology; limiters (electricity); choc-
king coils [impedance]; anti-interference devices (el-
ectricity); remote control devices; fire alarms; elec-
tric/electronic equipment/apparatus, for house and 
building technology, connected using wireless 
and/or cable technology, in particular via an installa-
tion bus system, and for transmitting commands to 
modulate regulating, control, checking (supervision), 
measuring, transmission and recording equip-
ment/apparatus; interfaces, in particular for home 
automation and building technology; couplers (data 
processing equipment); optical lamps; light emitting 
diodes (leds); light regulators, light signalling appa-
ratus, in particular dimmers; photometers; regula-
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ting, control, checking (supervision), measuring, 
monitoring, switching and recording equip-
ment/apparatus, in particular for home automation 
and building technology; electric/electronic swit-
ches, in particular installation switches, built-in swit-
ches for equipment, toggle switches, rocker swit-
ches, rotary switches, press-button switches, touch 
contacts, pull switches, slide switches and multiple 
switches; distribution consoles and panels (electri-
city); transmitters of electric and electronic signals; 
smart cards [intergrated circuit cards]; battery char-
gers; coils (electric and electromagnetic); electrical 
controls; current rectifiers; converters, electric; cur-
rent relays, in particular for lighting devices; sensors 
for detecting movements (movement indicators), 
sounds, brightness, gases, smoke, temperature and 
other physical variables for home automation and 
building technology, in particular for the control of 
lighting, room and building surveillance; electric/el-
ectronic transformers (switched-mode power supp-
lies); distribution boxes and boards (electricity); el-
ectronic timing apparatus, in particular for contro-
lling electric equipment, lighting devices, blinds, rol-
ler blinds. 
 

11 – Lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus utilising light emitting diodes (leds); 
lamps (electric and electronic); light diffusers; all 
aforementioned goods only for and/or in connection 
with in-wall systems; protective casings for lighting 
[parts of lighting apparatus]. 
 

37 – Installation, maintenance and repair of electric 
apparatus (servicing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92902 A 
(800) 1349077 
(151) 2016 08 31 
(891) 2016 08 31 
(731) SHANGHAI BERENT TOOLS CO., LTD. 

Room 1340, 5th Building,322, Xiduxinfeng  
Road, Nanqiao Town,  Fengxian  201499  
Shanghai, China 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 14.07.07; 14.07.08; 27.05.08; 27.05.17 
(511)  
8 – Hand tools, namely wrenches, awls, rams; pliers; 
agricultural implements, hand-operated; riveters; 
garden tools; blade sharpening instruments; hand 
tools, hand-operated; sharpening wheels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92904 A 
(800) 1349079 
(151) 2016 11 16 
(891) 2016 11 16 

(731) INSUPHAR LABORATORIES İLAÇLARI   
LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mh. Camiyolu Cd. No.50 K.2, Güneşli  
İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.05 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use, dietetic foods adapted 
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments, dietary supplements for animals, fodder supp-
lements for veterinary purposes, medicines for den-
tal purposes, hygienic products for medical purposes 
including sanitary pads, breast-nursing pads and 
bunion pads, waddings for medical purposes, plas-
ters for medical purposes, dressings for medical pur-
poses, babies' napkins, preparations for destroying 
noxious plants, preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, deodorants other than for hu-
man beings or for animals, air deodorising prepara-
tions, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92911 A 
(800) 1350313 
(151) 2017 03 01 
(891) 2017 03 01 
(731) AVORIA GMBH 

Kreuzburger Straße 9, 90471 Nürnberg, 
Germany 

(540) 

AVORIA 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Aromatics; scented oils used to produce aromas 
when heated; perfumery; terpenes [essential oils]; 
blended essential oils; fumigating incenses (kunko). 
 

34 – Electronic cigarettes; pipes; smokers' articles; 
matches; tobacco; tobacco and tobacco products 
(including substitutes); tobacco substitutes; tobacco 
substitutes not for medical purposes; tobacco free 
cigarettes, other than for medical purposes; cigaret-
tes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; tobacco 
jars; personal vaporisers and electronic cigarettes, 
and flavourings and solutions therefor; hookahs; 
liquids for electronic cigarettes and vaporisers; eva-
porators for personal use, and flavourings and so-
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lutions therefor; cigarette cases made of precious 
metal; cigarette boxes of precious metal; electronic 
cigarette cases; electronic cigarette boxes; smokeless 
cigarette vaporizer pipes; tobacco containers and hu-
midors; containers for cigars; liquid bottles for pre-
paring liquids for electronic cigarettes and evapo-
rators (smokers' accessories); base bottles for prepa-
ring liquids for electronic cigarettes and evaporators 
(smokers' accessories); food dyes for preparing li-
quids for electronic cigarettes and evaporators (smo-
kers' accessories); syringes for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' ac-
cessories); cannulae for preparing liquids for electro-
nic cigarettes and evaporators (smokers' accesso-
ries); measuring cups for preparing liquids for el-
ectronic cigarettes and evaporators (smokers' acces-
sories); mixing accessories for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' ac-
cessories); colorants for preparing liquids for elec-
tronic cigarettes and evaporators (smokers' acces-
sories); preparations for colouring liquids for elec-
tronic cigarettes and evaporators (smokers' acces-
sories); electronic cigarette cartomizers; electronic 
cigars; electronic cigarette liquid [e-liquid] compri-
sed of propylene glycol; electronic cigarette liquid 
[e-liquid] comprised of vegetable glycerin; refill car-
tridges for electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; electronic cigarette atomizers. 
 

35 – Advisory services (business -) relating to the 
management of businesses; industrial management 
consultation including cost/yield analyses; business 
management and organization consultancy; office 
functions; on-line trading services in which seller 
posts products to be auctioned and bidding is done 
via the internet; retailing or wholesaling, including 
online, in the field of pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; business 
management; organisation and conducting of pro-
duct presentations; business administration; adverti-
sing; business assistance relating to corporate iden-
tity; retailing and wholesaling, including online, in 
the field of electronic cigarettes, evaporators, cigare-
ttes, cigars, tobacco and tobacco products, tobacco 
substitutes, smokers' articles, liquids for electronic 
cigarettes, flavourings for electronic cigarettes; retai-
ling and wholesaling, including online, in the field of 
flavourings, scented oils, terpenes, essential oils; 
retailing and wholesaling, including online, in the 
field of stationery, packaging, cards, periodicals, 
packaging materials; retailing and wholesaling, inc-
luding online, in the field of bags, briefcases, pocket 
wallets; retailing and wholesaling, including online, 
in the field of clothing, headgear, footwear; retailing 
and wholesaling, including online, in the field of 
non-alcoholic beverages, waters, juices, flavoured 
aerated beverages, soya-based beverages, prepara-
tions for making beverages, water-based functional 
beverages, caffeinated water, caffeinated energy 
drinks, energy drinks. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 92918 A 
(800) 1350346 
(151) 2017 03 17 
(891) 2017 03 17 
(731) ADRIANO GOLDSCHMIED, LLC 

2741 Seminole Avenue, SOUTH GATE,  
CA 90280, USA 

(540) 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.15 
(511) 
25 – Pants, slacks, jackets, pantskirts, shorts, jeans, 
shirts, vests, t-shirts, sweat shirts, overalls, caps, and 
shoes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92919 A 
(800) 1349929 
(151) 2017 12 27 
(891) 2016 12 27 
(731) Joint Stock Company Konditerskaya  

fabrica  "SARATOVSKAYA" 
Tekhnicheskaya str.,16,RU-410010 Saratov,  
Saratov region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Dark brown, cream color 
(531) 07.01.18; 24.03.01; 24.03.02; 27.05.01;  

27.05.12; 28.05; 29.01.12 
(526) 1930 
(511)  
30 – Confectionery.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92929 A 
(800) 1350002  
(151) 2017 02 03 
(891) 2017 02 03 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy   

otvetstvennostyu "SLADKAYA SLOBODA" 
35, ul. Proizvodstvennaya, RU-610035 Kirov,  
Russian Federation 

(540) 
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(591) Red, dark red, white, yellow, light green, light  
blue and orange 

(531) 01.03.16; 02.09.01; 05.03.16; 05.05.20;  
05.07.02; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.15; 28.05;  
29.01.15 

(511)  
30 – Waffles; malt biscuits; fruit jellies [confectio-
nery]; confectionery for decorating Christmas trees; 
cakes; pastries; peanut confectionery; almond con-
fectionery; caramels [candy]; sweetmeats [candy]; 
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; crac-
kers; candy; macaroons [pastry]; ice cream; stick 
liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; 
cookies; petit-beurre biscuits; fondants [confectio-
nery]; gingerbread.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92932 A 
(800) 1350039 
(151) 2017 03 02 
(891) 2017 03 02 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 

Eastgate Village,Little Island,  Co. Cork,  
Ireland 

(540)  

MOZAYIS 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92933 A 
(800) 1350040 
(151) 2017 03 02 
(891) 2017 03 02 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 

Eastgate Village, Little Island, Co. Cork,  
Ireland 

(540)  

YUPRIZ 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92934 A 
(800) 1350041 
(151) 2017 03 02 
(891) 2017 03 02 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 

Eastgate Village, Little Island, Co. Cork,  
Ireland 

(540)  

KAYZIUS 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations.  
__________________________________________ 

(260) AM 2018 92938 A 
(800) 1350059 
(151) 2017 03 17 
(891) 2017 03 17 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 04.05.05; 26.01.05 
(511)  
9 – Computer software for use in organizing, trans-
mitting, manipulating, reproducing, processing, stre-
aming, playing and reviewing audio, video, images, 
and other multimedia content on digital electronic 
devices; computer software for encoding, publishing 
and distributing audio, video, images, and other mul-
timedia content via the internet and other communi-
cation networks; downloadable digital audio, video, 
and multimedia files and recordings featuring music, 
television, film, books, news, concerts, sports, ga-
mes, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs; downloadable webcasts and 
podcasts featuring audio, video, and other downloa-
dable multimedia broadcasts in the field of music, 
television, film, books, news, concerts, sports, ga-
mes, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92939 A 
(800) 1350065 
(151) 2017 03 23 
(891) 2017 03 23 
(731) APPLE INC 

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.01.05; 26.03.01; 26.03.24; 26.07.03 
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(511) 
9 – Computer software for transmitting, streaming, 
receiving, playing, routing and storing audio, video, 
images, and multimedia content.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92940 A 
(800) 1350078 
(151) 2017 02 28 
(891) 2017 02 28 
(731) ANW MED GmbH (DE) 

Boxhagener Straße 119,10245 Berlin,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.04.22; 27.07.02 
(511)  
5 – Germicides; Balms for medical purposes; Banda-
ges for dressings; Biocides; Wadding for medical 
purposes; Dietetic substances adapted for medical 
use; Nutritive substances for microorganisms; Nut-
ritional supplements; Iodine for pharmaceutical pur-
poses; Cachets for pharmaceutical purposes; Adhe-
sive bands for medical purposes; Cultures of micro-
organisms for medical and veterinary use; Adhesive 
plaster; Lotions for pharmaceutical purposes; Lini-
ments; Medicinal oils; Dressings, medical; Medici-
nes for human purposes; Plasters for medical pur-
poses; Biological preparations for medical purposes; 
Vitamin preparations; Diagnostic preparations for 
medical purposes; Sterilizing preparations; Pharma-
ceutical preparations for skin care; Chemico-phar-
maceutical preparations; Chemical preparations for 
the diagnosis of pregnancy; Chemical preparations 
for medical purposes; Menstruation bandages; Va-
ginal washes; Chemical reagents for medical or vete-
rinary purposes; Tissues impregnated with pharma-
ceutical lotions; Greases for medical purposes; Adju-
vants for medical purposes; Disinfectants for hygie-
ne purposes; Chemical contraceptives; Menstruation 
tampons; Vulnerary sponges; Menstruation knickers; 
Elixirs [pharmaceutical preparations]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92942 A 
(800) 1350125 
(151) 2017 04 04 
(891) 2017 04 04 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, green, white and pink.  
(531) 01.07.06; 01.11.12; 05.05.22; 05.13.09 
(511)  
5 – Dietetic substances for medical use, nutritional 
supplements for medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92943 A 
(800) 1350126 
(151) 2017 04 04 
(891) 2017 04 04 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 
 

 
 

(591) Blue, yellow, white, pink and green.  
(531) 01.03.09; 01.15.09; 01.15.11; 05.13.09;  

25.05.25; 29.01.15 
(511)  
5 – Dietetic substances for medical use, nutritional 
supplements for medical use.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92946 A 
(800) 1350426 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) SUNING INTERNATIONAL SERVICES 

23/25 avenue Mac-Mahon, F-75017 PARIS,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 28.03 
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(511)  
35 – Advertising; business management and organi-
zation consultancy; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
sales promotion for others; provision of on-line sales 
areas for sellers and buyers of goods and services; 
business management for sports people; consulting 
services relating to personnel management; syste-
matization of information in computer databases; 
accounting; sponsorship search; administrative ma-
nagement of hotels; commercial information and ad-
vice for consumers (consumer advice shop); retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations as well as for medical 
supplies; rental of advertising space. 
 

36 – Insurance underwriting; banking services; fi-
nancing services; art appraisal; real estate agency 
services; brokerage; surety services; charitable fund-
raising services; trusteeship; lending against securi-
ty; insurance brokerage; capital investment; fund in-
vestment; on-line banking services; financial infor-
mation by means of websites; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; real estate manage-
ment. 
 

37 – Construction information; construction; clea-
ning of buildings [interior]; upholstering; heating 
equipment installation and repair; installation and 
repair of electric apparatus; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; motor vehicle ma-
intenance and repair; repair of photographic appa-
ratus; dry cleaning. 
 

38 – Television broadcasting; news agency services; 
cable television broadcasting; wireless broadcasting 
services; message transmission; telephone communi-
cations; provision of chat rooms on the Internet; 
transmission of video-on-demand footage; provision 
of user access to global computer networks; radio 
communications. 
 

39 – Transport; packaging of goods; hauling; car 
rental; parking services; warehousing; rental of 
warehouses; physical storage of electronically-stored 
data or documents; messaging [mail or goods]; tra-
vel reservations. 
 

41 – Teaching; organization and conducting of con-
gresses; organization of competitions [education or 
entertainment]; publication of texts other than ad-
vertising texts; production of radio and television 
programs; production of films other than advertising 
films; entertainment services; provision of sports 
facilities; toy rental; rental of equipment for games. 
 

42 – Technical research; quality control; industrial 
design; indoor architecture; dress designing; softwa-
re as a service [SaaS]; software development [de-
sign]; software installation; packaging design servi-
ces; provision of Internet search engines; computer 
virus protection services; creation and maintenance 

of web sites for others; cloud computing; electronic 
data storage. 
 

43 – Canteen services; hotel services; bar services; 
coffee shop services; snack bar services; rental of 
temporary accommodation; tourist home services; 
retirement home services; day-care centers; rental of 
cooking apparatus. 
 

44 – Medical clinic services; health counseling ser-
vices; rest home services; nursing home services; 
beauty salon services; visagist's services; animal bre-
eding; pet grooming; gardening; opticians' services. 
 

45 – Services provided by consultant relating to phy-
sical security; monitoring of burglar alarms; escor-
ting in society [chaperoning]; house sitting; clothing 
rental; online social networking services; planning 
and arranging of wedding ceremonies; fire-fighting 
services; rental of safes; intellectual property con-
sultancy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92948 A 
(800) 1060799 
(151) 2010 11 19 
(891) 2017 05 17 
(731) THEORY LLC 

38 Gansevoort Street New York, NY 10014,  
USA 

(540)  

THEORY 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Wearing apparel, namely, sweaters, bathing 
suits, belts, sleepwear, stockings, lingerie, underwe-
ar, wraps, hats, gloves, footwear, t-shirts, tops, 
shorts, pants, skirts, blouses, dresses, evening 
gowns, jackets, coats, suits, vests, socks, scarves and 
caps; men's wear, namely, tailored suits, tailored 
sports coats, tailored trousers, tailored vests, tailored 
top coats, ties and bow ties, tuxedos, t-shirts, long-
sleeved shirts, sweaters, pants, vests, coats, blazers, 
scarves and leather jackets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92949 A 
(800) 1075993 
(151) 2011 04 06 
(891) 2017 05 19 
(731) THE PROFESSIONAL GOLFERS'  

ASSOCIATION OF AMERICA 
100 Avenue of the Champions, Palm Beach  
Gardens FL 33418, USA 

(540) 
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(591) Black, white 
(531) 21.03.07; 23.01.01; 26.01.04; 26.01.21 
(526) 1916 
(511)  
25 – Shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, hats, vi-
sors and windshirts. 
 

41 – Organizing and conducting golfing exhibitions, 
competitions and instruction; entertainment services 
in the nature of golfing exhibitions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92951 A 
(800) 1147129 
(151) 2012 09 19 
(891) 2017 05 30 
(731) SPEY MEDICAL LIMITED 

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

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 28.05 
(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; food 
and beverages which are adapted for medical purpo-
ses; air deodorising preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92953 A 
(800) 1264994 
(151) 2014 12 19 
(891) 2017 05 31 
(731) OSRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München,  
Germany 

(540)  

OSRAM 
(591) Black, white 
(511) 
7 – Machines for metal processing and glass proces-
sing, packaging machines and machine tools; motors 
and engines (except motors and engines for land ve-
hicles); clutches and devices for the transfer of po-
wer (except for land vehicles), non manual agricult-
ural utensils; incubators for eggs; electric generators 
and electric motors and engines, other than for land 
vehicles; automatic vending machines; parts of all 
the aforementioned goods included in this class. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, 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 carriers, re-
cording discs; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus, LED (light emitting diodes) 
and laser diodes; LED panels, LED modules, LED 
networks, LED strings, also in multiple colour de-
sign and/or with tunable white tone or colour tone; 
light conductors, optical couplers, electric sensors, 
namely optical sensors, movement sensors, touch 
sensors, acoustic sensors, ultrasonic sensors, micro-
wave sensors, light sensors, infra-red sensors, colour 
sensors, temperature-fluid sensors, capacity sensors, 
light barriers, LED lamp modules, also for signalling 
purposes; displays in LED technology; electric and 
electronic systems, apparatus and devices for the 
operation, regulation and control of LED-lighting 
installations, LED-light shows and LED multimedia 
shows, LED lighting installations, LED luminaries 
and LED lamps also for the building process control 
technology and for the regulation and control of bu-
ilding installations, especially also handling, power-
supply- and interface modules for such installations, 
devices and apparatus, electronic ballasts, dimmer, 
electric adapters and contact elements including plug 
connectors, clamps, sleeve sockets, switches, circuit 
breaker, ready-made special cables, displays, also 
LED-displays, as handling apparatus and end device 
of such systems, apparatus and devices, computer, 
especially server as parts of such installations, appa-
ratus and devices; software (stored and downloadab-
le software) especially for the mentioned systems, 
apparatus and devices; parts and spare parts of all 
the aforementioned goods (included in this class). 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials; medical 
irradiation apparatus and lighting apparatus; parts of 
all the aforesaid goods included in this class. 
 

11 – Apparatus for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; lighting apparatus, especially 
electric lamps and luminaires; lighting apparatus, 
lighting systems and lighting devices; lighting ap-
paratus and lighting systems on basis of light emit-
ting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps 
and LED-luminaires (included in this class) and their 
parts; lighting systems and their parts on LED basis; 
parts of all the aforesaid goods. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; electric motors for land vehicles; parts of 
all the aforesaid goods included in this class. 
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14 – Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class). 
 

16 – Printed matters especially journals, newspapers, 
books, catalogues and advertising material. 
 

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

37 – Building constructions, repair and installation 
works for the construction of lighting systems and 
advisory service thereto; installation, repair and ma-
intenance of solar systems, solar power plants and 
products on the field of solar energy, namely solar 
cells, solar units, solar panels, solar modules and 
solar connectors, solar power plants and power plant 
operated on basis of fossil resources. 
 

38 – Telecommunications services; rental of teleco-
mmunication equipment; transmission of news and 
general information; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer (networks), te-
lephone and ISDN lines and any other transmission 
media of all kind; transfer of information stored on 
databases; communication by interactive computer 
systems. 
 

41 – Development and project engineering of pla-
ning and simulation non-computer-programs for 
illumination applications for training and seminars. 
 

42 – Technical planning of lighting systems and ad-
visory service thereto, scientific and industrial rese-
arch; development of programs for date processing; 
services of an architect and services of an indoor ar-
chitect, especially on the field of illumination; provi-
ding of computer programs for planning and simu-
lation for illumination applications also via the In-
ternet via software rental services. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation. 
 

44 – Veterinary medicine services, agricultural ser-
vices, medical treatment medical care, health and 
beauty care. 
 

45 – Legal advice and legal representation service. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92954 A 
(800) 1304967 
(151) 2016 04 06 
(891) 2017 03 03 
(731) "Agribusiness Holding "Miratorg" Limited  

Liability Company 
34 km of Moscow-Don Highway, building 1,  
Domodedovo, RU-142000 Moscow region,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white 

(531) 05.03.14; 27.05.08 
(511) 
29 – Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared 
for human consumption; alginates for culinary pur-
poses; anchovy; peanuts, prepared; albumen for 
culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; 
soya beans, preserved, for food; bouillon; ginger 
jam; ham; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; toasted laver; edible birds' nests; peas, 
preserved; mushrooms, preserved; game, not live; 
gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; 
yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard; suet 
for food; edible fats; fruit-based snack food; char-
cuterie; raisins; caviar; fish roe, processed; yogurt; 
sauerkraut; kephir [milk beverage]; isinglass for 
food; clams, not live; milk shakes; black pudding 
[blood sausage]; compotes; meat, tinned [canned 
(Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish, tin-
ned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm 
chrysalis, for human consumption; kumys [kumyss] 
[milk beverage]; spiny lobsters, not live; lecithin for 
culinary purposes; salmon, not live; onions, preser-
ved; margarine; marmalade; edible oils; peanut but-
ter; coconut oil; coconut butter; corn oil; sesame oil; 
linseed oil for culinary purposes; olive oil for food; 
palm oil for food; palm kernel oil for food; sunf-
lower oil for food; butter; shellfish, not live; al-
monds, ground; animal marrow for food; mussels, 
not live; milk; condensed milk; albumin milk; soya 
milk [milk substitute]; fish meal for human con-
sumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit 
pulp; meat; meat, preserved; milk beverages, milk 
predominating; vegetables, preserved; vegetables, 
dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, pre-
served; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, 
prepared; tomato purée; liver pâté; pectin for culi-
nary purposes; liver; pickles; jams; powdered eggs; 
milk products; food products made from fish; pros-
tokvasha [soured milk]; poultry, not live; pollen pre-
pared as foodstuff; cranberry sauce [compote]; apple 
purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, 
preserved; fish, not live; salted fish; ryazhenka [fer-
mented baked milk]; vegetable salads; fruit salads; 
bacon; sardines, not live; pork; herrings, not live; 
seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream 
[dairy products]; whipped cream; fat-containing 
mixtures for bread slices; smetana [sour cream]; 
tomato juice for cooking; vegetable juices for coo-
king; salted meats; sausages; sausages in batter; pre-
parations for making bouillon; preparations for ma-
king soup; tripe; soups; vegetable soup preparations; 
whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-
cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna fish; 
oysters, not live; milk ferments for culinary purpo-
ses; rennet; dates; crystallized fruits; frozen fruits; 
fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, 
stewed; potato flakes; hummus [chickpea paste]; 
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fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato 
chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic 
eggnog; seaweed extracts for food; meat extracts; 
snail eggs for consumption; eggs; kimchi [fermented 
vegetable dish]; colza oil for food; cocoa butter for 
food; piccalilli; fish fillets. 
 

30 – Aromatic preparations for food; flavorings, ot-
her than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread 
rolls; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding mate-
rials; binding agents for ice cream [edible ices]; sea 
water for cooking; seaweed [condiment]; malt bis-
cuits; cloves [spice]; cake frosting [icing]; glucose 
for culinary purposes; mustard; gluten additives for 
culinary purposes; yeast; thickening agents for coo-
king foodstuffs; leaven; rice-based snack food; ce-
real-based snack food; artificial coffee; vegetal pre-
parations for use as coffee substitutes; dressings for 
salad; fruit jellies [confectionery]; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger 
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 
capers; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; glu-
ten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; li-
quorice [confectionery]; peppermint sweets; cinna-
mon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for 
food; crackers; custard; hominy grits; semolina; 
oatmeal; crushed barley; groats for human food; 
corn, milled; corn, roasted; meat pies; couscous [se-
molina]; noodles; ice for refreshment; ice, natural or 
artificial; edible ices; candy; rice cakes; mayonnaise; 
macaroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; ma-
rinades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; 
bean meal; potato flour; corn flour; flour; wheat 
flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [con-
fectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee be-
verages with milk; coffee-based beverages; tea-ba-
sed beverages; chocolate beverages with milk; cho-
colate-based beverages; cocoa-based beverages; in-
fusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; 
nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean 
paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molas-
ses for food; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; 
pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; pop-
corn; powders for making ice cream; baking powder; 
mustard meal; pralines; condiments; meat tenderi-
zers, for household purposes; cereal preparations; 
oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits 
fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis 
[sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condiment]; 
rice; wheat germ for human consumption; spring 
rolls; sago; sugar; aniseed; linseed for human con-
sumption; cake dough; confectionery; baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for 

human consumption; salt for preserving foodstuffs; 
cooking salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; 
soya sauce; tomato sauce; pasta sauce; sauces [con-
diments]; spaghetti; seasonings; preparations for 
stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; su-
shi; sandwiches; tabbouleh; tapioca; tarts; dough; 
almond paste; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; vinegar; beer vinegar; ferments for 
pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips [ce-
real products]; corn flakes; oat flakes; chicory [cof-
fee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condi-
ment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt extract 
for food; essences for foodstuffs, except etheric es-
sences and essential oils; husked barley; caramels 
[candy]; gruel, with a milk base, for food; turmeric 
for food; tapioca flour; golden syrup; cream of tartar 
for culinary purposes. 
 

31 – Algarovilla for animal consumption; oranges, 
fresh; peanuts, fresh; draff; beans, fresh; wreaths of 
natural flowers; grapes, fresh; algae for human or 
animal consumption; fruit residue [marc]; dog bis-
cuits; peas, fresh; mushroom spawn for propagation; 
mushrooms, fresh; trees; palm trees; turf, natural; 
unsawn timber; undressed timber; yeast for animal 
consumption; Christmas trees; edible chews for 
animals; live animals; menagerie animals; peanut ca-
ke for animals; oil cake; maize cake for cattle; rape 
cake for cattle; bagasses of cane [raw material]; ce-
real seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for 
animal consumption; lime for animal forage; fish 
spawn; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; chestnuts, 
fresh; copra; raw barks; rough cork; animal food-
stuffs; pet food; stall food for animals; bird food; 
strengthening animal forage; chicory roots; roots for 
food; nettles; groats for poultry; maize; edible se-
same, unprocessed; shrubs; rose bushes; spiny lobs-
ters, live; lemons, fresh; vine plants; onions, fresh; 
flower bulbs; leeks, fresh; olives, fresh; bran mash 
for animal consumption; shellfish, live; almonds 
[fruits]; mussels, live; peanut meal for animals; lin-
seed meal for animal consumption; meal for ani-
mals; flax meal [fodder]; rice meal for forage; fish 
meal for animal consumption; straw mulch; bevera-
ges for pets; oats; vegetables, fresh; cucumbers, 
fresh; lobsters, live; nuts [fruits]; coconuts; kola 
nuts; bran; distillery waste for animal consumption; 
residue in a still after distillation; palms [leaves of 
the palm tree]; cuttle bone for birds; peppers 
[plants]; aromatic sand for pets [litter]; locust beans, 
raw; citrus fruit, fresh; mash for fattening livestock; 
animal fattening preparations; preparations for egg 
laying poultry; fishing bait, live; by-products of the 
processing of cereals, for animal consumption; seed 
germ for botanical purposes; poultry, live; wheat; 
pollen [raw material]; crayfish, live; crustaceans, li-
ve; seedlings; plants; aloe vera plants; plants, dried, 
for decoration; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; 
rye; wheat germ for animal consumption; fish, live; 
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lettuce, fresh; beet, fresh; linseed for animal con-
sumption; hay; coconut shell; bred stock; sanded pa-
per for pets [litter]; malt for brewing and distilling; 
straw [forage]; straw litter; salt for cattle; trunks of 
trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
litter peat; garden herbs, fresh; sea-cucumbers, live; 
sugarcane; truffles, fresh; oysters, live; fruit, fresh; 
fodder; hops; flowers, natural; flowers, dried, for 
decoration; silkworms; lentils, fresh; pine cones; hop 
cones; spinach, fresh; juniper berries; eggs for hat-
ching, fertilised; silkworm eggs; barley; seeds for 
growing plants; squashes, fresh; hazelnuts, fresh; 
chicory, fresh; berries, fresh. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; opinion 
polling; market studies; business information; com-
mercial information and advice for consumers [con-
sumer advice shop]; business investigations; busi-
ness research; marketing research; personnel recru-
itment; business management and organization con-
sultancy; business organization consultancy; busi-
ness management consultancy; personnel mana-
gement consultancy; professional business consul-
tancy; layout services for advertising purposes; mar-
keting; business management of performing artists; 
business management of sports people; news clip-
ping services; updating of advertising material; word 
processing; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
sponsorship search; business management assistan-
ce; commercial or industrial management assistance; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; economic forecasting; auctioneering; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, ve-
terinary and sanitary preparations and medical supp-
lies; production of advertising films; office machines 
and equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; ren-
tal of vending machines; rental of photocopying ma-
chines; publication of publicity texts; radio adver-
tising; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; direct mail advertising; writing of 
publicity texts; advertising; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; televi-
sion advertising; document reproduction; compila-
tion of statistics; compilation of information into 
computer databases; business inquiries; systemiza-
tion of information into computer databases; advi-
sory services for business management; tax prepara-

tion; drawing up of statements of accounts; telemar-
keting services; psychological testing for the selec-
tion of personnel; business management of hotels; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; administrative proces-
sing of purchase orders; public relations; modelling 
for advertising or sales promotion; typing; relocation 
services for businesses; price comparison services; 
secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other busines-
ses]; shorthand; outsourcing services [business as-
sistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services; transcription of communications 
[office functions]; sales promotions at point of pur-
chase or sale, for others; bill-posting. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92955 A 
(800) 1330756 
(151) 2016 11 17 
(891) 2017 03 09 
(731) TAMEK GIDA VE KONSANTRE SANAYİİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
2. Ulus Nisbetiye Mahallesi, Hakki Şehithan  
Sok. No:35, Beşiktaş, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Red, yeloow, green 
(531) 01.15.15; 05.03.14; 26.04.04; 27.05.17;  

29.01.13 
(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, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 

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 2018 92967 A 
(800) 1349590 
(151) 2017 04 12 
(891) 2017 04 12 
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(731) SHANGHAI LANGFENG INDUSTRIAL  
CO., LTD. 
Room 1138, Building 5, No.556, Liuyuan  
Road, Putuo District Shanghai, China 

(540) 

 
(591) Black and white 
(511)  
25 – Smocks; clothing; waterproof clothing; footwe-
ar; boots; sports shoes; gloves [clothing]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92976 A 
(800) 1349775 
(151) 2016 11 23 
(891) 2016 11 23 
(731) INCIPIO, LLC 

6001 OAK CANYON, IRVINE CA 92618,  
USA 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – Computer peripherals and parts thereof; batteries 
and battery chargers; cell phone battery chargers; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; bat-
tery chargers for use with telephones; chargers for 
batteries; chargers for electric batteries; power cab-
les; power connectors; cables; cell phone auxiliary 
cables; connection cables; data cables; computer 
cables; electrical connecting cables; electric cables 
and wires; electric charging cables; electric wire and 
cable; electrical connectors; micro usb cables; usb 
cables; usb cables for cellphones; electrical adapters; 
wireless adapters for electronics; electrical plugs and 
connectors; plug-in connectors; computer software 
for monitoring and controlling electrical adapters, 
wireless adapters, electrical plugs and connectors 
and plug-in connectors for use on mobile and 
cellular phones. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92979 A 
(800) 1349840 
(151) 2017 03 13 
(891) 2017 03 13 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto,  
Slovenia 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2018 92982 A 
(800) 1349913 
(151) 2017 03 15 
(891) 2017 03 15 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

HEETING 
(591) Black and white 
(511)  
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or manu-
factured; tobacco products, including cigars, cigaret-
tes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kre-
tek; snus; tobacco substitutes (not for medical pur-
poses); smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette ca-
ses and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco 
products for the purpose of being heated, electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; el-
ectronic devices for the inhalation of nicotine-con-
taining aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in this 
class; extinguishers for heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic rechar-
geable cigarette cases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92983 A 
(800) 1349922 
(151) 2017 03 24 
(891) 2017 03 24 
(731) SCORPIUS 

55 rue Jouffroy d'Abbans F-75017 PARIS,  
France 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical products; medicines; chemical 
preparations for medical or pharmaceutical use; 
dietetic substances and foods for medical use; food 
supplements for human beings. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93001 A 
(800) 1350434 
(151) 2017 03 14 
(891) 2017 03 14 
(731) USANOV IGOR' VLADIMIROVICH 

ul. Kol'skaya, 2, korp. 5, kv. 90 RU-129329  
Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
32 – Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; 
soda water; waters [beverages]; aerated water; mine-
ral water [beverages]; table waters; kvass [non-alco-
holic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-based 
cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; iso-
tonic beverages; non-alcoholic honey-based bevera-
ges; rice-based beverages, other than milk substitu-
tes; soya-based beverages, other than milk substitu-
tes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; 
protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-
alcoholic beverages flavored with coffee; non-alco-
holic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit 
juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; 
ginger beer; malt beer; powders for effervescing be-
verages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; sy-
rups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; 
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vege-
table juices [beverages]; fruit juices; preparations for 
making aerated water; preparations for making 
liqueurs; preparations for making mineral water; 
preparations for making beverages; must; grape 
must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles 
for effervescing beverages; sherbets [beverages]; 
non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for 
making beer; essences for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93004 A 
(800) 1351366 
(151) 2017 01 30 
(891) 2017 01 30 
(731) TREDA HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ  

SATIŞ VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ 
Orta Mahallesi Ortím Sanayi Sitesi K9-14,  
Blok Orahach, Tuzla İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Green, white 
(531) 05.03.14; 26.11.12; 27.05.11; 27.05.24;  

29.01.12 

(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, laundry bleach, fabric softe-
ners for laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents, perfumery, cosmetics, fragrances, deodo-
rants for personal use and animals, soaps, dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for me-
dical purposes, abrasive preparations, emery cloth, 
sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, po-
lishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing. 
 

8 – Forks, spoons, knives and non-electric cutters, 
slicers, peelers for kitchen use, including those made 
of precious metal, side arms and blades (weapons), 
tools and apparatus included in this class for per-
sonal beauty care use, tools and apparatus included 
in this class for shaving, depilation, manicure and 
pedicure, electric hand implements for straightening 
and curling hair, scissors, hand-operated [non-electric] 
hand tools included in this class for the repair of 
machines, apparatus and vehicles and for use in 
construction, agriculture, horticultural and forestry, 
none of them being power tools, electric or non-
electric irons; steam irons. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93008 A 
(800) 1350522 
(151) 2016 11 03 
(891) 2016 11 03 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Green, blue, purple, black, orange, red,  

brown and yellow 
(531) 01.01.03; 01.01.10; 05.03.04; 05.03.06;  

05.07.10; 05.07.11; 05.07.12; 05.07.14;  
05.07.16; 05.07.20; 21.01.07; 21.01.11;  
21.01.14; 22.03.05; 27.07.02; 29.01.15 

(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; coin-operated mecha-
nisms for vending machines; mechanisms for coin-
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operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
 

28 – Games and playthings; amusement machines, 
automatic and coin-operated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93011 A 
(800) 1350638 
(151) 2017 02 09 
(891) 2017 02 09 
(731) MATVEY BRILING 

c/o 000 "Firma Remstrojinvest", Nr.18,  
Zhukovka Village Zhukovka, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black and red 
(531) 18.04.02; 24.15.02; 27.05.11; 29.01.12 
(511)  
16 – Fountain pens; ball pens; roller ball pens; me-
chanical pencils, desk sets; all the aforementioned 
goods also made of precious metal, silver, gold or 
platinum. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93012 A 
(800) 1350734 
(151) 2017 03 28 
(891) 2017 03 28 
(731) AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY 

Pohjolantie 2 FI-84100 Ylivieska, Finland 
(540) 

 
 

(591) Black and white 
(531) 24.15.01; 26.03.23; 27.05.17 
(511)  
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. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93014 A 
(800) 1350751 
(151) 2017 03 06 
(891) 2017 03 06 
(731) FICOSOTA OOD. 

48 Madara blvd. BG-9700 Shumen,  
Bulgaria 

(540) 

 
(591) Red and white. 
(531) 27.05.01; 27.05.03; 29.01.12 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; leather bleaching preparations; laundry 
bleaching preparations; laundry glaze; starch glaze 
for laundry purposes; laundry soaking preparations; 
laundry starch; smoothing preparations [starching]; 
laundry wax; fabric softeners [for laundry use]; co-
lour-brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; laundry blueing; stain removers; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; colo-
ur-removing preparations; degreasers, other than for 
use in manufacturing processes; detergents, other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; antistatic preparations for house-
hold purposes; dry-cleaning preparations; javelle 
water; bleaching soda; bleaching salts; cleaning 
chalk; washing soda, for cleaning; volcanic ash for 
cleaning; descaling preparations for household pur-
poses; general-purpose abrasives for cleaning, polis-
hing and abrading; cloths impregnated with a de-
tergent for cleaning; oils for cleaning purposes; laun-
dry soaps; soap for brightening textile; air frag-
rancing preparations; sachets for perfuming linen. 
 

5 – Antibacterial handwashes; disinfectants; deodo-
rants, other than for human beings or for animals; air 
deodorising preparations; deodorants for clothing 
and textiles; mothproofing preparations; air puri-
fying preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93019 A 
(800) 1350822 
(151) 2016 09 08 
(891) 2016 09 08 
(731) FAF VANA SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 
Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mahallesi  
Serdaroğlu Sokak No:4 Kazan-Ankara,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Dark blue and white 
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
6 – Ores of non-precious metal; common metals and 
their alloys and semi-finished products made of the-
se materials; goods and materials of common metal 
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used for storage, wrapping, packaging and sheltering 
purposes, containers of metal (storage, transport), 
buildings of metal, frames of metal for building, po-
les of metal for building, metal boxes, packaging 
containers of metal, aluminium foil, fences made of 
metal, guard barriers of metal, metal tubes, storage 
containers of metal, metal containers for the trans-
portation of goods, ladders of metal; doors, win-
dows, shutters, jalousies and their cases and fittings 
of metal; non-electric cables and wires of metal; 
ironmongery, small hardware of metal; ventilation 
ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, man-
hole covers, grilles of metal for ventilation, heating, 
sewage, telephone, underground electricity and air 
conditioning installations; metal panels or boards 
(non-luminous and non-mechanical) used for signa-
lling, route showing, publicity purposes, signboards 
of metal, advertisement columns of metal, signaling 
panels of metal, non-luminous and non-mechanical 
traffic signs of metal; pipes of metal for transpor-
tation of liquids and gas, drilling pipes of metal and 
their metal fittings, valves of metal, couplings of 
metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of 
metal for pipes, connectors of metal for pipes; safes 
(strong boxes) of metal; metal railway materials, me-
tal rails, metal railway ties, railway switches; bo-
llards of metal, floating docks of metal, mooring 
buoys of metal, anchors; metal moulds for casting, 
other than machine parts; works of art made of 
common metals or their alloys; metal closures, bottle 
caps of metal; metal poles; metal pallets and metal 
ropes for lifting, loading and transportation purpo-
ses; metal hangers, ties, straps, tapes and bands used 
for load-lifting and load-carrying; wheel chocks ma-
de primarily of metal. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93028 A 
(800) 1351549 
(151) 2016 09 23 
(891) 2016 09 23 
(731) Joint Stock Company "KRASNYJ  

OCTYABR" 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 

 

(591) Green, light green, dark green, yellow, red,  
black, light blue, white, brown, purple, dark  
purple, dark pink and orange 

(531) 03.07.03; 19.03.24; 25.01.25; 28.05; 29.01.15 
(526) ®; Конфеты 
(511)  
30 – Confectionery, namely sweets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93029 A 
(800) 1351553 
(151) 2016 11 29 
(891) 2016 11 29 
(731) BIG DUTCHMAN AG 

Auf der Lage 2, 49377 Vechta, Germany 
(540) 

 
(591) Red, white, black 
(531) 02.01.04; 02.01.15; 03.07.03; 03.07.24;  

05.07.01; 19.03.03; 26.01.03; 26.01.14;  
26.01.15; 27.05.01; 29.01.13 

(511)  
6 – Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal, in parti-
cular breeding, feeding and laying batteries for agri-
cultural purposes; feed silos and cattle stalls of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; iron-
mongery and small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal.  
 

7 – Machines for agriculture and machine tools; 
mechanically driven apparatus for collecting, sorting 
and transporting eggs; mechanical feeding systems 
for animals, in particular feeding machines; mills 
(machines) for animal feed; mixing machines for 
animal feed; feed conveyor belts; mechanically dri-
ven conveyors for dung and liquid manure, in par-
ticular screw conveyors, conveyor belts, feeders, 
spreaders; mechanically driven apparatus for pro-
cessing dung and liquid manure (included in this 
class), in particular mincers of metal or plastic; mo-
tors and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements (not hand 
operated); incubators for eggs; elevators, trough 
chain conveyors, round bottom conveyors, round 
bottom segment conveyors, pipe screw conveyors, 
trough screw conveyors, pneumatic feeders, plug 
conveyor systems; hammer mills; pellet presses; gre-
asing machines; filters for machines, packaging ma-
chines; vacuum cleaning installations; mechanical 
conveyors, mechanical transport and conveyor belts, 
crushing machines, mechanical presses, mechanical 
pumps, motors and turbines, the abovementioned 
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goods each being parts of biomass-fired gas produc-
tion plants.  
 

9 – Scientific, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
magnetic data carriers; calculating machines, data 
processing equipment and computers, in particular 
computers for controlling of feeding systems; com-
puter software; electronic weighing machines for 
animal feed and animals; fire-extinguishing appara-
tus; weighing machines for hopper, dosing scales. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating and 
water supply and sanitary purposes; air-conditioning 
apparatus for animal stalls; mechanically driven pro-
cessing apparatus for dung and manure, namely pre-
fabricated wind tunnels for drying dung; fermenters 
and ventilation [air-conditioning] apparatus being 
parts of biomass-fired gas production plants.  
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings (not of metal), in particular 
of plastic in the form of breeding, feeding and laying 
batteries for agriculture; feeding silos made of plas-
tic; cattle stalls made of wood or plastic. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; feed storage 
containers and mixing hoppers, not made of metal.  
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware (not 
included in other classes); feeding troughs, feeding 
bowls and drinking troughs. 
 

37 – Construction, in particular the construction of 
animal stalls; installation, repair and maintenance of 
silo systems, fish breeding tanks, bioreactors, fish 
feeding systems, biogas systems, biomass gas gene-
ration systems; demolition of buildings; building 
sealing; asphalting; information on construction mat-
ters; building construction supervision; rental of 
construction machines; installation and repair of 
irrigation systems; maintenance and repair of bur-
ners; roofing services; building insulating; electric 
appliance installation and repair, interference supp-
ression in electrical apparatus; installation of doors 
and windows; fire alarm installation and repair; he-
ating equipment installation and repair; servicing of 
tanks for breeding fish; air- conditioning apparatus 
installation and repair; plumbing; freezing equip-
ment installation and repair; warehouse construction 
and repair; painting; machinery installation, main-

tenance and repair, masonry; furnace installation and 
repair; pump repair; rust protection services; drilling 
of hoppers and wells; bricklaying; underwater cons-
truction; underwater repair; rental of excavators, 
construction equipment bulldozers, cranes [construc-
tion equipment] and cleaning machines. 
 

41 – Education; providing of training. 
 

42 – Technological services; industrial analysis and 
research services; design and development of com-
puter hardware and software; construction drafting; 
material testing; technical project studies; quality 
control; surveying. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93034 A 
(800) 1351623 
(151) 2017 03 24 
(891) 2017 03 24 
(731) RUBELLA BEAUTY AD 

3, Osvobojdenie Str., BG-4960 Rudozem,  
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
3 – Tooth care preparation; dentifrices; tooth white-
ning preparation as pastes, gels, powder; liquid den-
tifrice; tooth gel; chewable dentifrices; mouthwas-
hes, not for medical purposes; dentifrices and mout-
hwashes. 
 

5 – Medicated dentifrices; mouth cavity cleansers; 
medicated brush-on oral care gels; materials for oral 
prophylaxis; antiseptic mouthwashes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93037 A 
(800) 1351626 
(151) 2017 04 12 
(891) 2017 04 12 
(731) GUANGDONG HUAYI PLUMBING  

FITTINGS INDUSTRY CO., LTD. 
No.1, Baishitou Industrial Development  
Zone, Yueshan Town, Kaiping City,  
Guangdong, China 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 12.03.11; 26.04.01; 26.04.05; 26.04.16;  

26.04.24; 27.03.15; 27.05.01; 28.03 
(511)  
11 – Watering installations, automatic; faucets for 
pipes (Am.); taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for 
pipes; taps [faucets]; water intake apparatus; pipes 
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[parts of sanitary installations]; mixer taps for water 
pipes; pressure water tanks; fountains; washers for 
water taps. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93038 A 
(800) 1351666 
(151) 2016 11 16 
(891) 2016 11 16 
(731) FARMAPRIM S.R.L. 

Str. Crinilor nr. 5, Porumbeni MD-4829  
Criuleni, Moldova (Republic of) 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.05; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical, medical and veterinary pro-
ducts; sanitary products for medical purposes; 
dietetic food and substances for medical or veteri-
nary use, food for babies; food supplements for hu-
mans and animals; plasters and materials for dres-
sings; material for dental fillings and dental imp-
ressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides; herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93039 A 
(800) 1351694 
(151) 2017 04 10 
(891) 2017 04 10 
(731) ROLEX SA 

3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211  
Genève 26, Switzerland 

(540)  

DYNACHROM 
(591) Black, white 
(511)  
14 – Timepieces, namely watches, wristwatches, 
component parts of timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, chro-
nographs (timepieces); watch bands, dials (for time-
pieces), cases and presentation cases for timepieces 
and jewelry, watch movements and their parts; je-
welry; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93041 A 
(800) 806089 
(151) 2003 02 22 
(891) 2017 03 08 
(731) ELTHERM PRODUCTION GMBH 

Ernst-Heinkel-Straße 8-10, 57299 Burbach,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 15.07.19; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.02;  

27.05.21 
(511)  
11 – Heating apparatus, heating installations and 
parts thereof, particularly electric heat tracing equ-
ipment such as heating cables, heating bands, heater 
mats, heating tubes, heating jackets (included in this 
class, no clothing parts), drum heating equipment; 
accessory parts and couplings for heating apparatus 
and heating installations, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93050 A 
(800) 931360 
(151) 2006 11 10 
(891) 2016 11 11 
(731) TRAYAL Korporacija AD Kruševac  

TRAYAL 
 Korporacija AD, Parunovačka 18v 37201  
Parunovac, Serbia 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.02 
(511)  
1 – Activated carbon for water and air purification, 
for recuperation of solvents, for the chemicals and 
pharmaceuticals industry, for the food industry; 
special activated carbon. 
 

7 – Moulds for machines for the vulcanization of 
tyres, inner tubes, membranes, tyre flapses, and tyre 
vulcanization bladders; machine moulds for the vul-
canization of technical products made of rubber; 
machine tools for the treatment of metals by the pla-
stic deformation method, perforation, hollowing and 
flexure, moulds for machines for rubber and plastic 
injection; profiles and cylinders (parts of machines); 
machine and engine parts for land vehicles. 
 

9 – Means for protection of respiratory organs, na-
mely masks, half masks, respirators; means for pro-
tection of head and body, namely helmets, hoods, 
gloves, socks, raincoats, filtering and insulating 
suits; filters and filter attachments for masks, half 
masks and respirators; devices for detection of con-
tamination and for decontamination of chemical, 
bacterial and nuclear pollutants. 
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11 – Primary filters and collective absolute filters for 
air purification, devices for water purification. 
 

12 – Tyres and inner tubes for motor cars, bicycles, 
motorcycles, motor scooters, motor buses, for agri-
cultural and construction machinery, for terrain ve-
hicles and for airplanes; vesicles for hydraulic water 
accumulators; goods of rubber and rubbermetal for 
land vehicles, ships and construction machinery; 
drive train parts for land vehicles; fuel tanks for 
motor fuel for vehicles. 
13 – Industrial explosives in powder form, explosive 
mixtures made of ammonium nitrate and fuel oil, 
bulk emulsion and watergel explosives; water gel 
industrial explosives in the form of cartridges; ex-
plosive emulsion mixtures and emulsion matrices; 
casting industrial explosives: fuses; pyrotechnic 
products (masking and irritating smokes, pyrotech-
nic products for schools, fireworks, anti-hail 
rockets). 
 

17 – Textile products impregnated with gum; conve-
yor belts, goods of recycled gum (rubber). 
 

19 – Non-metallic ventilation tubes. 
 

20 – Goods made from wood and/or plastics; con-
tainers for water not of metal and not of masonry. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93075 A 
(800) 1350938  
(151) 2017 04 12 
(891) 2017 04 12 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 05.07.13; 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts 
and jackets; headgear, namely, hats and caps.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93077 A  
(800) 1350987 
(151) 2016 09 28 
(891) 2016 09 28 
(731) AKG GAZBETON ISLETMELERI SANAYI  

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
170/1 Sok. No:7, TR-35070 Isikkent –  
Bornova – Izmir, Turkey 

(540) 

 

(591) Black, white, gray 
(531) 26.11.07; 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
semi-finished synthetic goods made from these 
materials in the form of powder, bars, panels and 
foils included in this class; insulation, stopping and 
sealing materials; insulation paints, insulation fab-
rics, insulating tape and band, insulation covers for 
industrial machinery, sealant compounds for joints, 
gaskets, O-rings for sealing purposes, flexible pipes 
made from rubber and plastic; hoses made of plastic 
and rubber, including those used for vehicles; jun-
ctions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets of 
plastic and rubber; hoses of textile material; juncti-
ons for pipes, not of metal; pipe jackets, not of me-
tal; connecting hose for vehicle radiators.   
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal; building materials (as finished pro-
ducts) made of concrete, gypsum, clay, potters' clay, 
stone, marble, wood, plastics and synthetic materials 
for building, construction, road construction pur-
poses, included in this class; non-metallic buildings, 
non-metallic building materials, poles not of metal 
for power lines, barriers not of metal; natural and 
synthetic coatings in the form of panels and sheets, 
being building materials; bitumen cardboard coa-
tings for roofing; bitumen coating for roofing; doors 
and windows of wood and synthetic materials; tra-
ffic signs not of metal, non-luminous and non-mec-
hanical, for roads; monuments and statuettes of sto-
ne, concrete and marble; building glass; prefab-
ricated swimming pools not of metal (structures); 
aquarium sand; gravel, crushed stone, asphalt, bitu-
men, cement, gypsum, plaster. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93078 A 
(800) 1350978  
(151) 2016 09 08 
(891) 2016 09 08 
(731) PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ  SANAYİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
2. Organize Sanayi Bölgesi, 83221 No'lu 
Cadde, No:9, Şehitkamil-Gaziantep, Turkey 

(540 

 
(591) Blue and white.  
(531) 01.15.15; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;  

29.01.12 
 

 
 #8  2018 04 25 

 
92 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; dietary supp-
lements for pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements; nutritional supplements; medi-
cal preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles, 
teeth filling material, dental impression materials, 
dental adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
babies' diapers; diapers, including those made of pa-
per and textiles; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorising prepa-
rations; babies' diapers; babies' diaper-pants; disin-
fectants; antiseptics; detergents for medical purpo-
ses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93096 A 
(800) 1351234 
(151) 2017 03 30 
(891) 2016 03 30 
(731) HUANG HUI 

Group 5, Guangyang Village,  Maotang  
Town, Lianyuan City  Hunan Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17; 28.03 
(511)  
7 – Disintegrators; sugarcane pressers (terms too va-
gue in the opinion of the International Bureau – Rule 
13(2)(b) of the Common Regulations); wine pressers 
(terms too vague in the opinion of the International 
Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common Regulati-
ons); fruit presses, electric, for household purposes; 
washing machines; mixing machines; vacuum clea-
ners; shoe polishers, electric; electric hoisting ma-
chine for rolling doors; compressed air machines.  
 

11 – Lamps; ice boxes; water heater, electric; hair 
drier, electric; electric fans for personal use; bath fit-
tings; purification installations for sewage; radiators, 
electric; air conditioning installations; cooking uten-
sils, electric. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93113 A 
(800) 1352345 
(151) 2016 11 03 

(891) 2016 11 03 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 
 

 
(531) 09.07.01; 09.07.09; 24.07.23; 27.05.07;  

29.01.13 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, computer software /re-
corded/, monitors [computer hardware].  
28 –  Games that are not included in other classes; 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93114 A 
(800) 1352867 
(151) 2017 04 04 
(891) 2017 04 04 
(731) CARLSBERG BREWERIES A/S 

Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 Copenhagen  
V, Denmark 

(540)  

Tuborg Open 
(591) Black, white 
(511)  
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93116 A 
(800) 1352402 
(151) 2017 03 24 
(891) 2017 03 24 
(731) GILEAD SCIENCES IRELAND UC 

IDA Business and Technology Park,  
Carrigtohill  Co. Cork, Ireland 

(540)  

VOSEVI 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93117 A 
(800) 1352418 
(151) 2017 04 11 
(891) 2017 04 11 
(731) Joint-Stock Company  "BASHKIR SODA  

COMPANY" 
Tehnicheskaya Str., 32, Sterlitamak  
RU-453110 Republic of Bashkortostan,  
Russian Federation 
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(540) 

 
(591) Red, white and blue. 
(531) 28.05; 29.01.13 
(511)  
1 – Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy; chemicals for use in agriculture. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93118 A 
(800) 1352429 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) Obshhestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "MIRROLLA" 
ul. Ivana Fomina, 6, RU-194295 Saint  
Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.05 
(511)  
5 – Balms for medical purposes; veterinary prepara-
tions; herbicides; hygienic preparations for medical 
purposes; disinfectants; mineral food supplements; 
albumin dietary supplements; enzyme dietary supp-
lements; nutritional supplements; medicinal roots; 
adhesive plasters; lotions for pharmaceutical purpo-
ses; ointments for pharmaceutical purposes; lini-
ments; medicinal oils; teeth filling material; dental 
impression materials; medicines for veterinary pur-
poses; drugs for medical purposes; medical prepara-
tions; medicinal infusions; dressings, medical; food 
for babies; vitamin preparations; therapeutic prepa-
rations for the bath; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; preparations for destroying noxi-
ous animals; medicinal hair growth preparations; 
sulfonamides; dietetic foods adapted for medical 
purposes; sanitary pads; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; disinfectants for hygiene 
purposes; tonics [medicines]; sanitary tampons; me-
dicinal herbs; babies' diaper-pants; pharmaceuticals; 
fungicides; medicinal tea. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93119 A 
(800) 1352466  
(151) 2017 03 04 
(891) 2017 03 04 
(731) ORMCO CORPORATION 

 

1717 West Collins Avenue, Orange CA  
92867, USA 

(540)  

COMBIWIRE 
(591) Black, white 
(511)  
10 – Orthodontic arch wires. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93120 A 
(800) 1352485 
(151) 2016 12 27 
(891) 2016 12 27 
(731) SEMIR GROUP CO., LTD. 

No.1189 Liuhongqiao Road, Xinqiao,  
Ouhai District, Wenzhou  Zhejiang,  
China 

(540) 

 
(591) red  
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 
(511)  
18 – Leather, unworked or semi-worked; valises; 
sling bags for carrying infants; backpacks; leather 
straps; school satchels; pocket wallets; umbrellas; 
canes; clothing for pet. 
 

25 – Baby body suits; clothing; neckties; girdles; 
shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; caps (shower 
-); wedding dresses. 
 

35 – Advertising; on-line advertising on a computer 
network; marketing research; business management 
and organization consultancy; providing assistance 
in the management of franchised businesses; procu-
rement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sales promotion [for 
others]; marketing management; computer databases 
(systemization of information into -); management 
consultancy (personnel -). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93121 A 
(800) 1352486  
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Green, brown and red. Green, brown, red for  
the word elements.  

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13 
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(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software (re-
corded); monitors; computer hardware; computer 
games.  
 

28 – Games that are not included in other classes; 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling, adapted 
for use with external screen or monitor; slot machi-
nes [gaming machines]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93122 A 
(800) 1352865 
(151) 2017 02 27 
(891) 2017 02 27 
(731) Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as 

Toyota Boshoku Corporation 
1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi Aichi, 
-ken 448-8651 (JP), Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.03.01; 26.03.04; 26.03.06; 26.13.25;  

27.05.22 
(511)  
11 – Air-conditioning apparatus [for industrial pur-
poses]; air filters for air conditioners of automobiles; 
air filters for air conditioning apparatus; air condi-
tioners for vehicles; industrial air purifiers; air con-
ditioning apparatus; water filters; water purifying 
apparatus [for industrial purposes]; water filtering 
apparatus; apparatus for filtering drinking water; 
water purifying apparatus and machines; household 
tap-water filters, non-electric; electric lamps and 
other lighting apparatus; headlights for automobiles; 
automobile lights; lamps for directional signals of 
automobiles; vehicle dynamo lamps; light bulbs for 
directional signals for vehicles; lighting apparatus 
for vehicles; vehicle headlights; anti-dazzle devices 
for vehicles [lamp fittings]; lights for vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93123 A 
(800) 1352487  
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str.4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 

(591) Blue, white and black. Blue, white, black for  
the word elements.  

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; coin-operated mecha-
nisms for vending machines; data processing equi-
pment and computers.  
 

28 – Games and playthings; gaming machines, auto-
matic and coin-operated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93124 A 
(800) 1352879 
(151) 2017 05 01 
(891) 2017 05 01 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

TRANESKA 
(591) Black, white 
(511) 
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, op-
hthalmic diseases and respiratory diseases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93125 A 
(800) 1352488 
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Blue, brown, white and gray. Blue, brown,  

white, gray for the word elements.  
(531) 16.03.17; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;  

29.01.15 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software (re-
corded); monitors; computer hardware; computer 
games.  
 

28 – Games that are not included in other classes; 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling, adapted 
for use with external screen or monitor; slot ma-
chines [gaming machines].  
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93126 A 
(800) 1352912 
(151) 2017 05 08 
(891) 2017 05 08 
(731) HARMONIC DESIGN AUDIOTECHNIK  

GMBH 
Bahnhofstraße 1, 71711 Steinheim, Germany 

(540 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.05; 27.05.22;  

27.05.24 
(511)  
9 – Loudspeakers; cabinets for loudspeakers; repea-
ters; public address systems; loudspeaker systems; 
racks for loudspeakers; horns for loudspeakers; sig-
nal processors for audio speakers; loudspeakers with 
built in amplifiers; electronic audio signal processors 
for compensating sound distortion in speakers; digi-
tal sound processors; electrical amplifiers for sound  
signals; electrical amplifiers for use with musical 
instruments; electroacoustic emphasisers; electroa-
coustic transducers; integrated audio amplifiers; high 
fidelity audio apparatus; high fidelity apparatus; au-
dio speakers for home; audio electronic apparatus; 
multichannel sound processors; monitor speakers; 
sound mixers with integrated amplifiers; sound pro-
cessors; audio processing apparatus; audio mixing 
apparatus; sub-woofers; stereo amplifying apparatus; 
portable sound reproducing apparatus; personal ste-
reos; time correction filters; digital amplifiers; elec-
trical amplifiers; electronic amplifiers; electroaco-
ustic amplifiers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93127 A 
(800) 1352489  
(151) 2016 12 06 
(891) 2017 12 06 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str.4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Black, red and gold. Black, red, gold for the  
word and figurative elements.  

(531) 25.01.05; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.02;  
27.05.04; 27.05.11; 29.01.13 

(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; coin-operated mechanisms for ven-
ding machines; data processing equipment and com-
puters.  
 

28 – Games and playthings; gaming machines.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93128 A 
(800) 1352922 
(151) 2017 04 19 
(891) 2017 04 19 
(731) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo  

"MOSKOVSKY ZAVOD "CRISTALL" 
4 Samokatnaya ulitsa, RU-111033 Moscow,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93129 A 
(800) 1352923 
(151) 2017 04 14 
(891) 2017 04 14 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"PHARMFIRMA "SOTEX" 
d.11, pos. Belikovo, selskoe poselenie  
Bereznjakovskoe, Sergievo-Posadsky  
municipalny rayon, RU-141345 Moskovskaya  
obl., Russian Federation 

(540) 

 
(531) 27.07.17 
(511) 
5 – Adhesive plasters; sticking plasters; candy, me-
dicated; chewing gum for medical purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; enzymes for medical 
purposes; medicines for human purposes; nutritional 
supplements; ointments for pharmaceutical purpo-
ses; pastilles for pharmaceutical purposes; lozenges 
for pharmaceutical purposes; pharmaceutical prepa-
rations; suppositories; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; vaccines; vitamin prepara-
tions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93130 A 
(800) 1352490 
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str.4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 
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(540) 
 

 
 

(591) Blue, black, yellow and brown. Blue, black,  
yellow, brown for the word elements.  

(531) 27.03.15; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.13 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software 
(recorded), monitors, computer hardware.  
 

28 – Games that are not included in other classes; 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling, adapted 
for use with external screen or monitor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93131 A 
(800) 1352494 
(151) 2017 03 13 
(891) 2017 03 13 
(731) "DELICPOL" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 8,  
PL-42-125 Kamyk, Poland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
30 – Candy bars; sponge cakes; cakes; pastries; coo-
kies; biscuits; candy; chocolates; chocolate coated 
fruits; gingerbread; confectionery for decorating 
Christmas trees; wafers; sweetmeats; pastry and con-
fectionery; chocolate products; baked goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93132 A 
(800) 1352957 
(151) 2017 05 10 
(891) 2017 05 10 
(731) CALZADOS FAL, S.A. 

Avenida Logroño, 21 E-26580 ARNEDO  
(La Rioja), Japan 

(540)  

CHIRUCA 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Ready-made clothing for external and internal 
use; footwear; headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93133 A 
(800) 1352509 
(151) 2017 04 18 
(891) 2017 04 18 
 

(731) SOMA KİMYA  SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 
Hadımköy Mahallesi, Alparslan Sokağı,  
No:10, Arnavutköy  İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic 
materials for packaging and wrapping purposes; 
printing blocks and types; bookbinding material; 
printed publications; printed matter; books, maga-
zines, newspapers, bill books, printed dispatch notes, 
printed vouchers, calendars; posters; photographs 
[printed]; paintings; stickers [stationery]; postage 
stamps; stationery, office stationery, instructional 
and teaching material [except furniture and appara-
tus]; writing and drawing implements; artists' ma-
terials; paper products for stationery purposes; ad-
hesives for stationery purposes, pens, pencils, era-
sers, adhesive tapes for stationery purposes, card-
board cartons [artists' materials], writing paper, 
copying paper, paper rolls for cash registers, dra-
wing materials, chalkboards, painting pencils, water-
colors [paintings]; office requisites; paint rollers and 
paintbrushes for painting.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93134 A 
(800) 1352956 
(151) 2017 04 27 
(891) 2017 04 27 
(731) I.C.O.N. EUROPE, S.L. 

Rua Amor Ruibal, nº 11 entlo., E-36203  
VIGO (PONTEVEDRA), Spain 

(540) 
 

 
 

(591) Purple, white and orange 
(531) 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
3 – Hair lotions; essential oils only intended for hair 
care; cosmetics only intended for hair care. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93233 A 
(800) 1353543 
(151) 2016 12 23 
(891) 2016 12 23 
(731) E-SPORTS MEDIA RIGHTS, SL 

Avenida Baix Llobregat,3-5 E-08970 SANT 
JOAN DESPI (BARCELONA), Spain 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
38 – Telecommunications; broadcasting of audiovi-
sual and multimedia content via the Internet; satellite 
broadcasting services relating to sporting events.  
 

41 –  Entertainment services; video game entertain-
ment services; organization of events for cultural, 
entertainment and sports purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93416 A 
(800) 1355721 
(151) 2017 03 10 
(891) 2017 03 10 
(731) CHINA MINSHENG INVESTMENT CO.,  

LTD 
23/F, No.100 Zhongshan South Road,  
Huangpu District  Shanghai, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
35 – Advertising; business management assistance; 
sales promotion for others; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; offi-
ce machines and equipment rental; accounting; spon-
sorship search; wholesale or retail store services 
featuring drugs; wholesale or retail store services 
featuring veterinary drug.  
 

36 – Insurance consultancy; financing services; ban-
king; art appraisal; real estate agency services; bro-
kerage; surety services; charitable fund raising; trus-
teeship; lending against security. 
 

42 – Quality evaluation; technical project studies; 
geological prospecting; chemical research; industrial 
design; architectural services; dress designing; com-
puter programming; authenticating works of art; eva-
luation of product development; biological research; 

meteorological information; material testing; cartog-
raphy services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93418 A 
(800) 1355725  
(151) 2017 03 15 
(891) 2017 03 15 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15,32339 Espelkamp, Germany 
(540)  

Multi Supreme 81 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; compact discs, DVDs and other di-
gital recording media; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers; com-
puter software; fire-extinguishing apparatus; musical 
jukeboxes and parts for the aforesaid automatic ma-
chines; automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; coin-ope-
rated mechanisms; computer and video games soft-
ware; games software for use on any computer 
platform, including electronic entertainment and 
games consoles; computer game programs; compu-
ter games programs; video games (software); com-
puter games provided through a global computer 
network or supplied by means of multimedia elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes software and computer software, all being pro-
vided in the form of storage media; programs for 
operating electric and electronic apparatus for ga-
mes, amusement and/or entertainment purposes; 
computer software for computer games on the in-
ternet; online games (software), in particular for on-
line betting games, online prize games, online gam-
bling games, online games of skill and online casino 
games; computer software in the form of an app for 
mobile devices and computers; calculating apparatus 
in coin-operated machines and parts for the aforesaid 
goods; apparatus for recording, transmission, pro-
cessing or reproduction of data, including sound or 
images, including parts for all the aforesaid goods, 
except radio sets, television receivers, hi-fi systems, 
video recorders, telephone apparatus, fax machines 
and telephone answering machines; computer hard-
ware and software for casino and amusement arcade 
games, for gaming machines, slot machines or video  
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lottery gaming machines or games of chance via the 
internet; electric, electronic, optical or automatic ap-
paratus, for identifying data carriers, identity cards 
and credit cards, bank notes and coins; electric, el-
ectronic or optical alarm and monitoring installa-
tions, including video cameras and apparatus for 
image transmission and image processing; data pro-
cessing apparatus and computers, including data 
processing apparatus and computers being com-
ponents for data networks and parts facilitating data 
network communications; electric wiring harnesses; 
circuit boards, printed board assemblies (electronic 
components) and combinations thereof being as-
semblies and equipment parts, included in class 9.  
 

28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Chris-
tmas trees; gaming apparatus (including coin-opera-
ted apparatus); coin-operated arcade game machines; 
arcade games (included in class 28); coin-operated 
video gaming apparatus; video games adapted for 
use with external screens or monitors only; casino 
fittings, namely roulette tables, roulette wheels; co-
in-operated automatic gaming machines and gaming 
machines, in particular for gaming arcades, with or 
without a prize payout; electronic or electrotechnical 
gaming apparatus, automatic gaming machines, 
gaming machines, slot machines operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular 
for commercial use in casinos and amusement ar-
cades, with or without a prize payout; automatic ga-
ming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, 
with or without a prize payout; coin-operated ga-
ming machines and/or electronic money-based ga-
ming apparatus (machines), with or without prizes; 
housings adapted for gaming machines, gaming 
apparatus and automatic gaming machines, operated 
by means of coins, tokens, tickets or by means of 
electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and gaming 
arcades, with or without a prize payout; electronic 
games; electronic game entertainment apparatus and 
accessories therefor; video output game machines; 
drawing apparatus for prize games and lotteries, 
draws or raffles; housings of metal, plastic and/or 
wood for coin-operated automatic machines; appara-
tus for games (including video games), other than 
adapted for use with external screens or monitors 
only; slot machines (gaming machines); gaming tab-
les, in particular for table football, billiards, sliding 
games; flying discs (toys) and darts; electric, electro-
nic or electromechanical bingo game machines, lo-
ttery or video lottery game machines, including for 
betting offices, networked or unnetworked; LCD 
games consoles; automatic gaming machines; auto-
matic lottery machines; all the aforesaid automatic 
gaming machines and apparatus operating in net-
works; the aforesaid machines incorporating appa-

ratus and devices for accepting and storing money, 
included in class 28.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93419 A 
(800) 1355728 
(151) 2017 03 06 
(891) 2017 03 06 
(731) Dimitar Hristov BALEV 

Blvd. Vitosha No.137, apt.17, BG-1408  
SOFIA, Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.02 
(511)  
3 – Soaps; perfumery; essential oils; aromatics [es-
sential oils]; essential oils for use in air fresheners; 
ionone [perfumery]; extracts of flowers [perfumes]; 
potpourris [fragrances]; fragrances for personal use; 
aromatics for fragrances; air fragrancing prepara-
tions; fragrances for household purposes; fragrances 
for automobiles; automobile cleaners; sachets for 
perfuming linen; scented wood; scented water; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; cloths im-
pregnated with a detergent for cleaning; bath salts, 
not for medical purposes. 
 

5 – Salts for mineral water baths; air purifying pre-
parations; car deodorants; deodorants for clothing 
and textiles; air deodorising preparations; prepara-
tions for the neutralising of odours; disposable sani-
tizing wipes; disposable babies' napkins of cellulose; 
cleaning cloths impregnated with disinfectant for hy-
giene purposes; tissues impregnated with antibac-
terial preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93420 A 
(800) 1355763 
(151) 2017 03 06 
(891) 2017 03 06 
(731) BUGATTI GMBH 

Hansastraße 55, 32049 Herford,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 05.13.08; 26.01.18; 27.05.21 
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(511)  
9 – Cases for mobile phones, cases for portable com-
puter. 
 

18 – Goods made of leather and imitations of leat-
her, included in this class, in particular bags, back-
packs, suit bags, wallets, purses, key cases; trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; leather 
and imitations of leather. 
 

24 – Woven fabrics and textiles, not included in ot-
her classes; bed covers; table cloths. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93447 A 
(800) 1356702 
(151) 2017 03 21 
(891) 2017 03 21 
(731) TUBEX 

RUE DE LA GARE, F-45300 ESCRENNES,  
France 

(540) 

 
 

(591) Green. white, orange 
(531) 03.04.13; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
6 – Transportable buildings of metal; buildings of 
metal; tubes of metal; metal connections for tubes; 
posts of metal; panels of metal; self-service metal 
panels for animals; metal panels for fattening ani-
mals; metal stalls [structures] for animals; barriers of 
metal; grassland barriers of metal; extendable bar-
riers of metal; metal restraint barriers for animals or 
for livestock; stanchions of metal; enclosures of 
metal; metal cages for animals or livestock; metal 
restraint cages for animals or livestock; pens (of me-
tal) for animals or livestock; chains of metal; fittings 
of metal for building; fences of metal; doors of me-
tal; gates of metal; paddocks (enclosures) of metal; 
cubicles (enclosures) of metal for animals or lives-
tock. 
 

19 – Transportable buildings, not of metal; buil-
dings, not of metal; non-metal tubes; non-metallic 
pipe couplings; posts, not of metal; non metallic 
panels; self-service non-metallic panels for animals; 
non-metallic panels for fattening animals; non-me-
tallic stalls [structures] for animals; gates, not of me-
tal; grassland barriers not of metal; extendable bar-
riers not of metal; non-metallic restraint barriers for 
animals or for livestock; non-metallic stanchions; 
fencing, not of metal; non-metallic cages for lives-
tock or for non-domestic animals; non-metallic rest-

raint cages for livestock or for non-domestic ani-
mals; mobile (non-metallic) pens for livestock or 
non-domestic animals; non-metallic fittings for buil-
ding; fences, not of metal; doors not of metal; non-
metallic gates; paddocks (enclosures) not of metal; 
non-metallic cubicles (enclosures) for animals or for 
livestock. 
 

20 – Fodder racks; angled fodder racks; grassland 
racks; racks for cattle, horses, sheep or pigs; chains, 
not of metal. 
 

21 – Drinking troughs; drinking troughs for lives-
tock; drinking troughs for animals; drinking troughs 
for cattle, horses, sheep, goats or pigs; feeding tro-
ughs; troughs for livestock; troughs for cattle, hor-
ses, sheep, goats or pigs; feeding troughs; feeding 
troughs for livestock; mangers for animals; feeding 
troughs for cattle, horses, sheep, goats or pigs; fee-
ders for livestock; feeders for animals. 
 

35 – Retail or wholesale sales services for tubes, po-
les, panels, self-service panels, panels for fattening, 
stalls [structures], barriers, grassland barriers, 
extendable barriers, restraint barriers, stanchions, en-
closures, cages, restraint cages, mobile pens, chains, 
fittings, closures, doors, gates, paddocks [enclosu-
res], cubicles [enclosures] for animals or livestock. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93451 A 
(800) 1356775 
(151) 2016 12 05 
(891) 2016 12 05 
(731) KRÜGER GMBH & CO. KG 

Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch  
Gladbach, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 05.01.05; 26.01.15; 26.01.18 
(511)  
1 – Artificial sweeteners [chemical preparations]; 
chemicals used in the manufacture of confectionery; 
low calorie sweeteners [artificial, chemical]; synthe-
tic sugar replacements (chemical preparations); vita-
mins for use in the manufacture of food supple-
ments; antioxidants for use in the manufacture of fo-
od supplements; proteins for use in the manufacture 
of food supplements. 
 

5 – Pharmaceuticals; natural therapeutics; dietetic 
preparations; nutritional supplements; artificial swe-
eteners adapted for diabetics; dietetic foodstuffs; di-
etetic preparations for medical or veterinary purpo-
ses; infant formula; salts for medical purposes; vita-
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mins and trace minerals, especially in powdered 
form and as tablets, also as effervescent tablets; her-
bal teas and medicinal plant extracts for medical pur-
poses. 
 

29 – Meat; fish, not live; poultry, not live; game, not 
live; meat extracts; prepared, especially preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables [inc-
luding nuts and pulses]; processed mushrooms; je-
llies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; da-
iry products and dairy substitutes; coffee creamer; 
powdered milk for food purposes; mixed milk beve-
rages (milk predominating); edible oils; edible fats; 
sea foods; molluscs; birds eggs and egg products; 
powders containing protein [foodstuffs]; pollen pre-
pared as foodstuff; soya preparations; all of the afo-
resaid goods in this class also in instant form where 
possible. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; honey; golden syrup; natural sweeteners, es-
pecially thaumatin and stevia; yeast; baking powder; 
salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; 
ice for refreshment; powdered edible ices and pre-
parations for making edible ices; fruit tea and infu-
sions, not for medical purposes; chocolate; chocolate 
goods; confectionery; chewing gum for non-medical 
purposes; cappuccino; cappuccino beverages; cappu-
ccino beverage powder; coffee-based beverages; tea-
based beverages; fruit tea-based beverages; cocoa-
based beverages; drinking chocolate; beverage pow-
ders containing caffeine, cocoa and/or chocolate; 
iced coffee; iced coffee powder; nut-nougat creams; 
cocoa and nut pastes; dietetic foodstuffs for non-
medical use on the basis of carbohydrates and/or 
roughage, also incorporating vitamins, minerals, tra-
ce elements either alone or in combination, as far as 
included in this class; coffee concentrates; espresso; 
coffee capsules; coffee pods; espresso pods; all of 
the aforesaid goods in this class also instant form, if 
possible; pastry and confectionery; ice, ice creams, 
frozen yogurts and sorbets; foodstuffs made of a 
sweetener for sweetening desserts; natural swee-
teners; chocolate syrups. 
 

32 – Beer; mineral water [beverages]; aerated water; 
non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit bevera-
ges, fruit tea beverages, fruit juice beverages, fruit 
juices and vegetable juices; fruit syrups and other 
non-alcoholic preparations for making beverages; 
isotonic beverages; protein drinks; beverage pow-
ders for the preparation of non-alcoholic and isoto-
nic beverages [also containing sugar]; preparations 
for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93598 A 
(800) 1357712 
(151) 2017 03 24 

(891) 2017 03 24 
(731) PROBIOTICS INTERNATIONAL LIMITED 

Lopen Head, Somerset TA13 5JH, United  
Kingdom 

(540)  

BIO-KULT 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; nutritional and dietetic products; vita-
mins, minerals and mineral salts; nutritional, food 
and health food supplements; microbial preparations, 
probiotic bacterial formulations and supplements for 
medical purposes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93600 A 
(800) 1357745 
(151) 2017 03 07 
(891) 2017 03 07 
(731) BARONI S.p.A. 

Via Santi, 15 I-41033 CONCORDIA SULLA  
SECCHIA (MODENA), Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 27.05.15 
(511) 
 25 – Knitwear [clothing]; hosiery articles; clothing 
articles made with knitted fabric; jersey (clothing).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93611 A 
(800) 1357753 
(151) 2017 03 01 
(891) 2017 03 01 
(731) XANTIS PHARMA LIMITED 

Lemesou, 5, EUROSURE TOWER 1st  
floor, Flat/Office 101  CY-2112 Nicosia,  
Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.05 
(511)  
3 – Cosmetics; toiletries; balms, other than for me-
dical purposes; petroleum jelly for cosmetic pur-
poses; cosmetic creams; lotions for cosmetic purpo-
ses; beauty masks; oils for cosmetic purposes; essen-
tial oils for cosmetic purposes; oils for cleaning pur-
poses; soap; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for baths; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic preparations containing sea-salt. 
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5 – Pharmaceuticals; medicinal preparations; drugs 
for medical purposes; sanitary preparations for me-
dical purposes; nutritional supplements for humans; 
disinfectants; anti-infectives; antiinflammatories; 
analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; hor-
mones for medical purposes; medicinal oils; germi-
cides; tonics for medical purposes; febrifuges; prepa-
rations of trace elements for human use; nutritional 
supplements; dietary supplements for medical use; 
mineral food supplements; albumin dietary supple-
ments; enzyme dietary supplements; vitamin prepa-
rations; bacterial preparations for medical use; bacte-
riological preparations for medical use; enzyme pre-
parations for medical purposes; candy, medicated; 
jujube, medicated; pastilles for pharmaceutical pur-
poses; syrups for pharmaceutical purposes; medi-
cinal drinks; elixirs [pharmaceutical preparations]; 
medicinal infusions; tinctures for medical purposes; 
medicinal tea; liniments; ointments for pharmaceu-
tical purposes; petroleum jelly for medical purposes; 
mineral waters for medical purposes; salts for medi-
cal purposes; mineral water salts; smelling salts; 
thermal water; sea water for medical purposes; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuti-
cal preparations for skin care; pharmaceutical pre-
parations for mouth and throat care; pharmaceutical 
preparations for nasal cavity care; gargles for medi-
cal purposes; nasal sprays for medical purposes; me-
dicated throat sprays; pharmaceutical preparations 
for nasal rinsing; pharmaceutical preparations for 
treatment of otolaryngologic diseases; pharmaceuti-
cal preparations containing sea-salt; medicated eye-
washes; bronchodilating preparations; cooling sprays 
for medical purposes; disinfectant soap; medicated 
soap. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; medical de-
vices, namely appliances for otolaryngologic care 
and for treatment of otolaryngologic diseases; app-
liances for nasal rinsing; nasal aspirators; esthetic 
massage apparatus; spoons for administering me-
dicine; cushions for medical purposes; tongue scra-
pers; ear picks; inhalers; ultraviolet ray lamps for 
medical purposes; hearing protectors; physiotherapy 
apparatus. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93612 A 
(800) 1357770 
(151) 2017 03 22 
(891) 2017 03 22 
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK  

COMPANY 
ul. Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk, Russian  
Federation 

(540) 

 
 

(591) Orange, yellow, light brown, red, raspberry,  
blue, white, green, pink, black 

(531) 03.07.24; 19.03.24; 26.04.13; 28.05; 29.01.15 
(511) 
30 – Waffles; fruit jellies [confectionery]; pastries; 
peanut confectionery; caramels [candy]; confectio-
nery; sweetmeats [candy]; peppermint sweets; can-
dy; macaroons [pastry]; marzipan; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; chocolate-coa-
ted nuts; biscuits; petit-beurre biscuits; cakes; fon-
dants [confectionery]; pralines; gingerbread; halvah; 
chocolate.  
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 
(260) AM 2018 87320 A 
(800) 1297272 
(151) 2015 04 28 
(181) 2025 04 28 
(891) 2015 04 28 
(511) 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 87517 A 
(800) 1298793 
(151) 2016 03 11 
(181) 2026 03 11 
(891) 2016 03 11 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 87563 A 
(800) 1298788  
(151) 2016 03 11 
(181) 2026 03 11 
(891) 2016 03 11 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89359 A 
(800) 1316688 
(151) 2016 04 25 
(181) 2026 04 25 
(891) 2016 04 25 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90706 A 
(800) 1329354 
(151) 2016 09 07 
(181) 2026 09 07 
(891) 2016 09 07 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90710 A 
(800) 1329889 
(151) 2016 09 20 
(181) 2026 09 20 
(891) 2016 09 20 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90723 A 
(800) 1249801 
(151) 2015 01 23 
(181) 2025 01 23 
(891) 2016 06 16 
(511) 29 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2018 90724 A 
(800) 1263974 
(151) 2015 01 28 
(181) 2025 01 28 
(891) 2017 01 19 
(511) 16, 41, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90725 A 
(800) 1312312 
(151) 2016 06 29 
(181) 2026 06 29 
(891) 2017 01 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90729 A 
(800) 1329498 
(151) 2016 10 11 
(181) 2026 10 11 
(891) 2016 10 11 
(511) 09, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90732 A 
(800) 1329508 
(151) 2016 10 28 
(181) 2026 10 28 
(891) 2016 10 28 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90739 A 
(800) 1329519 
(151) 2016 11 08 
(181) 2026 11 08 
(891) 2016 11 08 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90751 A 
(800) 1329528 
(151) 2016 11 14 
(181) 2026 11 14 
(891) 2016 11 14 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90754 A 
(800) 1329529 
(151) 2016 11 14 
(181) 2026 11 14 
(891) 2016 11 14 
(511) 12 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 90760 A 
(800) 1329562 
(151) 2016 07 01 
(181) 2026 07 01 
(891) 2016 07 01 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90883 A 
(800) 1331605 
(151) 2016 08 25 
(181) 2026 08 25 
(891) 2016 08 25 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90884 A 
(800) 1331609 
(151) 2016 10 14 
(181) 2026 10 14 
(891) 2016 10 14 
(511) 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90885 A 
(800) 1330661 
(151) 2016 09 07 
(181) 2026 09 07 
(891) 2016 09 07 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90909 A 
(800) 1271745 
(151) 2015 07 29 
(181) 2025 07 29 
(891) 2017 02 01 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90912 A 
(800) 1301267 
(151) 2016 03 25 
(181) 2026 03 25 
(891) 2016 10 11 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90913 A 
(800) 1321319 
(151) 2016 07 26 
(181) 2026 07 26 
(891) 2016 11 25 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90915 A 
(800) 1326255 
(151) 2016 09 15 
(181) 2026 09 15 

(891) 2017 01 30 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90917 A 
(800) 1330849 
(151) 2016 08 16 
(181) 2026 08 16 
(891) 2016 08 16 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90918 A 
(800) 1330862 
(151) 2016 08 25 
(181) 2026 08 25 
(891) 2016 08 25 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90922 A 
(800) 1330953 
(151) 2016 09 06 
(181) 2026 09 06 
(891) 2016 09 06 
(511) 05, 16, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90923 A 
(800) 1330981 
(151) 2016 11 09 
(181) 2026 11 09 
(891) 2016 11 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90924 A 
(800) 1330985 
(151) 2016 11 08 
(181) 2026 11 08 
(891) 2016 11 08 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90925 A 
(800) 1331014 
(151) 2016 06 28 
(181) 2026 06 28 
(891) 2016 06 28 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90926 A 
(800) 1331032 
(151) 2016 10 03 
(181) 2026 10 03 
(891) 2016 10 03 
(511) 32 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 90939 A 
(800) 1331187 
(151) 2016 06 28 
(181) 2026 06 28 
(891) 2016 06 28 
(511) 14, 24, 25, 26, 35, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90941 A 
(800) 1331245 
(151) 2016 05 12 
(181) 2026 05 12 
(891) 2016 05 12 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90942 A 
(800) 1331254 
(151) 2016 08 18 
(181) 2026 08 18 
(891) 2016 08 18 
(511) 01, 05, 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91023 A 
(800) 1331937 
(151) 2016 09 16 
(181) 2026 09 16 
(891) 2016 09 16 
(511) 29, 30, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91024 A 
(800) 1332818 
(151) 2016 03 16 
(181) 2026 03 16 
(891) 2016 03 16 
(511) 07, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91029 A 
(800) 1331996 
(151) 2016 06 14 
(181) 2026 06 14 
(891) 2016 06 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91030 A 
(800) 1332149 
(151) 2016 06 27 
(181) 2026 06 27 
(891) 2016 06 27 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91031 A 
(800) 1332174 
(151) 2016 03 24 
(181) 2026 03 24 

(891) 2016 03 24 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91032 A 
(800) 1332175 
(151) 2016 03 24 
(181) 2026 03 24 
(891) 2016 03 24 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91058 A 
(800) 1332578 
(151) 2016 11 11 
(181) 2026 11 11 
(891) 2016 11 11 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91061 A 
(800) 1332593 
(151) 2015 11 05 
(181) 2025 11 05 
(891) 2015 11 05 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91063 A 
(800) 1332600 
(151) 2016 07 01 
(181) 2026 07 01 
(891) 2016 07 01 
(511) 08, 16, 20, 21, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91146 A 
(800) 1131013 
(151) 2012 03 21 
(181) 2022 03 21 
(891) 2017 02 14 
(511) 06, 12, 14, 25, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91147 A 
(800) 1227411 
(151) 2014 10 02 
(181) 2024 10 02 
(891) 2017 02 08 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91150 A 
(800) 1318034 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(891) 2017 02 16 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 91151 A 
(800) 1332340 
(151) 2016 10 20 
(181) 2026 10 20 
(891) 2017 02 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91158 A 
(800) 1333106 
(151) 2017 01 04 
(181) 2027 01 04 
(891) 2017 01 04 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91162 A 
(800) 1333116  
(151) 2016 06 14 
(181) 2026 06 14 
(891) 2016 06 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91163 A 
(800) 1333117 
(151) 2016 06 14 
(181) 2026 06 14 
(891) 2016 06 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91177 A 
(800) 1333184 
(151) 2016 12 16 
(181) 2026 12 16 
(891) 2016 12 16 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91182 A 
(800) 1333284 
(151) 2016 08 25 
(181) 2026 08 25 
(891) 2016 08 25 
(511) 09, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91199 A 
(800) 1334385 
(151) 2016 11 14 
(181) 2026 11 14 
(891) 2016 11 14 
(511) 12, 24, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91200 A 
(800) 1333473 
(151) 2016 02 04 
(181) 2026 02 04 

(891) 2016 02 04 
(511) 06, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91234 A 
(800) 1333962 
(151) 2016 11 17 
(181) 2026 11 17 
(891) 2016 11 17 
(511) 01, 02, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91240 A 
(800) 1333690 
(151) 2016 10 14 
(181) 2026 10 14 
(891) 2016 10 14 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91241 A 
(800) 1334069 
(151) 2017 01 04 
(181) 2027 01 04 
(891) 2017 01 04 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91243 A 
(800) 1333727 
(151) 2016 08 30 
(181) 2026 08 30 
(891) 2016 08 30 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91325 A 
(800) 1335372 
(151) 2016 10 21 
(181) 2026 10 21 
(891) 2016 10 21 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91328 A 
(800) 1335049 
(151) 2016 10 13 
(181) 2026 10 13 
(891) 2016 10 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91329 A 
(800) 1335382 
(151) 2016 12 21 
(181) 2026 12 21 
(891) 2016 12 21 
(511) 04 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 91331 A 
(800) 1335077 
(151) 2016 12 22 
(181) 2026 12 22 
(891) 2016 12 22 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91333 A 
(800) 1335383 
(151) 2016 12 21 
(181) 2026 12 21 
(891) 2016 12 21 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91340 A 
(800) 569231 
(151) 1991 04 08 
(181) 2001 04 08 
(891) 2016 12 23 
(511) 03, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91341 A 
(800) 1334897 
(151) 2016 06 24 
(181) 2026 06 24 
(891) 2016 06 24 
(511) 01, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91346 A 
(800) 797259 
(151) 2002 10 24 
(181) 2012 10 24 
(891) 2016 12 15 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91349 A 
(800) 1335108 
(151) 2015 11 25 
(181) 2025 11 25 
(891) 2015 11 25 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91352 A 
(800) 1014921 
(151) 2009 08 20 
(181) 2019 08 20 
(891) 2016 11 25 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91353 A 
(800) 1335143 
(151) 2016 12 16 
(181) 2026 12 16 

(891) 2016 12 16 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91462 A 
(800) 1335800 
(151) 2016 11 21 
(181) 2026 11 21 
(891) 2016 11 21 
(511) 09, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91473 A 
(800) 1083842 
(151) 2011 06 03 
(181) 2021 06 03 
(891) 2017 02 22 
(511) 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91475 A 
(800) 1336068 
(151) 2016 11 09 
(181) 2026 11 09 
(891) 2016 11 09 
(511) 06, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91614 A 
(800) 1152286 
(151) 2013 02 04 
(181) 2023 02 04 
(891) 2016 11 14 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91618 A 
(800) 1235961 
(151) 2014 07 02 
(181) 2024 07 02 
(891) 2016 12 12 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91619 A 
(800) 1336898 
(151) 2016 11 25 
(181) 2026 11 25 
(891) 2016 11 25 
(511) 12, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91622 A 
(800) 1263158 
(151) 2015 06 04 
(181) 2025 06 04 
(891) 2017 03 01 
(511) 08 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 91624 A 
(800) 1337012 
(151) 2016 10 12 
(181) 2026 10 12 
(891) 2016 10 12 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91626 A 
(800) 1337089 
(151) 2016 11 18 
(181) 2026 11 18 
(891) 2016 11 18 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91671 A 
(800) 1337617 
(151) 2016 06 20 
(181) 2026 06 20 
(891) 2016 06 20 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91672 A 
(800) 1338143 
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91674 A 
(800) 1338155 
(151) 2016 12 22 
(181) 2026 12 22 
(891) 2016 12 22 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91677 A 
(800) 1338207 
(151) 2016 07 28 
(181) 2026 07 28 
(891) 2016 07 28 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91681 A 
(800) 1338214 
(151) 2016 07 28 
(181) 2026 07 28 
(891) 2016 07 28 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91682 A 
(800) 1338215 
(151) 2016 07 28 
(181) 2026 07 28 

(891) 2016 07 28 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91724 A 
(800) 1337955 
(151) 2016 07 14 
(181) 2026 07 14 
(891) 2016 07 14 
(511) 11, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91725 A 
(800) 1338015 
(151) 2016 04 21 
(181) 2026 04 21 
(891) 2016 04 21 
(511) 07, 11, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91774 A 
(800) 1339038 
(151) 2016 12 28 
(181) 2026 12 28 
(891) 2016 12 28 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91775 A 
(800) 1339346 
(151) 2016 05 26 
(181) 2026 05 26 
(891) 2016 05 26 
(511) 06, 35, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91776 A 
(800) 1339352 
(151) 2016 12 26 
(181) 2026 12 26 
(891) 2016 12 26 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91777 A 
(800) 1339369 
(151) 2016 12 14 
(181) 2026 12 14 
(891) 2016 12 14 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91833 A 
(800) 1339733 
(151) 2017 01 25 
(181) 2027 01 25 
(891) 2017 01 25 
(511) 30 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 91839 A 
(800) 995946 
(151) 2009 02 02 
(181) 2019 02 02 
(891) 2017 01 08 
(511) 39 
__________________________________________ 
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(111) M 1998 9411 R2 
(156) 1998 05 25 
(186) 2028 05 25 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9412 R2 
(156) 1998 05 25 
(186) 2028 05 25 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10271 R2 
(156) 1998 08 19 
(186) 2028 08 19 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8869 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი  

კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ- 
რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8873 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) ტევა ფარმაცევტიკალ ინდასტრიზ ლტდ 

საიენს ბეიზდ ინდასტრიზ კამპუსი,  
ჰარ-ჰოთცვიმი, 91010 იერუსალიმი,  
ისრაელი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8580 R2 
(156) 1998 03 06 
(186) 2028 03 06 
(732) ზე კვაკერ ოუტზ კომპანი 

555, ვესტ მონრო  სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი  

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 1998 9027 R2 
(156) 1998 04 28 
(186) 2028 04 28 
(732) ლჯ ქემ, ლტდ. 

128, იეოუი-დაერო, იეონგდეუნგპო-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8972 R2 
(156) 1998 04 24 
(186) 2028 04 24 
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11016 R2 
(156) 1998 10 28 
(186) 2028 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9074 R2 
(156) 1998 04 29 
(186) 2028 04 29 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8112 R2 
(156) 1998 01 22 
(186) 2028 01 22 
(732) ჰოფმან გმბჰ კვალიტეტსვერკცოიგე 

ჰაბერლანდშტრასე 55, 81241 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8113 R2 
(156) 1998 01 22 
(186) 2028 01 22 
(732) ჰოფმან გმბჰ კვალიტეტსვერკცოიგე 

ჰაბერლანდშტრასე 55, 81241 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8114 R2 
(156) 1998 01 22 
(186) 2028 01 22 

oficialuri Setyobinebebi 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(732) ჰოფმან გმბჰ კვალიტეტსვერკცოიგე 
ჰაბერლანდშტრასე 55, 81241 მიუნხენი, 
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8115 R2 
(156) 1998 01 22 
(186) 2028 01 22 
(732) ჰოფმან გმბჰ კვალიტეტსვერკცოიგე 

ჰაბერლანდშტრასე 55, 81241 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8880 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) უორნერ ბრაზ. ენტერტეიმენტ, ინკ. 

დელავერის კორპორაცია 
4000 უორნერ ბულვარი, ბერბენკი,  
კალიფორნია 91522, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8140 R2 
(156) 1998 01 23 
(186) 2028 01 23 
(732) ორილიეს რჰო გტმ დეველოპმენტ  

ლიმიტიდ 
35 როუსმაუნტ ბიზნეს პარკი,  
ბალიკულინი, დუბლინი 11, ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8882 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8883 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8884 R2 
(156) 1998 04 13 
(186) 2028 04 13 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 

(111) M 1998 8885 R2 
(156) 1998 04 13 
(186) 2028 04 13 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8886 R2 
(156) 1998 04 13 
(186) 2028 04 13 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8591 R2 
(156) 1998 03 09 
(186) 2028 03 09 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8592 R2 
(156) 1998 03 09 
(186) 2028 03 09 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8598 R2 
(156) 1998 03 09 
(186) 2028 03 09 
(732) ა. ლოაკერ აგ-ს.პ.ა. 

აუნა დი სოტო, 39054 რენონი, ბოლცანო,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9869 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9896 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) კაბუშიკი კაიშა კომაცუ სეისაკუშო 

3-6, 2-ჩომე აკასაკა, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
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(111) M 1998 9905 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) ბრიტიშ ეარვეიზ პლკ 

ვოტერსაიდ (HB A3), საფოსტო ყუთი 365,  
ჰარმონდსვორდზ, ვესტ დრაიტონ, UB7  
0GB, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8982 R2 
(156) 1998 04 27 
(186) 2028 04 27 
(732) სოსიეტე დე პროიდუი ნესტლე ს.ა. 

CH-1800 ვევეი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8985 R2 
(156) 1998 04 27 
(186) 2028 04 27 
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8891 R2 
(156) 1998 04 14 
(186) 2028 04 14 
(732) პი - დიზაინ აგ 

კანტონშტრასე, CH-6234 ტრინგენი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10454 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვ 
ირჯინია, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10169 R2 
(156) 1998 08 05 
(186) 2028 08 05 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,  
ვირჯინია, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10702 R2 
(156) 1998 09 10 
(186) 2028 09 10 
(732) ომნიკომ ინტერნეშენელ ჰოლდინგზ ინკ. 

720 კალიფორნია სტრიტი, სან-ფრანცის- 
კო, კალიფორნია 94108, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9259 R2 
(156) 1998 05 07 
(186) 2028 05 07 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18436 R1 
(156) 2008 05 16 
(186) 2028 05 16 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8747 R2 
(156) 1998 03 27 
(186) 2028 03 27 
(732) დეზიტინ არცნაიმიტელ გმბჰ 

ვეგ ბაიმ იაგერ 214, 22335 ჰამბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18410 R1 
(156) 2008 05 01 
(186) 2028 05 01 
(732) ცისკო ტექნოლოჯი, ინკ. (შტატ  

კალიფორნიის კორპორაცია) 
170 უესტ ტასმან დრაივი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134 , აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18301 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2028 03 17 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18302 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2028 03 17 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10178 R2 
(156) 1998 08 05 
(186) 2028 08 05 
(732) ზე კვაკერ ოუტზ კომპანი 

555, ვესტ მონრო  სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60661, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8670 R2 
(156) 1998 03 17 
(186) 2028 03 17 
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(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8671 R2 
(156) 1998 03 17 
(186) 2028 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8673 R2 
(156) 1998 03 17 
(186) 2028 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10213 R2 
(156) 1998 08 05 
(186) 2028 08 05 
(732) როქსეტტე რეკორდინგს აბ 

ბოქს 103, 701 42 ორებრო, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8430 R2 
(156) 1998 02 25 
(186) 2028 02 25 
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

დელავერის შტატი, შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან- 
რამონი, კალიფორნია 94583, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8431 R2 
(156) 1998 02 25 
(186) 2028 02 25 
(732) შევრონ კორპორეიშენ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან- 
რამონი, კალიფორნია 94583, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8432 R2 
(156) 1998 02 25 
(186) 2028 02 25 
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

დელავერის შტატი, შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის კომპანია 
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან- 
რამონი, კალიფორნია 94583, აშშ 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 1998 11114 R2 
(156) 1998 11 25 
(186) 2028 11 25 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ, დელავერის  

კორპორაცია 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10013 R2 
(156) 1998 07 09 
(186) 2028 07 09 
(732) მარს ინკ. 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8644 R2 
(156) 1998 03 12 
(186) 2028 03 12 
(732) ჰოფმან გმბჰ კვალიტეტსვერკცოიგე 

ჰაბერლანდშტრასე 55, 81241 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9190 R2 
(156) 1998 05 04 
(186) 2028 05 04 
(732) ჩოის ჰოუტელზ ინტერნეშენელ, ინკ.  

1 ჩოის ჰოუტელზ სერქლი, როკვილი,  
მერილენდი 20850, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8476 R2 
(156) 1998 02 27 
(186) 2028 02 27 
(732) ტენეკო ოტომოუტივ ოპერეიტინგ  

კომპანი ინკ. 
500 ნორთ ფილდ დრაივი, ლეიკ- 
ფორესტი, ილინოისი 60045, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8477 R2 
(156) 1998 02 27 
(186) 2028 02 27 
(732) ტენეკო ოტომოუტივ ოპერეიტინგ  

კომპანი ინკ. 
500 ნორთ ფილდ დრაივი, ლეიკ-ორესტი,  
ილინოისი 60045, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9330 R2 
(156) 1998 05 14 
(186) 2028 05 14 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ლლკ 
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უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9116 R2 
(156) 1998 04 30 
(186) 2028 04 30 
(732) ბაიერსდორფ აგ 

უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8942 R2 
(156) 1998 04 21 
(186) 2028 04 21 
(732) ნიპონ სტილ & სუმიტომო მეტალ  

კორპორეიშენ  
6-1, მარინოუჩი 2-ჩომე, ჩიოდა-კუ, ტოკიო  
100-8071, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8489 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) დელ მონტე ფუდზ, ინკ. 

3003 ოუკ როუდი, უოლნაკ კრიკი,  
კალიფორნია 94597, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8495 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) სეკისუი კაგაკუ კოგიო კაბუშიკი კაიშა 

4-4 ნიშიტემა 2-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11209 R2 
(156) 1998 12 02 
(186) 2028 12 02 
(732) ნაუტიკა აპარელ, ინკ. 

40 ვესტ 57 სტრიტი, 3 ფლორი,  
ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11192 R2 
(156) 1998 12 02 
(186) 2028 12 02 
(732) ნაუტიკა აპარელ, ინკ. 

40 ვესტ 57 სტრიტი, 3 ფლორი,  
ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8514 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) ზე კვაკერ ოუტზ კომპანი 

555, ვესტ მონრო სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60661, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8515 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) ზე კვაკერ ოუტზ კომპანი 

555, ვესტ მონრო  სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60661, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8516 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) ზე კვაკერ ოუტზ კომპანი 

555, ვესტ მონრო სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60661, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9390 R2 
(156) 1998 05 22 
(186) 2028 05 22 
(732) ტიკ კორპორეიშენ 

3-7-3, ნაკა-ჩო, მუსაშინო-ში, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8536 R2 
(156) 1998 03 04 
(186) 2028 03 04 
(732) კურვუასიე ს.ა.ს. 

2, პლას დიუ შატო, F-16200 ჟარნაკი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10145 R2 
(156) 1998 08 05 
(186) 2028 08 05 
(732) ტროპიკანა პროდაქტზ, ინკ. 

1001, მე-13 ავენიუ, ისტ ბრეიდენტონი,  
ფლორიდა 33506, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8549 R2 
(156) 1998 03 05 
(186) 2028 03 05 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 

343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ- 
იორკი 14650, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8550 R2 
(156) 1998 03 05 
(186) 2028 03 05 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 
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343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14650, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8551 R2 
(156) 1998 03 05 
(186) 2028 03 05 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 

343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14650, აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 1998 11175 R  
(732) ოოო ჰენკელ რუს 

107045, მოსკოვი, კოლოკოლნიკოვ  
პერეულოკ 11, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ოაო ჰენკელ-ერა; 187000,  
ლენინგრადსკაია ობლ., ტოსნო,  
მოსკოვსკოე შოსსე, დ. 1, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2018 02 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18828 R  
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(770) თამაზ კონჭოშვილი 
ჭავჭავაძის 55, 4800 ყვარელი,  
საქართველო 

(580) 2018 03 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25754 R  
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`მირონოვსკი ხლებოპროდუქტ~ 
ულ. ელევატორნაია 1, მირონოვკა,  
მირონოვსკი რაიონი, კიევსკაია ობლ.,  
08800, უკრაინა 

(770) შპს „ვესტ ინვესტ“ 
თევდორე მღვდლის ქ. 27, 0154, თბილისი,  
საქართველო; 
შპს „ვესტ ინვესტ“ 
კაიროს ქ. 13ა (ნაკვეთი 2/64), საქართველო 

(580) 2018 02 05 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uflebebis sruli gadacema 
 

 
 #8  2018 04 25 

 
116 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 2008 18702 R  
(732) ბეიკერ & მაკკენზი ლლპ, ენ ილინოის  

პარტნერშიპ 
300 ისტ რენდოლფ სტრიტი, სუიტ 5000,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60601, აშშ 

(770) ბეიკერ & მაკკენზი ლლპ,  
ენ ილინოის პარტნერშიპ 
130 ისტ რენდოლფ დრაივი, სუიტ 3500,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60601, აშშ 

(580) 2018 03 13  
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10397 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპან 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10398 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკზ კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, ს/ყ 34067,  
სიეტლი, ვაშინგტონი, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11322 R  
(732) რაკორდ ე პლასტიკ ნიკოლ 

რუ პიერ ე მარი კიური, 49300 შოლე,  
საფრანგეთი 

(770) ს.ა. რაკორდ ე პლასტიკ ნიკოლ 
37 რიუ პიერ ე მარი კიური, 49309 შოლე,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11931 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკზ კორპორეიშენ (მოქმედი,  
როგორც სტარბაკზ კოფი კომპანი) 
ვაშინგტონის შტატის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთ, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2005 16061 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16062 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16063 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16348 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16370 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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ვაშინგტონი 98134, აშშ 
(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16551 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16552 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16500 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი,  
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 17198 R  
(732) გუგლ ლლკ 

1600 ამფისიეტე პარკუეი, მაუნტინ-ვიუ,  
კალიფორნია 94043, აშშ 

(770) გუგლ ინკ. 
1600 ამფისიეტე პარკუეი, მაუნტინ-ვიუ,  
კალიფორნია 94043, აშშ 

(580) 2018 02 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 17200 R  
(732) გუგლ ლლკ 

1600 ამფისიეტე პარკუეი, მაუნტინ-ვიუ,  
კალიფორნია 94043, აშშ 

(770) გუგლ ინკ. 
1600 ამფისიეტე პარკუეი, მაუნტინ-ვიუ,  
კალიფორნია 94043, აშშ 

(580) 2018 02 14 
__________________________________________ 

(111) M 2007 17899 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ დ/ბ/ა სტარბაკს  
კოფი კომპანი (ვაშინგტონის  
კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18063 R  
(732) პიერ ბალმენ ს.ა.ს 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8009 R  
(732) სმიტს მედიკალ ინტერნეშენელ  

ლიმიტიდ 
1500 იუერიკე პარკი, ლოუერ პემბერტონი,  

აშფორდი, კენტი, TN25 4BF,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) სმიტს მედიკალ ინტერნეშენელ  
ლიმიტიდ 
765, ფინჩლი როუდი, ლონდონი NW11  
8DS, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2018 02 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22565 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24476 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
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(111) M 2014 24700 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშნ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24708 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24979 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი,  
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24980 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი,  
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24743 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი,  
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
 

ვაშინგტონი  98134, აშშ 
(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25162 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი,  
აგრეთვე, როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი  98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24709 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24676 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24983 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24984 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 
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(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25164 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24985 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი 
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24986 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24987 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2014 24988 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24989 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი 
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24990 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24991 R  

(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25306 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
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2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25307 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24992 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24995 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24996 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი, 
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25908 R  
(732) პიერ ბალმაინ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25228 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშენ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი,  
ვაშინგტონის კორპორაცია 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25978 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშნ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი  
(ვაშინგტონის კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი,შიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26447 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშნ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი  
(ვაშინგტონის კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26448 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშნ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი  
(ვაშინგტონის კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26561 R  
(732) პიერ ბალმენ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
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საფრანგეთი 
(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26500 R  
(732) პიერ ბალმენ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26848 R  
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(770) სტარბაკს კორპორეიშნ, მოქმედი  
როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი  
(ვაშინგტონის კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საითი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25754 R  
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`მირონოვსკი ხლებოპროდუქტ~ 
ულ. ელევატორნაია 1, მირონოვკა,  
მირონოვსკი რაიონი, კიევსკაია ობლ.,  
08800, უკრაინა 

(770) შპს „ვესტ ინვესტ“ 
თევდორე მღვდლის ქ.27, 0154, თბილისი,  
საქართველო; 
შპს „ვესტ ინვესტ“ 
კაიროს ქ. 13ა (ნაკვეთი 2/64),  
საქართველო 

(580) 2018 02 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 28014 R  
(732) პიერ ბალმენ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2016 28015 R  
(732) პიერ ბალმენ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პიერ ბალმაინ ს.ა. 
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2018 03 09 
__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 24 B 3/12 P 2018 6843 B AP 2017 13779 A 
A 61 K 36/29; A 61 P 33/00 P 2018 6845 B AP 2017 14469 A 
B 01 D 35/027; B 01 D 61/08; B 01 D 651/10;  
B 23 P 11/00 P 2018 6846 B AP 2017 14148 A 

C 07 C 45/45; C 07 C 45/65; C 07 C 47/575;  
C 07 C 309/65; C 07 C 309/66; C 07 C 309/73;  
C 07 C 233/18; C 07 C 303/28 

P 2018 6847 B AP 2017 14198 A 

G 21 B 1/00 P 2018 6844 B AP 2017 14333 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2018 6843 B AP 2017 13779 A A 24 B 3/12 
P 2018 6844 B AP 2017 14333 A G 21 B 1/00 
P 2018 6845 B AP 2017 14469 A A 61 K 36/29; A 61 P 33/00 

P 2018 6846 B AP 2017 14148 A B 01 D 35/027; B 01 D 61/08; B 01 D 651/10;  
B 23 P 11/00 

P 2018 6847 B AP 2017 14198 A 
C 07 C 45/45; C 07 C 45/65; C 07 C 47/575;  
C 07 C 309/65; C 07 C 309/66; C 07 C 309/73;  
C 07 C 233/18; C 07 C 303/28 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2015 013779 AP 2017 13779 A P 2018 6843 B 
AP 2014 014148 AP 2017 14148 A P 2018 6846 B 
AP 2014 014198 AP 2017 14198 A P 2018 6847 B 
AP 2016 014333 AP 2017 14333 A P 2018 6844 B 
AP 2017 014469 AP 2017 14469 A P 2018 6845 B 
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sistemuri saZieblebi 

sasargeblo modelebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 35/76 AU 2018 14532 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2018 14532 U A 61 K 35/76 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

B 62 D 63/06 U 2018 1969 Y AU 2017 14421 U 
B 65 D 81/32; B 65 D 25/08 U 2018 1968 Y AU 2017 14355 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2018 1968 Y AU 2017 14355 U B 65 D 81/32; B 65 D 25/08 
U 2018 1969 Y AU 2017 14421 U B 62 D 63/06 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2016 014355 AU 2017 14355 U U 2018 1968 Y 
AU 2017 014421 AU 2017 14421 U U 2018 1969 Y 
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sistemuri saZieblebi 

dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

03-01 AD 2018 998  S 
09-01 AD 2018 1007  S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2018 998  S 03-01 
AD 2018 1007  S 09-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

09-01 D 2018 756 S AD 2018 971 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2018 756 S AD 2018 971 S 09-01 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2017 971 AD 2018 971 S D 2018 756 S 
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sistemuri saZieblebi 

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 2018 29545 R AM 97067 - 8(492)2018 
M 2018 29546 R AM 96960 - 8(492)2018 
M 2018 29547 R AM 97006 - 8(492)2018 
M 2018 29548 R AM 96349 - 8(492)2018 
M 2018 29549 R AM 96362 - 8(492)2018 
M 2018 29550 R AM 91361  AM 2017 91361 A 23(483)2017 
M 2018 29551 R AM 97030 - 8(492)2018 
M 2018 29552 R AM 97031 - 8(492)2018 
M 2018 29553 R AM 97184 - 8(492)2018 
M 2018 29554 R AM 97016 - 8(492)2018 
M 2018 29555 R AM 97021 - 8(492)2018 
M 2018 29556 R AM 97180 - 8(492)2018 
M 2018 29557 R AM 96695 - 8(492)2018 
M 2018 29558 R AM 96696 - 8(492)2018 
M 2018 29559 R AM 97175 - 8(492)2018 
M 2018 29560 R AM 97007 - 8(492)2018 
M 2018 29561 R AM 97022 - 8(492)2018 
M 2018 29562 R AM 96816 - 8(492)2018 
M 2018 29563 R AM 97012 - 8(492)2018 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2018 93437 A AM 93437  
AM 2018 93499 A AM 93499  
AM 2018 93500 A AM 93500  
AM 2018 93510 A AM 93510  

1 2  AM 2018 93604 A AM 93604  
AM 2018 90765 A* AM 90765 *  AM 2018 93605 A AM 93605  
AM 2018 92360 A AM 92360   AM 2018 93607 A AM 93607  
AM 2018 92379 A AM 92379   AM 2018 93619 A AM 93619  
AM 2018 92519 A AM 92519   AM 2018 93627 A AM 93627  
AM 2018 92552 A AM 92552   AM 2018 93629 A AM 93629  
AM 2018 92617 A AM 92617   AM 2018 93661 A AM 93661  
AM 2018 92665 A AM 92665   AM 2018 93662 A AM 93662  
AM 2018 92732 A AM 92732   AM 2018 93663 A AM 93663  
AM 2018 92763 A AM 92763   AM 2018 93664 A AM 93664  
AM 2018 92764 A AM 92764   AM 2018 93665 A AM 93665  
AM 2018 93057 A AM 93057   AM 2018 93666 A AM 93666  
AM 2018 93201 A AM 93201   AM 2018 93691 A AM 93691  
AM 2018 93204 A AM 93204  AM 2018 93717 A AM 93717  
AM 2018 93205 A AM 93205   AM 2018 93786 A AM 93786  
AM 2018 93210 A AM 93210   AM 2018 93787 A AM 93787  
AM 2018 93426 A AM 93426   AM 2018 93811 A AM 93811  
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2018 93819 A AM 93819  AM 2018 94201 A AM 94201 
AM 2018 93828 A AM 93828  AM 2018 94205 A AM 94205 
AM 2018 93842 A AM 93842  AM 2018 94266 A AM 94266 
AM 2018 93846 A AM 93846  AM 2018 94267 A AM 94267 
AM 2018 93852 A AM 93852  AM 2018 94312 A AM 94312 
AM 2018 93857 A AM 93857  AM 2018 94313 A AM 94313 
AM 2018 93869 A AM 93869  AM 2018 94331 A AM 94331 
AM 2018 93901 A AM 93901  AM 2018 94334 A AM 94334 
AM 2018 93902 A AM 93902  AM 2018 94336 A AM 94336 
AM 2018 94053 A AM 94053  AM 2018 94337 A AM 94337 
AM 2018 94189 A AM 94189  AM 2018 94362 A AM 94362 
AM 2018 94194 A AM 94194    

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
29 AM 2018 94331 A 
29 AM 2018 94334 A 
29 AM 2018 94336 A 
29 AM 2018 94337 A 

1 2  30 AM 2018 90765 A* 
1 AM 2018 93619 A  30 AM 2018 92552 A 
1 AM 2018 94266 A  30 AM 2018 94194 A 
1 AM 2018 94267 A  30 AM 2018 94331 A 
5 AM 2018 92360 A  30 AM 2018 94334 A 
5 AM 2018 92379 A  30 AM 2018 94336 A 
5 AM 2018 92732 A  30 AM 2018 94337 A 
5 AM 2018 93057 A  31 AM 2018 94331 A 
5 AM 2018 93201 A  31 AM 2018 94334 A 
5 AM 2018 93204 A  31 AM 2018 94336 A 
5 AM 2018 93205 A  31 AM 2018 94337 A 
5 AM 2018 93210 A  32 AM 2018 93717 A 
5 AM 2018 93842 A  32 AM 2018 93869 A 
5 AM 2018 93901 A  33 AM 2018 92665 A 
5 AM 2018 93902 A  33 AM 2018 93437 A 
5 AM 2018 94266 A  33 AM 2018 93661 A 
5 AM 2018 94267 A  33 AM 2018 93662 A 
7 AM 2018 92617 A  33 AM 2018 93663 A 
9 AM 2018 93819 A  33 AM 2018 93664 A 
9 AM 2018 94189 A  33 AM 2018 93665 A 

14 AM 2018 93510 A  33 AM 2018 93666 A 
14 AM 2018 94201 A  33 AM 2018 93786 A 
16 AM 2018 93510 A  33 AM 2018 93787 A 
18 AM 2018 93510 A  33 AM 2018 94053 A 
18 AM 2018 94189 A  33 AM 2018 94313 A 
20 AM 2018 93510 A  33 AM 2018 94362 A 
21 AM 2018 93510 A  34 AM 2018 94312 A 
23 AM 2018 94205 A  35 AM 2018 92519 A 
24 AM 2018 94205 A  35 AM 2018 92763 A 
25 AM 2018 93510 A  35 AM 2018 92764 A 
25 AM 2018 94189 A  35 AM 2018 93661 A 
28 AM 2018 93510 A  35 AM 2018 93662 A 
29 AM 2018 93604 A  35 AM 2018 93666 A 
29 AM 2018 93717 A  35 AM 2018 93717 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2  1 2 
35 AM 2018 93811 A  41 AM 2018 93846 A 
35 AM 2018 93852 A  41 AM 2018 93857 A 
35 AM 2018 94189 A  42 AM 2018 93828 A 
36 AM 2018 93499 A  43 AM 2018 93426 A 
36 AM 2018 93500 A  43 AM 2018 93605 A 
37 AM 2018 93828 A  43 AM 2018 93607 A 
39 AM 2018 93627 A  43 AM 2018 93811 A 
39 AM 2018 93629 A  46 AM 2018 93846 A 
41 AM 2018 93691 A    

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

5 M 2018 29554 R 
5 M 2018 29555 R 
5 M 2018 29559 R 
5 M 2018 29561 R 
9 M 2018 29547 R 

11 M 2018 29546 R 
12 M 2018 29560 R 
21 M 2018 29562 R 
33 M 2018 29562 R 
33 M 2018 29563 R 
34 M 2018 29548 R 
34 M 2018 29549 R 
34 M 2018 29551 R 
34 M 2018 29552 R 
34 M 2018 29556 R 
34 M 2018 29557 R 
34 M 2018 29558 R 
35 M 2018 29545 R 
35 M 2018 29553 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

8(492) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2018 04 25 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #8 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze. 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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