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saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa
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(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 misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
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

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri
sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)
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andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
PT
PW
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX

grenada
saqarTvelo
genzi
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
hon kongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis (ismo,
WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
menis kunZuli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
jezi
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kamboja
kiribati
komoris kunZulebi
sent kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimenis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
portugalia
palau
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia
libia
maroko
monako
respublika moldova
Cernogoria (montenegro)
madagaskari
makedonia yofili iugoslaviis
respublika
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
malavi
meqsika

MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
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 sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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(10) AP 2013 12203 A

(10) AP 2013 12324 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/395
C 07 K 16/00
C 12 N 5/10
G 06 F 19/00
C 12 N 15/13
(21) AP 2007 012203
(22) 2007 03 19
(62) 60/783,622 2006 03 17 (US);
60/812,688 2006 06 09 (US);
60/873,802 2006 12 08 (US);
60/873,996 2006 12 08 (US)
(31) 60/783,622; 60/812,688; 60/873,802;
60/873,996
(32) 2006 03 17; 2006 06 09; 2006 12 08;
2006 12 08
(33) US; US; US; US
(71) ბაიოჯენ აიდეკ მა ინკ. (US)
14 კემბრიჯ სენტერ, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი 02142 (US)
(72) სტივენ დემარესტი (US);
სკოტ გლეიზერი (US);
ბრაიან რობერტ მილერი (US);
ქსიუფენგ ვუ (US);
უილიამ ბ. სნაიდერი (US);
ნორმან ვანგი (US);
ლიზა ჯ. კრონერი (US);
ალექსეი ალექსანდროვიჩ ლუგოვსკოი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 04 20
(86) PCT/US2007/006883, 2007 03 19
(54) სტაბილიზებული პოლიპეპტიდის
კომპოზიციები
(57) წარმოდგენილია სტაბილიზებული ანტისხეულების ან მათი ანტიგენ-შემაკავშირებელი ფრაგმენტების კონსტრუირების ხერხი,
რომლებიც ხასიათდებიან გაუმჯობესებული
ბიოფიზიკური თვისებებით. აღნიშნულ ანტისხეულებს ან მის შემცველ მულტივალენტურ
ანტიგენ-შემაკავშირებელ მოლეკულებს იყენებენ კიბოს, აუტოიმუნური დაავადებების ან
ნევროლოგიური დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი
28 დამოკიდებული
ფიგურა: 94
________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 213/61
C 07 D 213/89
A 61 K 31/44
A 61 P 11/00
(22) 2010 02 04

(21) AP 2010 012324
(31) 09001660.1
(32) 2009 02 06
(33) EP
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/A, I- 43100, პარმა (IT)
(72) გაბრიელე ამარი (IT);
ელიზაბეტა არმანი (IT);
მაურიციო დელკანალე (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 08 04
(86) PCT/EP2010/000676, 2010 02 04
(54) ბენზომჟავას(1-ფენილ-2-პირიდინ-4ილ)ეთილის რთული ეთერები,
როგორც ფოსფოდიესთერაზას
ინჰიბიტორები
(57) ნაერთის, ფორმულით (I)

(-) ენანტიომერი, მისი მიღების ხერხი, ფარმაცევტული კომპოზიცია მის საფუძველზე და
მისი გამოყენება მედიკამენტის სახით.
მუხლები: 11 დამოუკიდებელი
7 დამოკიდებული
ცხრილი: 2
ფიგურა: 1
________________________________________
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(10) AP 2013 12248 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/04
A 61 K 31/454
C 07 D 401/14
C 07 D 405/14
C 07 D 471/04
(21) AP 2009 012248
(22) 2009 11 12
(31) 08169143.8; 61/193,333
(32) 2008 11 14; 2008 11 19
(33) EP; US
(71) ნიკომედ გმბჰ (DE)
ბიკ-გულდენ-სტრიტ 2, 78467,
კონსტანცი (DE)
(72) იმრე შლემინგერი (DE);
ბეატე შმიდტი (DE);
დიტერ ფლოკერზი (DE);
ჰერმან ტენორი (DE);
ქრისტოფ ციტი (DE);
არმინ ჰატცელმანი (DE);
დეგენჰარდ მარკსი (DE);
კლემენს ბრაუნი (DE);
რაიმუნდ კულცერი (DE);
ანკე ჰოისერი (DE);
ჰანს-პიტერ კლეი (DE);
გერტ ჟან სტერკი (NL)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2011 06 02
(86) PCT/EP2009/065031, 2009 11 12
(54) ახალი პირაზოლონის
წარმოებულები და მათი გამოყენება
PDE4 ინჰიბიტორებად
(57) ნაერთი, ფორმულით (1)

მისი გამოყენება ფარმაცევტული კომპოზიციის დასამზადებლად, რომელიც ინჰიბირებს
PDE4-ს.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
________________________________________
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ganyofileba A

(11) P 2013 5837 B

A 21
(11) P 2013 5834 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 21 D 2/00
(44) 12(352)/2012

(10) AP 2012 11460 A
(21) AP 2009 011460
(22) 2009 09 10
(24) 2009 09 10
(73) მარია სილაგაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
მანანა ქარჩავა (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ.15, 4600,
ქუთაისი (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE)
(72) მარია სილაგაძე (GE);
მანანა ქარჩავა (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
(54) ცომის კომპოზიცია დიაბეტური
პურის ( ლავაში) დასამზადებლად
________________________________________
(11) P 2013 5835 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 21 D 8/02
(44) 11(351)/2012

(10) AP 2012 11461 A
(21) AP 2009 011461
(22) 2009 09 10
(24) 2009 09 10
(73) მარია სილაგაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
მანანა ქარჩავა (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE)
(72) მარია სილაგაძე (GE);
მანანა ქარჩავა (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
(54) ინგრედიენტთა კომპოზიცია
დიაბეტური ხაჭაპურის
დასამზადებლად
________________________________________

(10) AP 2012 11463 A
(21) AP 2009 011463
(22) 2009 09 10
(24) 2009 09 10
(73) მანანა ქარჩავა (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE);
მარია სილაგაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE)
(72) მანანა ქარჩავა (GE);
მარია სილაგაძე (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
(54) ინგრედიენტთა კომპოზიცია
დიაბეტური პიცის დასამზადებლად
________________________________________
(11) P 2013 5836 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 21 D 13/08
(44) 11(351)/2012

(10) AP 2012 11462 A
(21) AP 2009 011462
(22) 2009 09 10
(24) 2009 09 10
(73) მანანა ქარჩავა (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE);
მარია სილაგაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE)
26 მაისის ქ. 45, 4600, ქუთაისი (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 1, ბ. 15, 4600,
ქუთაისი (GE)
(72) მანანა ქარჩავა (GE);
მარია სილაგაძე (GE);
ნიკოლოზ ფხაკაძე (GE);
შოთა ჯინჯოლია (GE)
(54) ცომის კომპოზიცია დიაბეტური
ფუნთუშის დასამზადებლად
________________________________________

A 43
(11) P 2013 5824 B

(10) AP 2013 11830 A
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(44) 11(351)/2012
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(51) Int. Cl. (2006)
A 43 B 7/12
A 43 B 9/02
(44) 3(367)/2013
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(21) AP 2005 011830
(22) 2005 01 20
(24) 2005 01 20
(62) PD2004A000014 2004 01 22 (IT)
(31) PD2004A000014
(32) 2004 01 22
(33) IT
(86) PCT/EP2005/000524, 2005 01 20
(73) ჯეოქს ს. პ ა. (IT)
ვია ფელტრინა ჩენტრო 16, 31044
მონტებელუნა ლოკალიტა ბიადენე
(ტრევიზო) (IT)
(72) მარიო პოლეგატო მორეტი (IT)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) ფეხსაცმელი ჰაერგამტარი და
წყალგაუმტარი ლანჩით და ზედით
________________________________________

A 61
(11) P 2013 5829 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/395
A 61 P 35/00
A 61 K 31/435
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12053 A
(21) AP 2009 012053
(22) 2009 07 08
(24) 2009 07 08
(31) 08305387.6; 61/129,598
(32) 2008 07 08; 2008 07 08
(33) EP; US
(86) PCT/EP2009/058709, 2009 07 08
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ (FR)
45, პლას აბელ განს, 92100 ბულონბილანკური (FR)
(72) ლილიან გოთშ (FR)
(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) C-MET ანტაგონისტის და
ამინოჰეტეროარილის ნაერთის
კომბინაცია კიბოს სამკურნალოდ
________________________________________

ganyofileba B
B 22
(11) P 2013 5827 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 22 F 3/23
C 22 C 19/07
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12003 A
(21) AP 2010 012003
(22) 2010 11 15
(24) 2010 11 15
(73) გარეგინ ზახაროვი (GE)
ერწოს ქ.11, ბ. 9, 0192, თბილისი (GE);
ზურაბ ასლამაზაშვილი (GE)
ჩიტაიას ქ. 6, 0164, თბილისი (GE);
გიორგი ონიაშვილი (GE)
ბაზალეთის ქ. 7, ბ. 6, 0179, თბილისი (GE);
თამაზ ბაციკაძე (GE)
ნუცუბიძის ქ. 179, კორპ. 2, ბ. 16, 0186,
თბილისი (GE);
გიორგი თავაძე (GE)
უზნაძის ქ. 4, ბ.77, 0102, თბილისი (GE)
(72) გარეგინ ზახაროვი (GE);
ზურაბ ასლამაზაშვილი (GE);
გიორგი ონიაშვილი (GE);
თამაზ ბაციკაძე (GE);
გიორგი თავაძე (GE)
(54) სალი შენადნობის ნაკეთობის
დასამზადებელი მოწყობილობა
________________________________________
(11) P 2013 5823 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 22 F 3/105
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 11436 A
(21) AP 2009 011436
(22) 2009 08 25
(24) 2009 08 25
(73) სსიპ-სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი (GE)
ალ.ყაზბეგის გამზ. 15, 0160,
თბილისი (GE)
(72) კარლო ბარბაქაძე (GE);
გურამ ბოკუჩავა (GE);
გიორგი დარსაველიძე (GE)
(54) პირდაპირი გახურების
მაღალტემპერატურული წნეხი
________________________________________
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ganyofileba C

(11) P 2013 5826 B

C 07

(10) AP 2013 11995 A
(21) AP 2009 011995
(22) 2009 04 08
(24) 2009 04 08
(31) 0801985
(32) 2008 04 11
(33) FR
(86) PCT/FR2009/050612, 2009 04 08
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ (FR)
45, პლას აბელ განს, F-92100 ბულონბილანკურ (FR)
(72) ჟან-ფრანსუა ჰაიუვი (FR)
(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) ახალი ანტისხეულები,
რომლებიც გამოიყენება კიბოს
სამკურნალოდ
________________________________________

(11) P 2013 5831 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 263/14
C 07 D 263/60
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12267 A
(21) AP 2009 012267
(22) 2009 11 30
(24) 2009 11 30
(31) P-08-199
(32) 2008 12 03
(33) LV
(86) PCT/IB2009/055413, 2009 11 30
(73) ლატვიის ორგანული სინთეზის
ინსტიტუტი (LV)
21 აიზკრაუკლეს ქუჩა, რიგა,
LV-1006 (LV)
(72) ივარს კალვინს (LV);
ანტონს ლებედევს (LV);
ალექსანდრს ჩერნობროვის (LV);
გრიგორი ვეინბერგ (LV);
მაკსიმს ვორონა (LV);
აგნია იევინა (LV)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) 2,2'-ციკლოპროპილიდენ-ბის
(ოქსაზოლინების) რეგენერაცია
________________________________________
(11) P 2013 5832 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 275/06
A 61 K 31/5415
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12398 A
(21) AP 2010 012398
(22) 2010 03 02
(24) 2010 03 02
(31) 0951336; PCT/EP2010/052609
(32) 2009 03 03; 2010 03 02
(33) FR; WO
(86) PCT /EP2010/052609, 2010 03 02
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ (FR)
45 პლას აბელ განს, 92100 ბულონბილანკური (FR)
(72) მიშელ პერეზი (FR);
მარი ლამოთ (FR);
დიდიე იუნქერო (FR);
ივ რივალი (FR)
(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) ბენზოთიაზინების წარმოებულები, მათი დამზადება
და გამოყენება წამლის სახით
________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/28
A 61 K 39/395
(44) 3(367)/2013

ganyofileba F
F 02
(11) P 2013 5833 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 02 G 1/043
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12639 A
(21) AP 2012 012639
(22) 2012 03 22
(24) 2012 03 22
(73) როსტომ ხურცილავა (GE)
ამირეჯიბის ქ. 22, ბ. 4, 0148,
თბილისი (GE)
(72) როსტომ ხურცილავა (GE)
(54) თბური ძრავა
________________________________________

F 03
(11) P 2013 5825 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 13/06
(44) 10(350)/2012

(10) AP 2012 11839 A
(21) AP 2010 011839
(22) 2010 06 10
(24) 2010 06 10
(73) იროდიონ ტაბატაძე (GE)
შინდისის გზატკ. 4ა, ბ. 4, 1400,
გორი (GE);
მარინე ტაბატაძე (GE)
შინდისის გზატკ., კორპ. 4ა, ბ. 4, 1400,
გორი (GE);
ალექსანდრე ონიაშვილი (GE)
შინდისის გზატკ., კორპ. 4ა, ბ. 4, 1400,
გორი (GE);
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gamogonebebi

თინათინ ონიაშვილი (GE)
შინდისის გზატკ., კორპ. 4ა, ბ. 4, 1400,
გორი (GE);
გიორგი ტაბატაძე (GE)
შინდისის გზატკ., კორპ. 4ა, ბ. 4, 1400,
გორი (GE)
(72) იროდიონ ტაბატაძე (GE);
მარინე ტაბატაძე (GE);
ალექსანდრე ონიაშვილი (GE);
თინათინ ონიაშვილი (GE);
გიორგი ტაბატაძე (GE)
(54) ჰიდროელექტროსადგური
________________________________________

F 24
(11) P 2013 5828 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 24 J 2/42
F 03 G 6/00
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12024 A
(21) AP 2010 012024
(22) 2010 12 06
(24) 2010 12 06
(73) იულონ გაბრიჩიძე (GE)
ნუცუბიძის ქ. 30, ბ. 21, 0177,
თბილისი (GE);
აბრამ ჭრელაშვილი (GE)
ალ. ყაზბეგის გამზ. 29/22, ბ. 20, 0177,
თბილისი (GE);
ირაკლი მოსავლიძე (GE)
ნუცუბიძის ფერდ., II მკრ., II კვარტ.,
კორპ. 12, ბ. 19, 0177, თბილისი (GE)
(72) იულონ გაბრიჩიძე (GE);
აბრამ ჭრელაშვილი (GE);
ირაკლი მოსავლიძე (GE)
(54) მზის ელექტროსადგური
________________________________________

ganyofileba H
H 04
(11) P 2013 5830 B

(51) Int. Cl. (2006)
H 04 L 12/28
H 04 L 12/46
(44) 3(367)/2013

(10) AP 2013 12115 A
(21) AP 2009 012115
(22) 2009 08 31
(24) 2009 08 31
(31) 2046/DEL/2008
(32) 2008 08 29
(33) IN
(86) PCT/IN2009/000475, 2009 08 31
(73) შანკერ სინგჰ ჰარი (IN)
C-96, სექტორი 33, ნოიდა – 201301, UP (IN)
(72) შანკერ სინგჰ ჰარი (IN)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) სახლმმართველობის რამდენიმე სახის მომსახურებისა და საყოფაცხოვრებო ავტომატიზაციის
მომსახურების ნეიტრალური წვდომის ქსელის მუშაობის საფუძველზე
მონაცემთა გადაცემის მრავალარხიანი გადაცემის მომსახურებასთან ინტეგრაციის ხერხი და
სისტემა
________________________________________
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sasargeblo modelebi
sasargeblo modelis patenti
ganyofileba A
A 01
(11) U 2013 1768 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 K 61/00
(44) 3(367)/2013

(10) AU 2013 12720 U
(21) AU 2012 012720
(22) 2012 05 24
(24) 2012 05 24
(73) იური ნიკოლაიშვილი (GE)
იოსებიძის ქ. 76, ბ. 4, 0160, თბილისი (GE);
თენგიზ ყურაშვილი (GE)
ნუცუბიძის ფერდ., V მკრ., კორპ. 5, ბ. 25,
0183, თბილისი (GE);
ლუხუმ ხოლუაშვილი (GE)
ლენინის ქ. 41ა, 7100, ოჩამჩირე (GE)
(72) იური ნიკოლაიშვილი (GE);
თენგიზ ყურაშვილი (GE);
ლუხუმ ხოლუაშვილი (GE)
(54) ღია თევზსაზრდელი ნაგებობის ქვეშ
განსათავსებლად
__________________________________________
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dizainebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).
(10) AD 2013 731 S
(51) 09-03
(21) AD 2012 000731
(22) 2012 12 28
(28) 2
(71) მანანა ჩუბინიძე (GE)
ს. ზაქარიაძის ქ. 14, 4600, ქუთაისი (GE);
ბათუ ფხაკაძე (GE)
ს. ზაქარიაძის ქ. 14, 4600, ქუთაისი (GE)
(72) მანანა ჩუბინიძე (GE);
ბათუ ფხაკაძე (GE)
(54) პლასტმასის დასაკეცი ყუთი
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2
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dizainebi

2.3

2.4
___________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizainebi
(11) D 2013 544 S
(51) 19-08
(10) AD 2012 649 S
(44) 8(348)/2012
(21) AD 2011 000649
(22) 2011 05 24
(24) 2011 05 24
(18) 2016 05 24
(73) შპს ,,ტკბილი ქვეყანა“ (GE)
გ. ჭყონდიდელის ქ. 26, 0180,
თბილისი (GE)
(72) დიმიტრი სააკაშვილი (GE)
(74) დიმიტრი სააკაშვილი
(54) გრაფიკული სიმბოლო
_________________________________________
(11) D 2013 540 S
(51) 32-00
(10) AD 2013 715 S
(44) 3(367)/2013
(21) AD 2012 000715
(22) 2012 07 30
(24) 2012 07 30
(18) 2017 07 30
(73) შპს ,,ჯეო გოლდ“ (GE)
პაატა სააკაძის ქ. 61, 0132, თბილისი (GE)
(72) გვანცა ჩიჯავაძე (GE)
(54) გრაფიკული სიმბოლო
_________________________________________
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dizainebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizainebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(11) D 2013 541 S
(51) 09-01
(21) AD 2013 000738
(22) 2013 03 05
(24) 2013 03 05
(28) 1
(18) 2018 03 05
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ (GE)
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა (GE)
(72) მორენო ბარელი (IT)
(74) ელგუჯა ამოზაშვილი
(54) ბოთლი
(55)

1.1

1.2

1.5

14

1.3

1.4

1.6
1.7
1.8
___________________________________________________
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dizainebi

(11) D 2013 542 S
(51) 09-01
(21) AD 2013 000739
(22) 2013 03 05
(24) 2013 03 05
(28) 1
(18) 2018 03 05
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ (GE)
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა (GE)
(72) მორენო ბარელი (IT)
(74) ელგუჯა ამოზაშვილი
(54) ბოთლი
(55)

1.1

1.5

1.2

1.3

1.6

1.4

1.7
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dizainebi

1.8

1.9
1.10
___________________________________________________

(11) D 2013 543 S
(51) 09-01
(21) AD 2013 000740
(22) 2013 03 05
(24) 2013 03 05
(28) 1
(18) 2018 03 05
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ (GE)
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა (GE)
(72) კრისტიან ჰ.ჯ.ნ. ჰაინენი (BE)
(74) ელგუჯა ამოზაშვილი
(54) ბოთლი
(55)

1.1

16

1.2

1.3
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1.4

dizainebi

1.5

1.6

1.7

1.8
___________________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).
(260) AM 2013 67467 A
(210) AM 067467
(220) 2012 05 29
(731) შპს „ნეოფარმი“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

ალერგინი
Alergini
Алергин
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2013 67700 A
(210) AM 067700
(220) 2012 06 19
(731) ამხანაგობა „პოლიმერფარმი“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,
0131, თბილისი, საქართველო
(740) ვახტანგ ბერიძე
(540)

მიკოდერმი
Mycoderm
Микодерм
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-

18

ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68192 A
(210) AM 068192
(220) 2012 08 01
(731) ნეშნელ ჯიოგრაფიკ სოსაიეტი
1145 17ს სტრიტი, N.W., ვაშინგტონი,
D.C. 20036, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.03.24-26.04.02-26.04.07-27.05.05(511)
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები;
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. მათ შორის, კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონების, კომპიუტერების, ჯიბის კომპიუტერების, ნეთბუკების, პლანშეტური კომპიუტერების, კომპაქტური მედიაპლეერებისათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული ვიდეოს, ვიდეო ფაილებისა და მულტიმედიური კონტენტის გავრცელებისათვის; ჩატვირთვადი ფილმები და სატელევიზიო პროგრამები, რომლე-
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sasaqonlo niSnebi

ბიც ხორციელდება „ვიდეო მოთხოვნის“ მომსახურების მეშვეობით.
38 _ კავშირგაბმულობა; მათ შორის, აუდიო,
გამოსახულებითი და აუდიო-გამოსახულებითი მასალის ნაკადური გადაცემა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; აუდიო- და ვიდეოგადაცემები ინტერნეტის მეშვეობით; სატელევიზიო გადაცემების მომსახურება; საკაბელო ტელევიზიის გადაცემების
მომსახურება.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; მათ შორის, არაჩატვირთვადი
ფილმებისა და სატელევიზიო პროგრამების
უზრუნველყოფა „ვიდეო მოთხოვნის“ მომსახურების მეშვეობით; საგანმანათლებლო და
გართობის მომსახურება; კულტურული ღონისძიებები; სატელევიზიო პროგრამების მონტაჟი; პირდაპირ ეთერში სატელევიზიო პროგრამების, ფილმების, ვიდეოს, აუდიო-ვიდეო
მასალის ინტერნეტით გადაცემისა და გამოსახულებების უზრუნველყოფა გლობალური
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; პირდაპირ ეთერში ღონისძიებებისა და გამოფენების
უზრუნველყოფა ონ-ლაინ რუკებითა და
განრიგით.
_________________________________________
(260) AM 2013 68193 A
(210) AM 068193
(220) 2012 08 02
(731) კომპანია „სოლდექს ლიმიტედი“
ს/ყ 3321, დრეიქ ჩემბერზი, როუდ თაუნი,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები (დიდი
ბრიტანეთი)
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) თეთრი, ნაცრისფერი, შავი
(531) 01.03.12-01.03.15-01.15.09-24.15.0125.07.07(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და

საკვები ცხიმები, მათ შორის, მზესუმზირის
და გოგრის თესლი, მზესუმზირისა და გოგრის
თესლის გული, დამუშავებული, მოხალული,
დამარილებული, სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით; დამუშავებული კაკალი
(არაქისი, თხილი, ფსტა) და ნიგოზი, დამარილებული ნიგოზი და თხილი, მოხალული
ნიგოზი და თხილი, ნიგოზი და თხილი სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით, კარტოფილის ჩიპსები, შემწვარი კარტოფილი,
კარტოფილის ჩიპსები სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით.
_________________________________________
(260) AM 2013 68194 A
(210) AM 068194
(220) 2012 08 02
(731) შპს „ჩირინა“
ლ. გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ბიო-ბიო
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ქათმის ხორცი, მათ შორის, გაყინული და
გაციებული [ნედლი], ქათმის ფილე; ქათმის
ნაწილები, მათ შორის, ქათმის ფრთები, ბარკლები, ფრთის ძირი, ბარკლის ძირი, თავფეხი,
კისერი, ზურგის ნაწილი; ქათმის სუბპროდუქტები, მათ შორის, ღვიძლი, გული, კუჭი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი,
რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით, მათ შორის, ფრინველის ხორცით საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68195 A
(210) AM 068195
(220) 2012 08 03
(731) შპს „სამოსელი პირველი“
ზუბალაშვილების ქ. 7, 0108, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2013 68199 A
(210) AM 068199
(220) 2012 08 03
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

TRACKER
(591) შავ-თეთრი
(531) 02.01.20-28.19.00(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, სიტყვა ,,სამოსელი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
_________________________________________
(260) AM 2013 68198 A
(210) AM 068198
(220) 2012 08 03
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

KOTEX LUX
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ქალებისათვის განკუთვნილი საფენები,
ჰიგიენური საფენები და ტამპონები.
_________________________________________
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(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ მოტორიანი სახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებები, სახელდობრ, ავტომობილები,
მაღალი განვლადობის ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები და ფურგონები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68247 A
(210) AM 068247
(220) 2012 08 08
(731) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ჯოკერი
Joker
Джокер
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; მათ შორის, საქონლით, განსაკუთრებით, ნაყინით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით
_________________________________________
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(260) AM 2013 68249 A
(210) AM 068249
(220) 2012 08 08
(731) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(540)

ქებული
Qebuli
Кебули
(591) შავ-თეთრი
(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; მათ შორის, საქონლით, განსაკუთრებით, ნაყინით მომარაგება რეალიზაციის
ჩათვლით
_________________________________________
(260) AM 2013 68251 A
(210) AM 068251
(220) 2012 08 08
(731) ცოტნე ხანიშვილი
დიდი დიღომი, მირიან მეფის ქ.13, ბ. 12,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

ღვინის ქურდები
wine thieves
(591) შავ-თეთრი
(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68259 A
(210) AM 068259
(220) 2012 08 09
(731) შპს „პრიმა-ვიტა“
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო

(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

UNILOX
უნილოქსი
УНИЛОКС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები
_________________________________________
(260) AM 2013 68261 A
(210) AM 068261
(220) 2012 08 10
(731) გრინდექს, აქციუ საბიედრიბა
(გრინდექს, ჯოინტ სტოკ კომპანი)
კრუსტპილს სტრიტ 53, რიგა, 1057,
ლატვია
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

იპიგრიქსი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68262 A
(210) AM 068262
(220) 2012 08 10
(731) სს „ლიბერთი ბანკი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.74, 0162,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, მწვანე, სტაფილოსფერი,
ლურჯი, რუხი, იასამნისფერი,
შინდისფერი
(531) 26.11.08-26.11.09-27.05.11-27.05.1728.19.00-29.01.15(511)
36 _ საბანკო საქმე
_________________________________________
(260) AM 2013 68263 A
(210) AM 068263
(220) 2012 08 10

#10 2013 05 27

21

sasaqonlo niSnebi

(731) მევაჰ ბრენდზ (ს) პ ტ ე ლტდ
N. 5 ინტერნეშენელ ბიზნეს პარკ, №05-00
მევაჰ ბილდინგი, სინგაპური 609914,
სინგაპური
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

OKI
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ საკვები ზეთები და ცხიმები; რძე და რძის
პროდუქტები, რძის ფხვნილი; შრატის ფხვნილი; შესქელებული რძე (უშაქრო), შესქელებული რძე; ტომატის პასტა, ტომატის პიურე;
ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი.
_________________________________________
(260) AM 2013 68299 A
(210) AM 068299
(220) 2012 08 13
(310) 010660553
(320) 2012 02 21
(330) EM
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

WHITELOCK
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯა-
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გრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
_________________________________________
(260) AM 2013 68300 A
(210) AM 068300
(220) 2012 08 13
(731) ნიკონ კორპორეიშნ
12-1, იურაკუჩო 1-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Nikon
(591) შავ-თეთრი
(511)
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის
ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ტომრები; დალიანდაგებული ჩანთები (ტომრები); ბარათების ბუდეები (საფულეები); ბიზნესბარათების ბუდეები; გასაღების ბუდეები;
სავაჭრო ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; ზურგჩანთები; ხელჩანთები.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება; ნახევარგამტარების მწარმოებელი
მანქანებისა და სისტემების დაყენება; თხევადი კრისტალების მწარმოებელი მანქანებისა
და სისტემების დაყენება; თხევადი კრისტალების მწარმოებელი მანქანებისა და სისტემების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ნახევარგამტარების მწარმოებელი მანქანებისა და
სისტემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ფოტოგრაფირების მოწყობილობების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; კამერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ციფრული კამერების შეკეთება და ტექნიკური
მომსახურება; კამერის ლინზების შეკეთება
და ტექნიკური მომსახურება; ოპტიკური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; მიკროსკოპების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ბინოკლების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ტელესკოპების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მანძილსაზომების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; ნახევარგამტარების
გამოსაცდელი აპარატურის დაყენება; თხევადი კრისტალების გამოსაცდელი აპარატურის
დაყენება; ნახევარგამტარების გამოსაცდელი
აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსა-
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ხურება; თხევადი კრისტალების გამოსაცდელი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; სათვალეების შეკეთება; საზომი
და გამოსაცდელი მანქანებისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებისა და
აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ელექტრონული მანქანებისა და აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მოსასმენი აპარატურის შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; სამედიცინო აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების
ორგანიზება; ფოტოგრაფირება და ფოტოგრაფირების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების შესახებ სემინარების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგრაფირების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების კლასების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგრაფირების კლასების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების
ღონისძიებების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და ფოტოგრაფირების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
ფოტოგრაფირების კონკურსების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და ფოტოგრაფირების კონკურსების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; კამერების და მისი ნაწილებისა
და აქსესუარების გაქირავება; ფოტოგამოფენების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგამოფენების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; ფოტოგამოფენების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და ფოტოგამოფენების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მომსახურებები ციფრული გამოსახულებებით; მომსახურებები
ციფრული გამოსახულებებით ონ-ლინე რეჟიმში; ფოტოგრაფირება; ფოტოგრაფირებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და
სასწავლო მომსახურებები; ფოტოგრაფირების მოწყობილობების და მათი ნაწილებისა
და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან,
შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; გამზომი ან ტესტირების მანქანებისა
და ინსტრუმენტების და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ოპტიკური მანქანებისა და ინსტრუმენტების და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების
ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და
მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათ-

ლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ნახევარგამტარების მწარმოებელი მანქანებისა
და სისტემების (ნახევარგამტარების ტესტირების აპარატურისა და სხვა პერიფერიული
მოწყობილობების ჩათვლით) და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; თხევადი კრისტალების
მწარმოებელი მანქანებისა და სისტემების
(თხევადი კრისტალების ტესტირების აპარატურისა და სხვა პერიფერიული მოწყობილობების ჩათვლით) და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ელექტრონული მანქანებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების
ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და
მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; სათვალეების მწარმოებელი მანქანებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა
და მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები;
ონ-ლინე რეჟიმში ელექტრონული პუბლიკაციებით (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა;
სემინარების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და მათ შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; გამოსახულებითი და ვიდეოფაილებით უზრუნველყოფა (არაჩატვირთვადი) ინტერნეტის საშუალებით; ოპტიკური მანქანებისა და ინსტრუმენტების გაქირავება; გამზომი და ტესტირების მანქანებისა და ინსტრუმენტების გაქირავება; პუბლიკაციების დაგეგმვა, რედაქტირება და გამოცემა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68315 A
(210) AM 068315
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

АНАСТРАЗ
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2013 68316 A
(210) AM 068316
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

КАТАЦИБИН
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

ANASTRAZE
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68317 A
(210) AM 068317
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

RIGULAST
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

ანასტრაზი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68318 A
(210) AM 068318
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CATACIBINE

(260) AM 2013 68319 A
(210) AM 068319
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68323 A
(210) AM 068323
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

რიგულასტი

კატაციბინი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

24

(260) AM 2013 68322 A
(210) AM 068322
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

РИГУЛАСТ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

(260) AM 2013 68320 A
(210) AM 068320
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია

(260) AM 2013 68321 A
(210) AM 068321
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68324 A
(210) AM 068324
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
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(540)

მონტელექსი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

SUNMOIST
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.

(260) AM 2013 68325 A
(210) AM 068325
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MONTELEX
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68326 A
(210) AM 068326
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

МОНТЕЛЕКС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68398 A
(210) AM 068398
(220) 2012 08 16
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

ეპორონი
Эпорон
Eporon
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
_________________________________________
(260) AM 2013 68462 A
(210) AM 068462
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.

კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68463 A
(210) AM 068463
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SOLHYDRA
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68464 A
(210) AM 068464
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

PHOTOHYDRA
(591) შავ-თეთრი
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(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68465 A
(210) AM 068465
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SOLEOX
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68466 A
(210) AM 068466
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68467 A
(210) AM 068467
(220) 2012 08 20
(731) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

PLIAGLIS
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები და პრეპარატები, სახელდობრ, საანესთეზიო, ტკივილგამაყუჩებლები; ანტისეპტიკები; ტკივილგამაყუჩებელი ან საანესთეზიო ფორმულაციები ადგილობრივი, ტრანდერმალური და მუკოზური
დანიშნულებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2013 68468 A
(210) AM 068468
(220) 2012 08 20
(731) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ПЛИАГЛИС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები და პრეპარატები, სახელდობრ, საანესთეზიო, ტკივილგამაყუჩებლები; ანტისეპტიკები; ტკივილგამაყუჩებელი ან საანესთეზიო ფორმულაციები
ადგილობრივი, ტრანდერმალური და მუკოზური დანიშნულებისათვის.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.

(260) AM 2013 68469 A
(210) AM 068469
(220) 2012 08 20
(731) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,
ინკ.
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო

(591) შავ-თეთრი

UVD-DUOX
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(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და თავსაბურავი; შარვლები, საცვლები, პერანგები, კაბები; ქვედა საცვლები, ხელთათმანები, ქამრები
(ტანსაცმელი), შარფები, კეპები, თავზე შემოსაკრავები.

(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; მომსახურებები ვაჭრობაში, საცალო მაღაზიებით მომსახურებების ჩათვლით;
საფოსტო შეკვეთებით მომსახურებები; ვაჭრობით მომსახურებები ინტერნეტით ან კომპიუტერული ქსელით ან სხვა საკომუნიკაციო
ქსელების საშუალებით.
_________________________________________

(591) შავი, წითელი, ლურჯი, ნაცრისფერი
(531) 28.19.00(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.

(260) AM 2013 68479 A
(210) AM 068479
(220) 2012 08 21
(731) შპს „გამომცემლობა ლელო“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19.00(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68480 A
(210) AM 068480
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ნიუსრუმი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე

(260) AM 2013 68481 A
(210) AM 068481
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ახალი ამბები“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 27.05.11-27.05.01-28.19.00-29.01.12(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა (კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
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35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68482 A
(210) AM 068482
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ბიბლუსი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) ლურჯი, ღია ყავისფერი, თეთრი
(531) 20.07.02-28.19.00-29.01.14(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
(კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო სიტყვა "SALE" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა (კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
45 _ იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2013 68522 A
(210) AM 068522
(220) 2012 08 23
(731) სს „მცირე და საშუალო ბიზნესის
საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. #154, 0102,
თბილისი, საქართველო
(540)

შატო შოთა
Shato Shota
Шато Шота
Chateau Chota

38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68483 A
(210) AM 068483
(220) 2012 08 21
(731) შპს „რეშენალ სოლუშენსი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) წითელი, მწვანე, შავი
(531) 02.09.15-02.09.19-27.03.02-27.05.0329.01.14-

28

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2013 68526 A
(210) AM 068526
(220) 2012 08 23
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
ელავერის შტატის კორპორაცია,
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკის
შტატი 10022, აშშ
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(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, ვარდისფერი,
სტაფილოსფერი
(531) 03.07.17-03.07.19-23.05.05-25.01.0126.11.07-27.05.03-29.01.13(511) 34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი
თამბაქო; სიგარეტები, სიგარები; თამბაქოს
ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები, რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო ან სამკურნალო
მიზნებისათვის; ასანთი და მწეველთა საკუთნო.
_________________________________________

(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) წითელი, თეთრი, მწვანე, სხვადასხვა
ტონის ლურჯი, ცისფერი
(531) 05.03.14-05.05.20-25.01.01-27.05.0527.05.24-29.01.15(511)
21 _ კბილის ჯაგრისები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68527 A
(210) AM 068527
(220) 2012 08 23
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FLUIMIKAN
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68564 A
(210) AM 068564
(220) 2012 08 27
(310) AM1081/2012
(320) 2012 02 28
(330) AT
(731) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ, სასუ,
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი
75014, საფრანგეთი
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(260) AM 2013 68600 A
(210) AM 068600
(220) 2012 08 27
(310) T1203496A
(320) 2012 03 15
(330) SG
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.01.15-27.05.24(511)
3 _ სილამაზის მოვლის პროდუქტები და პრეპარატები; კანის მოვლის პრეპარატები და
პროდუქტები (კოსმეტიკური და არასამედიცინო დანიშნულების); სახის მოვლის პროდუქტები (კოსმეტიკური საშუალებები); ტანის
მოვლის პრეპარატები და პროდუქტები (არასამედიცინო დანიშნულების); ტანის მოვლის
ნატურალური პროდუქტები (არასამედიცინო
დანიშნულების) სახისა და კანისათვის; კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური პრეპარატები; ექსფოლიანტები კანის მოვლისა და
გაწმენდისათვის; არასამედიცინო დანიშნულების პრეპარატები კანის დატენიანებისათვის, კვებისთვის, ტონირებისათვის, მოვლისთვის; პრეპარატები, (არასამედიცინო დანიშნულების) ემულსიის სახით კანის მოვლისათვის;
მაკიაჟის პრეპარატები; სახის პაკეტები (კოსმეტიკური); სილამაზის ნიღბები; სახის ხელსაწმენდები გაჟღენთილი კოსმეტიკით; ნიღბები (კოსმეტიკური) სახისათვის; გამწმენდი ნიღბები; ნაოჭების საწინააღმდეგო კრემები;
კრემები კანის გამკვრივებისათვის; ტუჩის საცხები; ტუჩის დამატენიანებლები და კონდიციონერები; თხევადი და ფხვიერი ფუძე; მაკიაჟის ბაზა; სახის დამატენიანებელი კრემები,

#10 2013 05 27

29

sasaqonlo niSnebi

ლოსიონები და გელები; კანის გამათეთრებელი პრეპარატები; კანის ტონერები; კანის
გამწმენდები და დასაჭიმები; თვალის ნიღბები; თვალის კრემები, ლოსიონები და გელები;
სახისა და ტანის მასაჟის კრემები; საპნები;
პარფიუმერული ნაწარმი; ეთერზეთები; კბილის ფხვნილები და პასტები; შამპუნები; კონდიციონერები; პრეპარატები თმის ვარცხნილობისათვის; თმის მოვლის საშუალებები;
თმის შეღებვის საშუალებები; ყველა შემავალი მე-3 კლასში.
_________________________________________
(260) AM 2013 68601 A
(210) AM 068601
(220) 2012 08 27
(731) გოია ფუდზ, ინკ.
100, სივიუ დრაივი, სიკოკესი,
ნიუ-ჯერზი 07096, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

GOYA
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული;
გამხმარი ხილი და ბოსტნეული; ხორცი;
ზღვის რეწვის პროდუქტები და თევზი; ზეთისხილი; ხორბლის ჩენჩო; საუზმეული, კერძოდ,
მცენარეული ჩიპსები, კარტოფილის ჩიპსები,
იუკას ჩიპსები და ღორის კანი; დამუშავებული
თხილი და დამუშავებული საკვები თესლები;
ჯემები, ჟელეები და მურაბები; პიკული, ნიორი, არტიშოკები, წითელი წიწაკა, ტომატის
პასტა; ცხარე საწებელი "სალზა", ცხარე წიწაკები, ბულიონები, ხორცის მაგარი ბულიონები და ბულიონები; საკვები ზეთები და ცხიმები; რძე; ყველი, მაიონეზი; ღორის ქონი;
მდოგვი.
30 _ ცომი; პურ-ფუნთუშეული; საცხობი
ფხვნილი; სოდა; საწებელი მწვადისათვის;
ბისკვიტები; პურის მშრალი ნაფხვენი; მექსიკური ქაბაბი ყველითა და პარკოსანით (ლობიოთი), ე.წ. ბარიტოსი; ტკბილეული; მჟავე
გემოს მიმცემი საკაზმი "კაპერსები"; კეტჩუპები; მარცვალზე დამზადებული საუზმეული;
ყველის სოუსები და სუნელ-სანელებლები;
სიმინდის კვერის (ე.წ.ტორტილიას) ჩიპსები;
ჩიპსები გამოცხობისათვის; შოკოლადი გამოცხობისათვის; შოკოლადის ფხვნილი; ყავა;
ხორბლის ჩიპსები; იუკას ჩიპსები; ნამცხვარი;
კრეკერები; ტკბილი კრემი (კასტარდი); სასალათე სანელებლები; კულებიაკა „ღვეზელი“;
მექსიკური ქაბაბი ცხარე საწებელით (ე.წ.
ენჩილადასი); ბრინჯისა და ცომის შემცველი
გაყინული სანელებლები; სანელებლებად გამოყენებული ექსტრაქტები; მექსიკური ქაბაბი,
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რომლის გულს წარმოადგენს მარინადში
ჩადებული ქათმის ან/და საქონლის ხორცი
ქონდრით და სხვა მწვანილით (ე.წ. ფაჯიტასი); ნამცხვრის გულები; სანელებელი სიროფები; ფქვილი; საკვები ჩხირები; საკვები
სახამებლები; ჟელატინი; სოუსების ნარევები;
თაფლი; ცხარე სოუსები; მაკარონი; ატრია;
პიკანტური სოუსი; დამუშავებელი "პოპკორნი"; პუდინგი; ბრინჯზე დამზადებული საუზმეული; ტომატის საწებელი; ჩილეს საწებელი;
ხორცის, თევზისა და შინაური ფრინველის
სანელებელი; სუფრის სიროფები, ტაკოს ჩიპსები; ნამცხვარი ხორცით (ე.წ. ტამალესი);
ჩაი; ძმარი; კაკაო; საკონდიტრო ნაწარმი;
ბრინჯი; ტაპიოკა; საფუარი; ბადაგი; მარილი;
სანელებლები; ყველით შეკაზმული ხორბლის
საუზმეული; საუზმეული თხილის, მარცვლეულისა და თესლეულისაგან; შეკაზმული
სასაუზმე ჩხირები; პურის ხორბლისაგან
დამზადებული საუზმეული; კრეკერების, მარილიანი კრენდელის, დაშაქრული თხილისა
და/ან პოპკორნის შემცველი სასაუზმე ნარევები; შოკოლადის ჩიპსები; ფქვილის ჩიპსები;
ხორბლეულის ჩიპსები; ღვინის სოუსი საკვების დამზადებისათვის; ღორის ქონისა და
ანატოს ნარევი კერძების შესანელებლად და
გასაფერადებლად; მარცვლის ტორტილიას
ნარევი; მარცვლისაგან დამზადებული საკვები; გაყინული ტკბილეული; ხორბლის ფქვილის, ხილისა და ხორცის ნაჭრების ნარევი
ოლადებისათვის; ვაშლის საწებელი და
შტოშის საწებელი; ტომატის საწებელი; ხორცის, შინაური ფრინველის, თევზის ან ბოსტნეულის შემცველი სანელებლები.
32 _ უალკოჰოლო სასმელები, ხილის წვენები
და სასმელები; ალაო, კერძოდ, ალაოს უალკოჰოლო სასმელები; სიროფები სასმელების
დასამზადებლად; ხორბლისაგან დამზადებული სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68615 A
(210) AM 068615
(220) 2012 08 29
(731) შპს „ლუქსი 2004“
თევდორე მღვდლის ქუჩა #53, 0154,
თბილისი, საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბარაქა
БАРАКА
BARAQA
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68629 A
(210) AM 068629
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION

(260) AM 2013 68631 A
(210) AM 068631
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION FANTASY

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა
და ულვაშის საღებავები; საღებავის მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი
პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა
და ულვაშის საღებავები; საღებავის მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

(260) AM 2013 68630 A
(210) AM 068630
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2013 68632 A
(210) AM 068632
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION PLUS
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა და ულვაშის საღებავები; საღებავის
მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და
წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი
პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

IMPRESSION BLOND
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა და ულვაშის საღებავები; საღებავის
მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და
წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის
გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2013 68635 A
(210) AM 068635
(220) 2012 08 30
(731) ბარბერი ლიმიტიდ
ჰორსფერი ჰაუზი, ჰორსფერი როუდი,
ლონდონი SW1P 2AW, გაერთიანებული
სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.01.02-02.01.20-03.03.01-24.01.1524.07.15-27.05.21(511)
9 _ მზის სათვალეები, სათვალეები, ოპტიკური
მინები, შესაბამისი ჩარჩოები და ლინზები
ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის; ბუდეები
და დამჭერები ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის; ნაწილები და საკუთნო ყველა ზემოთ
აღნიშნული საქონლისათვის; ბუდეები და
დამჭერები პორტატული ელექტრომოწყობილობებისათვის, მობილური ტელეფონებისათვის, პორტატული აუდიო-ვიდეო სისტემებისა
და კომპიუტერებისათვის; „თაგვის” ქვესადებები; ბუდეები კამერებისა და ფოტოაპარატებისათვის; მობილური ტელეფონები, პორტატული ელექტრომოწყობილობები; მობილური ტელეფონების აქსესუარები, მათ შორის, მობილური ტელეფონების შალითები და
გარსაცმები, ბრელოკები და ჩამოსაკიდი ზონრები მობილური ტელეფონებისათვს, მობილური ტელეფონების კორპუსები (ფასციები).
14 _ მაჯის საათები, საათები მაჯის საათების
გარდა, ნაწილები, საკუთნო და ბუდეები
ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის;
საათის სამაჯურები და ბრასლეტები; საიუველირო ნაწარმი, ხელოვნური საიუველირო ნაწარმი, ჰალსტუხის ქინძისთავები, ჰალსტუხის
სამაგრები და მანჟეტის საკინძეები; კეთილშობილი ლითონებისგან მათგან დაფარული
ნაწარმი, მათ შორის, გასაღების ბრელოკები,
ბრელოკები, ნიშნები, ფეხსაცმლის მორთულობა; ძვირფასეულობის ყუთები და ბუდეები;
ქანდაკებები და სტატუეტები კეთილშობილი
ლითონებისგან.
35 _ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავსაბურავის, ჩანთების, ტყავის მცირე ნაწარმის და
ხელოვნური ტყავის ნაწარმის, აქსესურების,
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სახლის საკუთნოების, სუნამოების, ტუალეტის საკუთნოს, კოსმეტიკური ნაწარმის, საათების, საიუველირო ნაწარმის, სათვალეებისა
და მზის სათვალეების საცალო და საბითუმო
ვაჭრობით მოსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2013 68673 A
(210) AM 068673
(220) 2012 08 31
(731) ზურაბ ბუბუტეიშვილი
ფალიაშვილის ქ. 62, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

გრუმი
GRUMI
ГРУМИ
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 63245 A*
(210) AM 063245
(220) 2011 07 18
(731) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

SITON
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მედიკამენტები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური
ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 63246 A*
(210) AM 063246
(220) 2011 07 18
(731) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

ЗИТОН
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მედიკამენტები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური
ნივთიერებები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 65095 A*
(210) AM 065095
(220) 2011 11 29
(731) კინგსტონ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
17600 ნიუჰოუპ სტრიტი, ფაუნტინ ვალი,
კალიფორნია 92708, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DATA TRAVELER
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ ენერგოდამოუკიდებელი USB ფლეშ-მეხსიერების მოდულები.
__________________________________________
(260) AM 2013 65231 A*
(210) AM 065231
(220) 2011 12 07
(731) სინჯენტა ლიმიტიდ
სინჯენტა ეუროპიან რიჯენალ სენტერი
პრისლი როუდი, სარი რისერჩ პარკი,
გილდფორდი, სარი GU2 7YH,
გაერთიანებული სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MILAGRO
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________

რობი საშუალებები, ზეთები თმისათვის, თმის
ტონიკები, თმის კრემები, აბაზანისა და/ან
შხაპისათვის განკუთვნილი პრეპარატები;
არასამედიცინო დანიშნულების ტუალეტის
პრეპარატები; კანის მოვლის პრეპარატები;
კოსმეტიკური საშუალებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 65863 A*
(210) AM 065863
(220) 2012 01 12
(731) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FRITA
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ საკვები ზეთები და ცხიმები; მარგარინი.
_________________________________________
(260) AM 2013 66137 A*
(210) AM 066137
(220) 2012 02 09
(731) გულბაჰარ ტობაკო ინტერნეშნლ ფზე
ს.ყ. 61401, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(260) AM 2013 65436 A*
(210) AM 065436
(220) 2011 12 19
(731) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

COLOR LOCK
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები; დეოდორანტები და ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები; თმის მოსავლელი პროდუქტები;
თმის შესაღები საშუალებები, თმის საღებავები, თმის ლოსიონები, თმის დამხვევი პრეპარატები, შამპუნები, კონდიციონერები, თმის
„სპრეი“, თმის პუდრა, თმების ვარცხნილობისათვის განკუთვნილი საშუალებები, თმის
ლაქები, თმის მუსები, თმისათვის ბზინვის
მიმნიჭებელი საშუალებები, თმის გელები,
თმის დამტენიანებლები, სითხეები თმისათვის, თმის დაცვის საშუალებები, თმის საშ-

(591) ლურჯი, ცისფერი, რუხი, თეთრი
(531) 05.03.01-25.01.01-27.05.05-29.01.04(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი
"MILANO KINGS EDITION" დარეგისტრირდეს
საქართველოში მთლიანობაში, სიტყვისათვის
"MILANO" დამოუკიდებელი სამართლებრივი
დაცვის მინიჭების გარეშე.
(511)
34 _ თამბაქო; სიგარეტები, მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
_________________________________________
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(260) AM 2013 67026 A*
(210) AM 067026
(220) 2012 04 23
(731) შპს „ლისი ფო“
ვაკის რაიონი, ლისი ტბის მიმდებარედ
(ნაკვეთი #1/5), 0102, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) სალათისფერი, ფირუზისფერი
(531) 07.03.11-26.03.04-26.05.01-27.05.0528.19.00-29.01.13(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ცალ-ცალკე სიტყვები "LISI" და
,,ლისი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
_________________________________________

34

#10 2013 05 27

sasaqonlo niSnebi

ბიც ხორციელდება „ვიდეო მოთხოვნის“ მომსახურების მეშვეობით.
38 _ კავშირგაბმულობა; მათ შორის, აუდიო,
გამოსახულებითი და აუდიო-გამოსახულებითი მასალის ნაკადური გადაცემა გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; აუდიო- და ვიდეოგადაცემები ინტერნეტის მეშვეობით; სატელევიზიო გადაცემების მომსახურება; საკაბელო ტელევიზიის გადაცემების
მომსახურება.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; მათ შორის, არაჩატვირთვადი
ფილმებისა და სატელევიზიო პროგრამების
უზრუნველყოფა „ვიდეო მოთხოვნის“ მომსახურების მეშვეობით; საგანმანათლებლო და
გართობის მომსახურება; კულტურული ღონისძიებები; სატელევიზიო პროგრამების მონტაჟი; პირდაპირ ეთერში სატელევიზიო პროგრამების, ფილმების, ვიდეოს, აუდიო-ვიდეო
მასალის ინტერნეტით გადაცემისა და გამოსახულებების უზრუნველყოფა გლობალური
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; პირდაპირ ეთერში ღონისძიებებისა და გამოფენების
უზრუნველყოფა ონ-ლაინ რუკებითა და
განრიგით.
_________________________________________
(260) AM 2013 68193 A
(210) AM 068193
(220) 2012 08 02
(731) კომპანია „სოლდექს ლიმიტედი“
ს/ყ 3321, დრეიქ ჩემბერზი, როუდ თაუნი,
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები (დიდი
ბრიტანეთი)
(740) ვახტანგ ტოროტაძე
(540)

(591) თეთრი, ნაცრისფერი, შავი
(531) 01.03.12-01.03.15-01.15.09-24.15.0125.07.07(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და

საკვები ცხიმები, მათ შორის, მზესუმზირის
და გოგრის თესლი, მზესუმზირისა და გოგრის
თესლის გული, დამუშავებული, მოხალული,
დამარილებული, სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით; დამუშავებული კაკალი
(არაქისი, თხილი, ფსტა) და ნიგოზი, დამარილებული ნიგოზი და თხილი, მოხალული
ნიგოზი და თხილი, ნიგოზი და თხილი სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით, კარტოფილის ჩიპსები, შემწვარი კარტოფილი,
კარტოფილის ჩიპსები სხვადასხვა გემოარომატული დანამატებით.
_________________________________________
(260) AM 2013 68194 A
(210) AM 068194
(220) 2012 08 02
(731) შპს „ჩირინა“
ლ. გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ბიო-ბიო
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ქათმის ხორცი, მათ შორის, გაყინული და
გაციებული [ნედლი], ქათმის ფილე; ქათმის
ნაწილები, მათ შორის, ქათმის ფრთები, ბარკლები, ფრთის ძირი, ბარკლის ძირი, თავფეხი,
კისერი, ზურგის ნაწილი; ქათმის სუბპროდუქტები, მათ შორის, ღვიძლი, გული, კუჭი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი,
რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით, მათ შორის, ფრინველის ხორცით საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68195 A
(210) AM 068195
(220) 2012 08 03
(731) შპს „სამოსელი პირველი“
ზუბალაშვილების ქ. 7, 0108, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2013 68199 A
(210) AM 068199
(220) 2012 08 03
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

TRACKER
(591) შავ-თეთრი
(531) 02.01.20-28.19.00(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, სიტყვა ,,სამოსელი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო
სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
_________________________________________
(260) AM 2013 68198 A
(210) AM 068198
(220) 2012 08 03
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

KOTEX LUX
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ქალებისათვის განკუთვნილი საფენები,
ჰიგიენური საფენები და ტამპონები.
_________________________________________
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(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ მოტორიანი სახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებები, სახელდობრ, ავტომობილები,
მაღალი განვლადობის ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები და ფურგონები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68247 A
(210) AM 068247
(220) 2012 08 08
(731) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ჯოკერი
Joker
Джокер
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; მათ შორის, საქონლით, განსაკუთრებით, ნაყინით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით
_________________________________________
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(260) AM 2013 68249 A
(210) AM 068249
(220) 2012 08 08
(731) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(540)

ქებული
Qebuli
Кебули
(591) შავ-თეთრი
(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; მათ შორის, საქონლით, განსაკუთრებით, ნაყინით მომარაგება რეალიზაციის
ჩათვლით
_________________________________________
(260) AM 2013 68251 A
(210) AM 068251
(220) 2012 08 08
(731) ცოტნე ხანიშვილი
დიდი დიღომი, მირიან მეფის ქ.13, ბ. 12,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

ღვინის ქურდები
wine thieves
(591) შავ-თეთრი
(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68259 A
(210) AM 068259
(220) 2012 08 09
(731) შპს „პრიმა-ვიტა“
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო

(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

UNILOX
უნილოქსი
УНИЛОКС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები
_________________________________________
(260) AM 2013 68261 A
(210) AM 068261
(220) 2012 08 10
(731) გრინდექს, აქციუ საბიედრიბა
(გრინდექს, ჯოინტ სტოკ კომპანი)
კრუსტპილს სტრიტ 53, რიგა, 1057,
ლატვია
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

იპიგრიქსი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68262 A
(210) AM 068262
(220) 2012 08 10
(731) სს „ლიბერთი ბანკი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.74, 0162,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, მწვანე, სტაფილოსფერი,
ლურჯი, რუხი, იასამნისფერი,
შინდისფერი
(531) 26.11.08-26.11.09-27.05.11-27.05.1728.19.00-29.01.15(511)
36 _ საბანკო საქმე
_________________________________________
(260) AM 2013 68263 A
(210) AM 068263
(220) 2012 08 10
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(731) მევაჰ ბრენდზ (ს) პ ტ ე ლტდ
N. 5 ინტერნეშენელ ბიზნეს პარკ, №05-00
მევაჰ ბილდინგი, სინგაპური 609914,
სინგაპური
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

OKI
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ საკვები ზეთები და ცხიმები; რძე და რძის
პროდუქტები, რძის ფხვნილი; შრატის ფხვნილი; შესქელებული რძე (უშაქრო), შესქელებული რძე; ტომატის პასტა, ტომატის პიურე;
ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი.
_________________________________________
(260) AM 2013 68299 A
(210) AM 068299
(220) 2012 08 13
(310) 010660553
(320) 2012 02 21
(330) EM
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

WHITELOCK
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯა-
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გრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
_________________________________________
(260) AM 2013 68300 A
(210) AM 068300
(220) 2012 08 13
(731) ნიკონ კორპორეიშნ
12-1, იურაკუჩო 1-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Nikon
(591) შავ-თეთრი
(511)
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის
ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები,
ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ტომრები; დალიანდაგებული ჩანთები (ტომრები); ბარათების ბუდეები (საფულეები); ბიზნესბარათების ბუდეები; გასაღების ბუდეები;
სავაჭრო ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; ზურგჩანთები; ხელჩანთები.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება; ნახევარგამტარების მწარმოებელი
მანქანებისა და სისტემების დაყენება; თხევადი კრისტალების მწარმოებელი მანქანებისა
და სისტემების დაყენება; თხევადი კრისტალების მწარმოებელი მანქანებისა და სისტემების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ნახევარგამტარების მწარმოებელი მანქანებისა და
სისტემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ფოტოგრაფირების მოწყობილობების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; კამერების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ციფრული კამერების შეკეთება და ტექნიკური
მომსახურება; კამერის ლინზების შეკეთება
და ტექნიკური მომსახურება; ოპტიკური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; მიკროსკოპების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ბინოკლების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ტელესკოპების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მანძილსაზომების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; ნახევარგამტარების
გამოსაცდელი აპარატურის დაყენება; თხევადი კრისტალების გამოსაცდელი აპარატურის
დაყენება; ნახევარგამტარების გამოსაცდელი
აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსა-
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ხურება; თხევადი კრისტალების გამოსაცდელი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; სათვალეების შეკეთება; საზომი
და გამოსაცდელი მანქანებისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებისა და
აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; ელექტრონული მანქანებისა და აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მოსასმენი აპარატურის შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება; სამედიცინო აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების
ორგანიზება; ფოტოგრაფირება და ფოტოგრაფირების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების შესახებ სემინარების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგრაფირების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების კლასების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგრაფირების კლასების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ფოტოგრაფირების
ღონისძიებების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და ფოტოგრაფირების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
ფოტოგრაფირების კონკურსების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და ფოტოგრაფირების კონკურსების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; კამერების და მისი ნაწილებისა
და აქსესუარების გაქირავება; ფოტოგამოფენების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და
ფოტოგამოფენების შესახებ ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; ფოტოგამოფენების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და ფოტოგამოფენების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მომსახურებები ციფრული გამოსახულებებით; მომსახურებები
ციფრული გამოსახულებებით ონ-ლინე რეჟიმში; ფოტოგრაფირება; ფოტოგრაფირებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და
სასწავლო მომსახურებები; ფოტოგრაფირების მოწყობილობების და მათი ნაწილებისა
და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან,
შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; გამზომი ან ტესტირების მანქანებისა
და ინსტრუმენტების და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ოპტიკური მანქანებისა და ინსტრუმენტების და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების
ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და
მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათ-

ლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ნახევარგამტარების მწარმოებელი მანქანებისა
და სისტემების (ნახევარგამტარების ტესტირების აპარატურისა და სხვა პერიფერიული
მოწყობილობების ჩათვლით) და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; თხევადი კრისტალების
მწარმოებელი მანქანებისა და სისტემების
(თხევადი კრისტალების ტესტირების აპარატურისა და სხვა პერიფერიული მოწყობილობების ჩათვლით) და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და
ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და მუშაობასთან დაკავშირებული
საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; ელექტრონული მანქანებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების
ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა და
მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები; სათვალეების მწარმოებელი მანქანებისა და აპარატურის და მათი ნაწილებისა და ფიტინგების ტექნიკურ მომსახურებასთან, შეკეთებასა
და მუშაობასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო და სასწავლო მომსახურებები;
ონ-ლინე რეჟიმში ელექტრონული პუბლიკაციებით (არაჩატვირთვადი) უზრუნველყოფა;
სემინარების მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზაცია და მათ შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; გამოსახულებითი და ვიდეოფაილებით უზრუნველყოფა (არაჩატვირთვადი) ინტერნეტის საშუალებით; ოპტიკური მანქანებისა და ინსტრუმენტების გაქირავება; გამზომი და ტესტირების მანქანებისა და ინსტრუმენტების გაქირავება; პუბლიკაციების დაგეგმვა, რედაქტირება და გამოცემა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68315 A
(210) AM 068315
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

АНАСТРАЗ
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2013 68316 A
(210) AM 068316
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

КАТАЦИБИН
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

ANASTRAZE
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68317 A
(210) AM 068317
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

RIGULAST
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

ანასტრაზი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68318 A
(210) AM 068318
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

CATACIBINE

(260) AM 2013 68319 A
(210) AM 068319
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68323 A
(210) AM 068323
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

რიგულასტი

კატაციბინი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

24

(260) AM 2013 68322 A
(210) AM 068322
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

РИГУЛАСТ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

(260) AM 2013 68320 A
(210) AM 068320
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია

(260) AM 2013 68321 A
(210) AM 068321
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68324 A
(210) AM 068324
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
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(540)

მონტელექსი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

SUNMOIST
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.

(260) AM 2013 68325 A
(210) AM 068325
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MONTELEX
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68326 A
(210) AM 068326
(220) 2012 08 14
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

МОНТЕЛЕКС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68398 A
(210) AM 068398
(220) 2012 08 16
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

ეპორონი
Эпорон
Eporon
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
_________________________________________
(260) AM 2013 68462 A
(210) AM 068462
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.

კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68463 A
(210) AM 068463
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SOLHYDRA
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68464 A
(210) AM 068464
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

PHOTOHYDRA
(591) შავ-თეთრი
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(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68465 A
(210) AM 068465
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SOLEOX
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68466 A
(210) AM 068466
(220) 2012 08 20
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68467 A
(210) AM 068467
(220) 2012 08 20
(731) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

PLIAGLIS
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები და პრეპარატები, სახელდობრ, საანესთეზიო, ტკივილგამაყუჩებლები; ანტისეპტიკები; ტკივილგამაყუჩებელი ან საანესთეზიო ფორმულაციები ადგილობრივი, ტრანდერმალური და მუკოზური
დანიშნულებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2013 68468 A
(210) AM 068468
(220) 2012 08 20
(731) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

ПЛИАГЛИС
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პროდუქტები და პრეპარატები, სახელდობრ, საანესთეზიო, ტკივილგამაყუჩებლები; ანტისეპტიკები; ტკივილგამაყუჩებელი ან საანესთეზიო ფორმულაციები
ადგილობრივი, ტრანდერმალური და მუკოზური დანიშნულებისათვის.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კანის მოვლის პრეპარატები; კოსმეტიკური
პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ტანისა
და სახისათვის; მზის ლოსიონის პრეპარატები.

(260) AM 2013 68469 A
(210) AM 068469
(220) 2012 08 20
(731) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,
ინკ.
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, მდგომარეობების და დარღვევების სამკურნალო

(591) შავ-თეთრი

UVD-DUOX
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(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და თავსაბურავი; შარვლები, საცვლები, პერანგები, კაბები; ქვედა საცვლები, ხელთათმანები, ქამრები
(ტანსაცმელი), შარფები, კეპები, თავზე შემოსაკრავები.

(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; მომსახურებები ვაჭრობაში, საცალო მაღაზიებით მომსახურებების ჩათვლით;
საფოსტო შეკვეთებით მომსახურებები; ვაჭრობით მომსახურებები ინტერნეტით ან კომპიუტერული ქსელით ან სხვა საკომუნიკაციო
ქსელების საშუალებით.
_________________________________________

(591) შავი, წითელი, ლურჯი, ნაცრისფერი
(531) 28.19.00(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.

(260) AM 2013 68479 A
(210) AM 068479
(220) 2012 08 21
(731) შპს „გამომცემლობა ლელო“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19.00(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68480 A
(210) AM 068480
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ნიუსრუმი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე

(260) AM 2013 68481 A
(210) AM 068481
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ახალი ამბები“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 27.05.11-27.05.01-28.19.00-29.01.12(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა (კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
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35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68482 A
(210) AM 068482
(220) 2012 08 21
(731) შპს „ბიბლუსი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) ლურჯი, ღია ყავისფერი, თეთრი
(531) 20.07.02-28.19.00-29.01.14(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
(კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო სიტყვა "SALE" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა (კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
45 _ იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2013 68522 A
(210) AM 068522
(220) 2012 08 23
(731) სს „მცირე და საშუალო ბიზნესის
საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. #154, 0102,
თბილისი, საქართველო
(540)

შატო შოთა
Shato Shota
Шато Шота
Chateau Chota

38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2013 68483 A
(210) AM 068483
(220) 2012 08 21
(731) შპს „რეშენალ სოლუშენსი“
იოსებიძის ქ.49, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა ღვედაძე
(540)

(591) წითელი, მწვანე, შავი
(531) 02.09.15-02.09.19-27.03.02-27.05.0329.01.14-
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(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2013 68526 A
(210) AM 068526
(220) 2012 08 23
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
ელავერის შტატის კორპორაცია,
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკის
შტატი 10022, აშშ
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(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, ვარდისფერი,
სტაფილოსფერი
(531) 03.07.17-03.07.19-23.05.05-25.01.0126.11.07-27.05.03-29.01.13(511) 34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი
თამბაქო; სიგარეტები, სიგარები; თამბაქოს
ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები, რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო ან სამკურნალო
მიზნებისათვის; ასანთი და მწეველთა საკუთნო.
_________________________________________

(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) წითელი, თეთრი, მწვანე, სხვადასხვა
ტონის ლურჯი, ცისფერი
(531) 05.03.14-05.05.20-25.01.01-27.05.0527.05.24-29.01.15(511)
21 _ კბილის ჯაგრისები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68527 A
(210) AM 068527
(220) 2012 08 23
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FLUIMIKAN
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68564 A
(210) AM 068564
(220) 2012 08 27
(310) AM1081/2012
(320) 2012 02 28
(330) AT
(731) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ, სასუ,
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი
75014, საფრანგეთი
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(260) AM 2013 68600 A
(210) AM 068600
(220) 2012 08 27
(310) T1203496A
(320) 2012 03 15
(330) SG
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.01.15-27.05.24(511)
3 _ სილამაზის მოვლის პროდუქტები და პრეპარატები; კანის მოვლის პრეპარატები და
პროდუქტები (კოსმეტიკური და არასამედიცინო დანიშნულების); სახის მოვლის პროდუქტები (კოსმეტიკური საშუალებები); ტანის
მოვლის პრეპარატები და პროდუქტები (არასამედიცინო დანიშნულების); ტანის მოვლის
ნატურალური პროდუქტები (არასამედიცინო
დანიშნულების) სახისა და კანისათვის; კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური პრეპარატები; ექსფოლიანტები კანის მოვლისა და
გაწმენდისათვის; არასამედიცინო დანიშნულების პრეპარატები კანის დატენიანებისათვის, კვებისთვის, ტონირებისათვის, მოვლისთვის; პრეპარატები, (არასამედიცინო დანიშნულების) ემულსიის სახით კანის მოვლისათვის;
მაკიაჟის პრეპარატები; სახის პაკეტები (კოსმეტიკური); სილამაზის ნიღბები; სახის ხელსაწმენდები გაჟღენთილი კოსმეტიკით; ნიღბები (კოსმეტიკური) სახისათვის; გამწმენდი ნიღბები; ნაოჭების საწინააღმდეგო კრემები;
კრემები კანის გამკვრივებისათვის; ტუჩის საცხები; ტუჩის დამატენიანებლები და კონდიციონერები; თხევადი და ფხვიერი ფუძე; მაკიაჟის ბაზა; სახის დამატენიანებელი კრემები,
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ლოსიონები და გელები; კანის გამათეთრებელი პრეპარატები; კანის ტონერები; კანის
გამწმენდები და დასაჭიმები; თვალის ნიღბები; თვალის კრემები, ლოსიონები და გელები;
სახისა და ტანის მასაჟის კრემები; საპნები;
პარფიუმერული ნაწარმი; ეთერზეთები; კბილის ფხვნილები და პასტები; შამპუნები; კონდიციონერები; პრეპარატები თმის ვარცხნილობისათვის; თმის მოვლის საშუალებები;
თმის შეღებვის საშუალებები; ყველა შემავალი მე-3 კლასში.
_________________________________________
(260) AM 2013 68601 A
(210) AM 068601
(220) 2012 08 27
(731) გოია ფუდზ, ინკ.
100, სივიუ დრაივი, სიკოკესი,
ნიუ-ჯერზი 07096, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

GOYA
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული;
გამხმარი ხილი და ბოსტნეული; ხორცი;
ზღვის რეწვის პროდუქტები და თევზი; ზეთისხილი; ხორბლის ჩენჩო; საუზმეული, კერძოდ,
მცენარეული ჩიპსები, კარტოფილის ჩიპსები,
იუკას ჩიპსები და ღორის კანი; დამუშავებული
თხილი და დამუშავებული საკვები თესლები;
ჯემები, ჟელეები და მურაბები; პიკული, ნიორი, არტიშოკები, წითელი წიწაკა, ტომატის
პასტა; ცხარე საწებელი "სალზა", ცხარე წიწაკები, ბულიონები, ხორცის მაგარი ბულიონები და ბულიონები; საკვები ზეთები და ცხიმები; რძე; ყველი, მაიონეზი; ღორის ქონი;
მდოგვი.
30 _ ცომი; პურ-ფუნთუშეული; საცხობი
ფხვნილი; სოდა; საწებელი მწვადისათვის;
ბისკვიტები; პურის მშრალი ნაფხვენი; მექსიკური ქაბაბი ყველითა და პარკოსანით (ლობიოთი), ე.წ. ბარიტოსი; ტკბილეული; მჟავე
გემოს მიმცემი საკაზმი "კაპერსები"; კეტჩუპები; მარცვალზე დამზადებული საუზმეული;
ყველის სოუსები და სუნელ-სანელებლები;
სიმინდის კვერის (ე.წ.ტორტილიას) ჩიპსები;
ჩიპსები გამოცხობისათვის; შოკოლადი გამოცხობისათვის; შოკოლადის ფხვნილი; ყავა;
ხორბლის ჩიპსები; იუკას ჩიპსები; ნამცხვარი;
კრეკერები; ტკბილი კრემი (კასტარდი); სასალათე სანელებლები; კულებიაკა „ღვეზელი“;
მექსიკური ქაბაბი ცხარე საწებელით (ე.წ.
ენჩილადასი); ბრინჯისა და ცომის შემცველი
გაყინული სანელებლები; სანელებლებად გამოყენებული ექსტრაქტები; მექსიკური ქაბაბი,

30

რომლის გულს წარმოადგენს მარინადში
ჩადებული ქათმის ან/და საქონლის ხორცი
ქონდრით და სხვა მწვანილით (ე.წ. ფაჯიტასი); ნამცხვრის გულები; სანელებელი სიროფები; ფქვილი; საკვები ჩხირები; საკვები
სახამებლები; ჟელატინი; სოუსების ნარევები;
თაფლი; ცხარე სოუსები; მაკარონი; ატრია;
პიკანტური სოუსი; დამუშავებელი "პოპკორნი"; პუდინგი; ბრინჯზე დამზადებული საუზმეული; ტომატის საწებელი; ჩილეს საწებელი;
ხორცის, თევზისა და შინაური ფრინველის
სანელებელი; სუფრის სიროფები, ტაკოს ჩიპსები; ნამცხვარი ხორცით (ე.წ. ტამალესი);
ჩაი; ძმარი; კაკაო; საკონდიტრო ნაწარმი;
ბრინჯი; ტაპიოკა; საფუარი; ბადაგი; მარილი;
სანელებლები; ყველით შეკაზმული ხორბლის
საუზმეული; საუზმეული თხილის, მარცვლეულისა და თესლეულისაგან; შეკაზმული
სასაუზმე ჩხირები; პურის ხორბლისაგან
დამზადებული საუზმეული; კრეკერების, მარილიანი კრენდელის, დაშაქრული თხილისა
და/ან პოპკორნის შემცველი სასაუზმე ნარევები; შოკოლადის ჩიპსები; ფქვილის ჩიპსები;
ხორბლეულის ჩიპსები; ღვინის სოუსი საკვების დამზადებისათვის; ღორის ქონისა და
ანატოს ნარევი კერძების შესანელებლად და
გასაფერადებლად; მარცვლის ტორტილიას
ნარევი; მარცვლისაგან დამზადებული საკვები; გაყინული ტკბილეული; ხორბლის ფქვილის, ხილისა და ხორცის ნაჭრების ნარევი
ოლადებისათვის; ვაშლის საწებელი და
შტოშის საწებელი; ტომატის საწებელი; ხორცის, შინაური ფრინველის, თევზის ან ბოსტნეულის შემცველი სანელებლები.
32 _ უალკოჰოლო სასმელები, ხილის წვენები
და სასმელები; ალაო, კერძოდ, ალაოს უალკოჰოლო სასმელები; სიროფები სასმელების
დასამზადებლად; ხორბლისაგან დამზადებული სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 68615 A
(210) AM 068615
(220) 2012 08 29
(731) შპს „ლუქსი 2004“
თევდორე მღვდლის ქუჩა #53, 0154,
თბილისი, საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბარაქა
БАРАКА
BARAQA
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68629 A
(210) AM 068629
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION

(260) AM 2013 68631 A
(210) AM 068631
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION FANTASY

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა
და ულვაშის საღებავები; საღებავის მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი
პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა
და ულვაშის საღებავები; საღებავის მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

(260) AM 2013 68630 A
(210) AM 068630
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2013 68632 A
(210) AM 068632
(220) 2012 08 29
(731) გაუდალ ლიმიტედ
35 თეკლა ლისიოტი სტრიტი, იგლ
სტარ ჰაუსი, 6 ფლორი, 3030 ლიმასოლი,
კვიპროსი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

IMPRESSION PLUS
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა და ულვაშის საღებავები; საღებავის
მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და
წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი
პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________

IMPRESSION BLOND
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; თმის საღებავი საშუალებები, მათ შორის, თმის საღებავები, წვერისა და ულვაშის საღებავები; საღებავის
მოსაშორებელი პრეპარატები; წარბებისა და
წამწამების შესაღები საშუალებები; თმის
გამაღიავებელი პრეპარატები; გამაუფერებელი პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კბილის ფხვნილები და პასტები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68635 A
(210) AM 068635
(220) 2012 08 30
(731) ბარბერი ლიმიტიდ
ჰორსფერი ჰაუზი, ჰორსფერი როუდი,
ლონდონი SW1P 2AW, გაერთიანებული
სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.01.02-02.01.20-03.03.01-24.01.1524.07.15-27.05.21(511)
9 _ მზის სათვალეები, სათვალეები, ოპტიკური
მინები, შესაბამისი ჩარჩოები და ლინზები
ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის; ბუდეები
და დამჭერები ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის; ნაწილები და საკუთნო ყველა ზემოთ
აღნიშნული საქონლისათვის; ბუდეები და
დამჭერები პორტატული ელექტრომოწყობილობებისათვის, მობილური ტელეფონებისათვის, პორტატული აუდიო-ვიდეო სისტემებისა
და კომპიუტერებისათვის; „თაგვის” ქვესადებები; ბუდეები კამერებისა და ფოტოაპარატებისათვის; მობილური ტელეფონები, პორტატული ელექტრომოწყობილობები; მობილური ტელეფონების აქსესუარები, მათ შორის, მობილური ტელეფონების შალითები და
გარსაცმები, ბრელოკები და ჩამოსაკიდი ზონრები მობილური ტელეფონებისათვს, მობილური ტელეფონების კორპუსები (ფასციები).
14 _ მაჯის საათები, საათები მაჯის საათების
გარდა, ნაწილები, საკუთნო და ბუდეები
ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის;
საათის სამაჯურები და ბრასლეტები; საიუველირო ნაწარმი, ხელოვნური საიუველირო ნაწარმი, ჰალსტუხის ქინძისთავები, ჰალსტუხის
სამაგრები და მანჟეტის საკინძეები; კეთილშობილი ლითონებისგან მათგან დაფარული
ნაწარმი, მათ შორის, გასაღების ბრელოკები,
ბრელოკები, ნიშნები, ფეხსაცმლის მორთულობა; ძვირფასეულობის ყუთები და ბუდეები;
ქანდაკებები და სტატუეტები კეთილშობილი
ლითონებისგან.
35 _ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავსაბურავის, ჩანთების, ტყავის მცირე ნაწარმის და
ხელოვნური ტყავის ნაწარმის, აქსესურების,
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სახლის საკუთნოების, სუნამოების, ტუალეტის საკუთნოს, კოსმეტიკური ნაწარმის, საათების, საიუველირო ნაწარმის, სათვალეებისა
და მზის სათვალეების საცალო და საბითუმო
ვაჭრობით მოსახურება.
_________________________________________
(260) AM 2013 68673 A
(210) AM 068673
(220) 2012 08 31
(731) ზურაბ ბუბუტეიშვილი
ფალიაშვილის ქ. 62, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

გრუმი
GRUMI
ГРУМИ
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები.
_________________________________________
(260) AM 2013 63245 A*
(210) AM 063245
(220) 2011 07 18
(731) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

SITON
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მედიკამენტები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური
ნივთიერებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 63246 A*
(210) AM 063246
(220) 2011 07 18
(731) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

ЗИТОН
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, მედიკამენტები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური
ნივთიერებები.
_________________________________________
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(260) AM 2013 65095 A*
(210) AM 065095
(220) 2011 11 29
(731) კინგსტონ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
17600 ნიუჰოუპ სტრიტი, ფაუნტინ ვალი,
კალიფორნია 92708, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DATA TRAVELER
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ ენერგოდამოუკიდებელი USB ფლეშ-მეხსიერების მოდულები.
__________________________________________
(260) AM 2013 65231 A*
(210) AM 065231
(220) 2011 12 07
(731) სინჯენტა ლიმიტიდ
სინჯენტა ეუროპიან რიჯენალ სენტერი
პრისლი როუდი, სარი რისერჩ პარკი,
გილდფორდი, სარი GU2 7YH,
გაერთიანებული სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MILAGRO
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________

რობი საშუალებები, ზეთები თმისათვის, თმის
ტონიკები, თმის კრემები, აბაზანისა და/ან
შხაპისათვის განკუთვნილი პრეპარატები;
არასამედიცინო დანიშნულების ტუალეტის
პრეპარატები; კანის მოვლის პრეპარატები;
კოსმეტიკური საშუალებები.
_________________________________________
(260) AM 2013 65863 A*
(210) AM 065863
(220) 2012 01 12
(731) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FRITA
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ საკვები ზეთები და ცხიმები; მარგარინი.
_________________________________________
(260) AM 2013 66137 A*
(210) AM 066137
(220) 2012 02 09
(731) გულბაჰარ ტობაკო ინტერნეშნლ ფზე
ს.ყ. 61401, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(260) AM 2013 65436 A*
(210) AM 065436
(220) 2011 12 19
(731) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

COLOR LOCK
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები; დეოდორანტები და ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები; თმის მოსავლელი პროდუქტები;
თმის შესაღები საშუალებები, თმის საღებავები, თმის ლოსიონები, თმის დამხვევი პრეპარატები, შამპუნები, კონდიციონერები, თმის
„სპრეი“, თმის პუდრა, თმების ვარცხნილობისათვის განკუთვნილი საშუალებები, თმის
ლაქები, თმის მუსები, თმისათვის ბზინვის
მიმნიჭებელი საშუალებები, თმის გელები,
თმის დამტენიანებლები, სითხეები თმისათვის, თმის დაცვის საშუალებები, თმის საშ-

(591) ლურჯი, ცისფერი, რუხი, თეთრი
(531) 05.03.01-25.01.01-27.05.05-29.01.04(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი
"MILANO KINGS EDITION" დარეგისტრირდეს
საქართველოში მთლიანობაში, სიტყვისათვის
"MILANO" დამოუკიდებელი სამართლებრივი
დაცვის მინიჭების გარეშე.
(511)
34 _ თამბაქო; სიგარეტები, მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
_________________________________________
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(260) AM 2013 67026 A*
(210) AM 067026
(220) 2012 04 23
(731) შპს „ლისი ფო“
ვაკის რაიონი, ლისი ტბის მიმდებარედ
(ნაკვეთი #1/5), 0102, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) სალათისფერი, ფირუზისფერი
(531) 07.03.11-26.03.04-26.05.01-27.05.0528.19.00-29.01.13(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ცალ-ცალკე სიტყვები "LISI" და
,,ლისი“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
_________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2013 023662 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2011 60063 A
(220) 2010 11 01
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
550 მონიკა სერკლი, სუიტ 201, კორონა,
კალიფორნიის შტატი 92880, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023663 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2011 61886 A
(220) 2011 03 30
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
კომერჩესკი ბანკ „პრივატბანკ“
ულ.ნაბერეჟნაია პაბედი, 50, ქ.
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა
_________________________________________
(111) M 2013 023664 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64309 A
(220) 2011 10 04
(732) მსდ ინტერნეშენელ ჰოლდინგს გმბჰ
ვეიშტრასე 20, CH-6000, ლუცერნი 6,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2013 023665 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64510 A
(220) 2011 10 20
(732) სს „იბერია რეფრეშმენტსი“
ორხევი, თეთრიხევი ჰესის დასახლება,
0198, თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023666 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64511 A
(220) 2011 10 20
(732) სს „იბერია რეფრეშმენტსი“
ორხევი, თეთრიხევი ჰესის დასახლება,
0198, თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2013 023667 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64513 A
(220) 2011 10 20
(732) სს „იბერია რეფრეშმენტსი“
ორხევი, თეთრიხევი ჰესის დასახლება,
0198, თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023668 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64903 A
(220) 2011 11 15
(732) ტაი სტორეჯ ბეტტერი პაბლიკ კამპანი
ლიმიტიდ
387 მუ 4, სოი პატტანა 3, სუხუმვიტ
როუდი, ბანგპუ ინდასტრიალ ისტეიტი,
პრაეკასა სამუტპრაკარნ 10280,
ტაილანდი
_________________________________________
(111) M 2013 023669 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64904 A
(220) 2011 11 15
(732) ტაი სტორეჯ ბეტტერი პაბლიკ კამპანი
ლიმიტიდ
387 მუ 4, სოი პატტანა 3, სუხუმვიტ
როუდი, ბანგპუ ინდასტრიალ ისტეიტი,
პრაეკასა სამუტპრაკარნ 10280,
ტაილანდი
_________________________________________
(111) M 2013 023670 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 64906 A
(220) 2011 11 15
(732) ტაი სტორეჯ ბეტტერი პაბლიკ კამპანი
ლიმიტიდ
387 მუ 4, სოი პატტანა 3, სუხუმვიტ
როუდი, ბანგპუ ინდასტრიალ ისტეიტი,
პრაეკასა სამუტპრაკარნ 10280,
ტაილანდი
_________________________________________
(111) M 2013 023671 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65051 A
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(220) 2011 11 25
(732) კატერპილარ გლობალ მაინინგ ლლკ
6744 სოუთ ჰოუელი, სოუთ მილოუკი,
უისკონსინ 53172-0500, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023672 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65052 A
(220) 2011 11 25
(732) კატერპილარ გლობალ მაინინგ ლლკ
6744 სოუთ ჰოუელი, სოუთ მილოუკი,
უისკონსინ 53172-0500, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023673 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65186 A
(220) 2011 12 02
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023674 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65249 A
(220) 2011 12 08
(732) შტეიგერვალდ არზნეიმიტელვერკ გმბჰ
ჰაველშტრასსე 5, 64295 დარმსტადტი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 2013 023675 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65599 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფაბრიკა ლეკოვ ლტდ
31 სზკოლნას ქუჩა, კსავეროვი,
პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023676 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65600 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფაბრიკა ლეკოვ ლტდ
31 სზკოლნას ქუჩა, კსავეროვი,
პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023677 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17

36

(260) AM 2012 65601 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფაბრიკა ლეკოვ ლტდ
31 სზკოლნას ქუჩა, კსავეროვი,
პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023678 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65602 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
133/151 პარტიზანცკას სტრიტ
პაბიანიცი, პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023679 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65603 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფაბრიკა ლეკოვ ლტდ
31 სზკოლნას ქუჩა, კსავეროვი,
პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023680 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65605 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
133/151 პარტიზანცკას სტრიტ
პაბიანიცი, პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023681 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65606 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
133/151 პარტიზანცკას სტრიტ
პაბიანიცი, პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023682 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65607 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
133/151 პარტიზანცკას სტრიტ
პაბიანიცი, პოლონეთი
_________________________________________
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(111) M 2013 023683 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65608 A
(220) 2011 12 27
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
133/151 პარტიზანცკას სტრიტ
პაბიანიცი, პოლონეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023684 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65625 A
(220) 2011 12 28
(732) შპს „საქართველოს მცენარეული
ზეთების კომპანია ქარვა“
ათონელის ქ.31, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023685 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65626 A
(220) 2011 12 28
(732) შპს „საქართველოს მცენარეული
ზეთების კომპანია ქარვა“
ათონელის ქ.31, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023686 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65761 A
(220) 2012 01 06
(732) ბიდ კომპანი ლიმითიდ
იან'ან როუდი, კუიჩონგ თაუნი,
ლონგგანგ დისტრიქტი, შენჟენი, ჩინეთი
_________________________________________
(111) M 2013 023687 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65834 A
(220) 2012 01 11
(732) სოფიო ტოროშელიძე
ქობულეთს ქ.3/15, ბინა 45, 0179,
თბილისი, საქართველო;
ბესიკ ციხელაშვილი
მუხიანი I მ/რ, კორპ. 9, ბინა 46, 0172,
თბილისი, საქართველო;
ირაკლი ბიბილაშვილი
ჯიქიას ქ.6, ბინა 7ა, 0186, თბილისი,
საქართველო;

მიხეილ ჭელიძე
თემქა 10ა კვარტალი, კორპუსი 42, ბინა
42, 0178, თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023688 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65956 A
(220) 2012 01 24
(732) ნიპონ კაიაკუ კაბუშიკი კაიშა
ოფ 11-2, ფუჯიმი 1-ჩომე, ჩიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________
(111) M 2013 023689 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65960 A
(220) 2012 01 25
(732) შპს „ციფროვიკ-გრუზია“
გამსახურდიას გამზ.14ა, 0194, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023690 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65961 A
(220) 2012 01 25
(732) შპს „ციფროვიკ-გრუზია“
გამსახურდიას გამზ.14ა, 0194, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023691 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65981 A
(220) 2012 01 26
(732) გელა მანელიძე
დიღმის მასივი, მე-2 კვარტალი,
მე-11 კორპუსი, ბინა 67, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023692 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 65993 A
(220) 2012 01 27
(732) შპს „ომექსი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 47, I კვარტალი,
კორპუსი 2, ბინა 105, 0177, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
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(111) M 2013 023693 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66211 A
(220) 2012 02 15
(732) ნიკოლოზ მახვილაძე
ი. ხვიჩიას ქ. 7ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023694 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66233 A
(220) 2012 02 16
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023695 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66234 A
(220) 2012 02 16
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023696 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66235 A
(220) 2012 02 16
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023697 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66302 A
(220) 2012 02 22
(732) ო.ო.ო რუსინვესტ
ნოვომიტიშჩენსკი პროსპექტი, 41, კორპ.
1, მიტიშჩი, მოსკოვსკაია ობლასტი,
141018, რუსეთის ფედერაცია
_________________________________________
(111) M 2013 023698 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66474 A
(220) 2012 03 12

38

(732) ბარილა გ. ე რ. ფრატელი - სოსიეტა პერ
აციონი
ვია მანტოვა 166, პარმა, იტალია
_________________________________________
(111) M 2013 023699 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2012 66527 A
(220) 2012 03 14
(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023700 R
(151) 2013 05 17
(181) 2023 05 17
(260) AM 2013 66566 A
(220) 2012 03 19
(732) შპს „სიესტა“
სანზონა N18ვ. ბინა 30, 0141, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2013 023701 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2012 64769 A
(220) 2011 11 04
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, დეტროიტი,
მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023702 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2012 65072 A
(220) 2011 11 28
(732) პაკშუ ქემიკალ ენდ მანუფაქჩერინგ კო.
No.29, სექონდ ელი, პაკისტან სტ.
ბეჰეშთი სტ. თეირანი, ირანის ისლამური
რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2013 023703 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2012 65379 A
(220) 2011 12 15
(732) ჯონსონ კონტროლს ტექნოლოჯი
კომპანი
915 ისთ 32ნდ სტრიტი, სიტი ოფ
ჰოლანდ, მიჩიგანის შტატი 49423, აშშ
_________________________________________

#10 2013 05 27

sasaqonlo niSnebi

(111) M 2013 023704 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2012 65380 A
(220) 2011 12 15
(732) ჯონსონ კონტროლს ტექნოლოჯი
კომპანი
915 ისთ 32ნდ სტრიტი, სიტი ოფ
ჰოლანდ, მიჩიგანის შტატი 49423, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023705 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2013 66714 A
(220) 2012 03 27
(732) ფედერალ-მოგულ პროდაქტს, ინკ.
26555 ნორთვესტერნ ჰაივეი,
საუთფილდი, მიჩიგანი 48034, აშშ
_________________________________________
(111) M 2013 023706 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(260) AM 2013 67017 A
(220) 2012 04 20
(732) სინსეი, ინკ., ნევადის შტატის
კორპორაცია
13355 ნოელ როუდი, სვიტი 400, დალასი,
ტეხასის შტატი 75240, აშშ
_________________________________________
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2013 23655 R
(151) 2013 05 13
(181) 2023 05 13
(210) AM 071652
(220) 2013 04 03
(732) შპს ,,დანი 2012“
ცაბაძის ქ. 2, 0112, თბილისი,
საქართველო
(740) ნათია ურუშაძე
(540)

(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.03.04-05.03.19-05.07.10-24.07.0126.11.07(511)
5 _ მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(591) ხაკისფერი, ღია მწვანე, შავი
(531) 05.03.04-05.07.10-27.05.02-27.05.1128.19.00-29.01.13(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნები „ტიფლისი“,
"TIFLIS" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის საგანს.
(511)
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2013 23656 R
(151) 2013 05 13
(181) 2023 05 13
(210) AM 071977
(220) 2013 04 22
(732) შპს ,,ზადენი“
ძველი თბილისის რაიონი, გორგასლის
ქუჩის შესახვევსა და კრწანისის ქუჩას
შორის (ნაკვეთი 19/38), 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
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(111) M 2013 23657 R
(151) 2013 05 14
(181) 2023 05 14
(210) AM 072045
(220) 2013 04 25
(732) ოტკრიტოე აქციონერნოე ობსჩესტვო
„პეტერბურგსკი მელნიჩნი კომბინატ”
4 პრედპორტოვი პროეზდ, 5, 196240
სანქტ პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) წითელი, ყავისფერი, ლურჯი, თეთრი,
ნარინჯისფერი
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(531) 05.07.02-19.03.24-28.05.00-29.01.14(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში არსებული სიტყვიერი აღნიშვნა „შვრიის ბურღული“ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
30 _ სწრაფი მომზადების მარცვლოვანი ფანტელი, მარცვლოვანი ფანტელი, რომლებსაც
ესაჭიროება მოხარშვა; შვრიის ფანტელი.
__________________________________________
(111) M 2013 23658 R
(151) 2013 05 15
(181) 2023 05 15
(210) AM 072075
(220) 2013 04 29
(732) ერგუვენ უგურ იაშარ
ბოგაზიჯის რაიონი, ეთი-ს ქუჩა, 14/12
არჰავი ართვინი, თურქეთი
(740) ირაკლი საფარიძე
(540)

Grand Pasha
(591) შავ-თეთრი
(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2013 23659 R
(151) 2013 05 15
(181) 2023 05 15
(210) AM 072076
(220) 2013 04 30
(732) შპს ,,გეო ლატექსი“
დიდი დიღომი, დ. თავდადებულის ქ. 30,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

(511)
10 _ რეზინის ლატექსის პრეზერვატივი.
__________________________________________
(111) M 2013 23660 R
(151) 2013 05 15
(181) 2023 05 15
(210) AM 072051
(220) 2013 04 25
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ
მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,
გაერთიანებული სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

LD
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო,
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო;
სიგარეტები, სიგარები, სიგარილოები; არასამკურნალო ან არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებები განკუთვნილი მოწევისათვის, რომლებიც იყიდება ცალკე ან თამბაქოსთან ნარევის სახით; ბურნუთი; მწეველთა
საკუთვნოები შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარეტის მილაკები და
ასანთები.
__________________________________________
(111) M 2013 23661 R
(151) 2013 05 16
(181) 2023 05 16
(210) AM 071930
(220) 2013 04 17
(732) შპს ,,ზადენი“
გორგასლის ქუჩის შესახვევსა და
კრწანისის ქუჩას შორის ნაკვეთი 19/38,
0105, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ცისფერი, თეთრი, სტაფილოსფერი
(531) 19.13.13-24.17.21-27.05.02-29.01.15(526) დისკლამაცია – "CONDOMS" დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
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(591) თეთრი, წითელი, ლურჯი, მწვანე,
ყვითელი, იასამნისფერი, ყავისფერი,
აგურისფერი, ვარდისფერი, შავი
(531) 02.03.12-05.07.24-05.09.24-25.01.0129.01.15(511)
5 _ მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(111) M 2013 23707 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(210) AM 072006
(220) 2013 04 23
(732) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
ქსნის ქ. 12, 0141, თბილისი,
საქართველო
(740) ქეთევან ჭუჭულაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(111) M 2013 23708 R
(151) 2013 05 20
(181) 2023 05 20
(210) AM 072056
(220) 2013 04 26
(732) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები, მათ შორის,
ღვინო და არაყი.
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2013 67292 A
(800) 1113080
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 Vevey, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Vegetables and potatoes (preserved, dried or co
oked), fruits (preserved, dried or cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), mushrooms
(preserved, dried or cooked); meat, poultry, game,
fish and seafood products, all these goods in the
form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves,
cooked, deep-frozen or dehydrated dishes; jams;
eggs; preserved soya beans for human consumption;
edible oils and fats; protein preparations for human
consumption; sausages; charcuterie, peanut butter;
soups, concentrated soups, preparations for making
soups, soup, broth, also in the form of cubes, tablets
or powder, concentrates of broth, preparations for
making bouillon, clear soups.
30 – Flours, cereal preparations, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, puddings; rice, pasta, noodles; rice, flour or cereal-based
foodstuffs, also in the form of cooked dishes; pizzas,
sandwiches; pasta and ready-to-bake cake dough
preparations; powdered mixes for cakes; sauces,
soya sauce; ketchup; products for flavoring or
seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, dressings for salads, mayonnaise; mustard; vinegar.
_________________________________________
(260) AM 2013 67302 A
(800) 1113151
(731) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED
Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white

(511)
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; writing materials;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks; writing
implements and colouring implements; erasers; notepads; rulers; books; handbooks (manuals); magazines (periodicals); printed publications; newspapers; newsletters; journals; carbon paper; paper towel; cardboard tubes; bookbindings; ink; sealing
stamps; hand-rests for painters; printing sets, portable (office requisites); pastels (crayons); modelling
materials; rosaries.
35 – Advertising; business consultancy; publicity
services; accounting services; business management;
real estate auctioneering services; maintenance of
registers; management, maintenance and updating of
shareholder records; company management (for others); company secretarial services; data processing
and data verification services; data storage and retrieval services; updating of information on a computer database; personnel management consultancy and
administration services; payroll system consultancy
and administration services; the provision of administration services to others in connection with life
insurance schemes, medical insurance schemes, major medical expenses insurance schemes, schemes of
insurance cover for non-medical expenses incurred
during time in hospital, dental treatment and expenses insurance schemes, optical treatment and expenses insurance schemes, unemployment insurance
schemes and disability protection insurance schemes; the provision of administration services to
others in connection with medical expenses trusts
and other non-insurance schemes for the provision
of medical expenses benefits; sales promotion (for
others); import-export agencies; procurement services for others (purchasing goods and services for
other businesses); employment agencies; relocation
services for businesses; systemization of information
into computer databases; rental of vending machines; sponsorship search; business administration;
office functions; business management services
relating to charitable services, education services,
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social welfare services, academic scholarship and
community services; business management and organisation consultancy; business management assistance; advisory services for business management;
business research.
36 – Insurance; assurance; financial services; unit
trust services; real estate agency services, management, administration and valuation services; financing and procurement of financing; loan advice; loan
procurement; capital administration services; property administration and advice; financial administration services; actuarial services; mortgage, banking,
investment management, trustee and financial advisory services; nominee services; provision of finance; financing services for securing of funds; pension
fund administration; services for the financing of
home loans; valuation of chattels; deposit taking
services; funds transfer services; brokerage agencies
for insurance and credit; financial services relating
to lotteries; handling subscriptions and offerings of
securities; credit sales; guarantees and sureties; accommodation agencies and agencies for the recovery
of debts; financial reports; deposits, credits and
savings societies; management of wealth; financial
management consultancy and administration services; medical insurance; critical illness insurance;
major medical expenses insurance; insurance cover
for non-medical expenses incurred during time in
hospital; dental treatment and expenses insurance;
optical treatment and expenses insurance; life insurance; unemployment insurance; disability protection insurance; the provision of contracts of insurance offering non-financial benefits; advice on finance during retirement; advice on finance for
retirement; advice relating to investment during retirement; advice relating to investment for retirement;
financial advisory services relating to retirement
plans; financial management services relating to
retirement homes; retirement payment services;
financial analysis; financial forecasting; financial
management; financial planning; financial portfolio
management; financial research; charitable fund raising; management of charitable funds; provision of
finance for education services, social welfare services, academic scholarship and community services;
asset management; information and advisory services relating to the above services.
_________________________________________
(260) AM 2013 67310 A
(800) 1113349
(731) ENTE AUTONOMO FIERA DEL
LEVANTE
Lungomare Starita, 4, I-70123 BARI, Italy
(540)
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(591) Blue and white
(511)
35 – Organization of fairs and exhibitions for commercial, promotional and advertising purposes, in
relation to the gas industry; public relations; market
research; organization of events for advertising purposes.
41 – Education services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops in the field of gas
industry; education services namely providing tutoring in the field of transportation, delivery, supply,
distribution and storage of gas.
_________________________________________
(260) AM 2013 67311 A
(800) 1113370
(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju
"BANK FININVEST"
ul. Krasnoprudnaja, 3-5,1, RU-107140
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) White, red and blue
(511)
35 – Commercial information agencies; cost price
analysis; auditing; computerized file management;
accounting; invoicing; marketing studies; business
information; commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; business investigations; marketing research; business management
and organization consultancy; personnel management consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; professional
business consultancy; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; business appraisals; payroll preparation; data search in computer
files for others; sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance; economic forecasting; document
reproduction; compilation of statistics; compilation
of information into computer databases; business
inquiries; systemization of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of accounts; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; price comparison services; outsourcing services [business
assistance]; efficiency experts.
36 – Credit bureaux; debt collection agencies; real
estate agencies; financial analysis; hire-purchase financing; savings bank; rent collection; issuing of
travellers' checks [cheques]; issuance of credit cards;
issue of tokens of value; capital investments; insurance information; financial information; clearing,
financial; insurance consultancy; financial consultancy; stock exchange quotations; financial manage-
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ment; exchanging money; debit card services; credit
card services; home banking; factoring; organization
of collections; antique appraisal; jewellery appraisal;
stamp appraisal; real estate appraisal; numismatic
appraisal; art appraisal; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation
[financial appraisal]; electronic funds transfer; bailbonding; stocks and bonds brokerage; real estate
brokers; insurance brokerage; loans [financing]; lending against security; check [cheque] verification;
charitable fund raising; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; accident insurance
underwriting; fire insurance underwriting; health
insurance underwriting; insurance underwriting; life
insurance underwriting; marine insurance underwriting; actuarial services; banking; retirement payment
services; fiduciary; mutual funds; financing services;
safe deposit services; deposits of valuables; fiscal
assessments.
_________________________________________
(260) AM 2013 67314 A
(800) 1113417
(731) IMPALACE
112 boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS,
France
(540)

(591) Blue, white
(511)
3 – Perfumery, soap, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
14 – Jewelry consisting chiefly of precious stones;
jewelry consisting chiefly of precious metals, precious stones; horological and chronometric instruments; precious metals and their alloys; coins; works
of art of precious metal; jewelry cases; boxes of
precious metal; watch cases, bands, chains, springs
or glasses; key rings; statues or figurines (statuettes)
of precious metal; cases or presentation cases for
timepieces; medals.
18 – Leather and imitations of leather, handbags,
evening handbags, opera bags (leatherware), sports
bags, not specialized, traveling bags, wheeled shopping bags, vanity bags and cases, not fitted, briefcases, clutch bags (leatherware), wallets, credit card
holders, purses, school satchels; trunks and valises;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
_________________________________________
(260) AM 2013 67315 A
(800) 1113419
(731) Oy Sinebrychoff Ab
Sinebrychoffinaukio 1, FI-04250 KERAVA,
Finland

(540)

(591) Black, white
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33 – Alcoholic beverages (except beers).
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
_________________________________________
(260) AM 2013 67375 A
(800) 1113756
(731) TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD.
No.1 XingHua Road, TangGu, Binhai
New Area, Tianjin, China
(540)

(591) Black, white
(511)
1 – PVC resin; caustic soda; propylene oxide; polymer polylol; polyether polylols; styrene monomer;
acrylonitrile-butadiene styrene; expandable polystyrene; polycarbonate; phenol; acetone; cumene; methyl acrylate; ethyl acrylate; propyl acrylate; butyl
acrylate; ethyl-hexyl acrylate.
_________________________________________
(260) AM 2013 67381 A
(800) 1113880
(731) EUROVISION UK LLP
Enterprise House, 82 Whitchurch, Cardiff,
South Wales CF143LX, United Kingdom
(540)

(591) Black, white, red, yellow, light-yellow, pink,
brown
(511)
5 – Food for babies.
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29 – Aloe, preserved; aloe, marinated; aloe, cooked;
alginates for food; peanuts, processed; artichoke,
preserved; artichoke, marinated; artichoke, cooked;
albumen for food; white of eggs; beans, preserved;
soya beans, preserved, for food; bouillon; ginger
jam; fatty substances for the manufacture of edible
fats; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms,
preserved; mushrooms, marinated; mushrooms, cooked; mushrooms, dried; mushrooms, frozen; game,
not live; gelatine for food; meat jellies; jellies for
food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat; bone oil,
edible; lard for food; suet for food; edible fats; fruitbased snack food; frozen vegetables; frozen fruits;
frozen berries; sausages; raisins; caviar; vegetable
marrow paste; casein for food; sauerkraut; isinglass
for food; black pudding; meat, tinned; vegetables,
tinned; fish, tinned; fruits, tinned; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; buttercream;
croquettes; silkworm chrysalis, for human consumption; toasted laver; spiny lobsters, not live; salmon;
onions, preserved; margarine; piccalilli; marmalade;
vegetable oil; peanut butter; cocoa butter; coconut
butter; shellfish, not live; shellfish, marinated;
shellfish, salty; almonds, ground; animal marrow for
food; mussels, not live; milk; soya milk [milk substitute]; fishmeal for human consumption; fruit pulp;
meat; meat, preserved; vegetables, preserved; cucumbers, preserved; cucumbers, marinated; cucumbers, cooked; tomatoes, preserved; tomatoes, marinated; tomatoes, cooked; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, preserved; olives,
marinated; lobsters, not live; coconut, desiccated;
nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; pectin for
food; liver; pickles; jams; powdered eggs; ham; milk
products; fermented vegetable foods [kimchi]; foods
prepared from fish; curd; protein for human consumption; poultry, not live; pollen prepared as foodstuff;
cranberry sauce [compote]; apple purée; vegetable
purée; fruit purée; mushroom purée; meat purée;
crayfish, not live; fish, not live; fish, preserved;
vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines; pork;
herrings; whipped cream; fat-containing mixtures for
bread slices; tomato juice for cooking; vegetable
juices for cooking; aloe juice; salted meats; sausages
in batter; preparations for making bouillon; preparations for making soup; asparagus, preserved; asparagus, marinated; asparagus, cooked; sprouts of a
bamboo, preserved; sprouts of a bamboo, marinated;
sprouts of a bamboo, cooked; sprouts of a bamboo;
tripe; soups; vegetable soup preparations; cheese;
tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not
live; truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live;
haricot, preserved; haricot, cooked; rennet; fish
fillets; dates; crystallized fruits; fruit, preserved; fruit
preserved in alcohol; fruit, stewed; potato flakes;
hummus [chickpea paste]; fruit peel; lentils, preserved; potato chips; fruit chips; weed extracts for food;
meat extracts; snail eggs for consumption; eggs.
30 – Aromatic preparations for food; flavorings,
other than essential oils; star aniseed; cookies; pancakes; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute];
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vanilla; waffles; vermicelli; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream;
sea water for cooking; glucose for food; mustard;
baking powder; thickening agents for cooking foodstuffs; rice-based snack food; cereal-based snack
food; pastries; confectionery for decorating Christmas trees; fruit jellies [confectionery]; cakes; peanut
confectionery; almond confectionery; pasta; pasty;
frozen yoghurt; capers; caramels; gruel, with a milk
base, for food; quiches; gluten for food; sweetmeats
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; starch for food; crackers; hominy grits; groats
for human food; corn, milled; corn, roasted; meat
pies; turmeric for food; couscous [semolina]; farinaceous foods; noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; candy for food; rice cakes; maltose; hominy; marzipan; custard; honey; royal jelly for human consumption, not for medical
purposes; ice cream; sorbets [ices]; flour for food;
muesli; mint for confectionery; crushed oats; husked
oats; nutmegs; pastilles [confectionery]; golden syrup; pepper; petits fours [cakes]; biscuits; pies;
pizzas; fondants [confectionery]; popcorn; powders
for ice cream; pralines; dressings for salad; meat
tenderizers, for household purposes; cereal preparations; flour-milling products; oat-based food; bee
glue [propolis] for human consumption; gingerbread; spices; puddings; cake powder; ravioli; chewing gum, not for medical purposes; rice; spring
rolls; sugar; cake paste; confectionery; bicarbonate
of soda for cooking purposes [baking soda]; malt for
human consumption; salt for preserving foodstuffs;
cooking salt; celery salt; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast in pill form, not
for medical use; tabbouleh; tacos; soya bean paste
[condiment]; tapioca; almond paste; tortillas; tarts;
garden herbs, preserved [seasonings]; edible decorations for cakes; vinegar; ferments for pastes; halvah;
bread; unleavened bread; corn flakes; chicory [coffee substitute]; malt extract for food; essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential oils.
31 – Algarovilla for animal consumption; oranges;
peanuts [fruits]; bamboo unprocessed; sprouts of a
bamboo; draff; protein for animal consumption;
beans, fresh; wreaths of natural flowers; grapes,
fresh; algae for human or animal consumption; fruit
residue [marc]; dog biscuits; peas, fresh; mushroom
spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees;
palm trees; sod; additives to fodder, not for medical
purposes; unsawn timber; undressed timber; yeast
for animals; Christmas trees; edible chews for animals; live animals; menagerie animals; peanut cake
for animals; maize cake for cattle; cattle cake; rape
cake for cattle; bagasses of cane [raw material];
cereal 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 foods-
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tuffs; pet food; stall food for animals; bird food;
strengthening animal forage; chicory roots; nettles;
groats for poultry; maize; sesame; bushes; rose
bushes; spiny lobsters, live; lemons; palms [leaves
of the palm tree]; vine plants; onions, fresh vegetables; flower bulbs; leeks; olives, fresh; products
for animal litter; shellfish, live; almonds [fruits];
mussels, live; peanut meal for animals; meal for
animals; fishmeal for animal consumption; straw
mulch; fishing bait, live; beverages for pets; oats;
vegetables, fresh; cucumbers; string beans; lobsters,
live; nuts [fruits]; coconuts; cola nuts; residue in a
still after distillation; bran; bran mash for animal
consumption; distillery waste for animal consumption; cuttle bone for birds; peppers [plants]; aromatic
sand for pets [litter]; fruit, fresh; locust beans; mash
for fattening livestock; animal fattening preparations; preparations for egg laying poultry; by-products of the processing of cereals, for animal consumption; seed germ for botanical purposes; poultry,
live; poultry for breeding; wheat; pollen [raw
material]; crayfish, live; seedlings; plants; plants,
dried, for decoration; rhubarb; rice, unprocessed;
rye; fish, live; lettuce; beet; plant seeds; hay; coconut shell; bred stock; sanded paper 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; squashes; oysters, live; hazelnuts; fodder;
hops; flowers, natural; flowers, dried, for decoration;
chicory [salad]; silkworms; lentils, fresh; pine cones;
hop cones; berries, fresh fruits; juniper berries; eggs
for hatching, fertilised; silkworm eggs; barley.
32 – Aperitifs, non-alcoholic; kvass [non-alcoholic
beverages]; cocktails, non-alcoholic; lemonades;
peanut milk [soft drink]; non-alcoholic beverages;
isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; whey beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages; milk of almonds [beverage]; fruit nectars,
non-alcoholic; orgeat; beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [soft drink]; syrups for
lemonade; syrups for beverages; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable 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.
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agencies; commercial information agencies; publicity agencies; rental
of advertising space; auditing; employment agencies; computerized file management; accounting; invoicing; demonstration of goods; transcription; opi-

nion polling; marketing studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; business research;
marketing research; personnel recruitment; business
management and organization consultancy; personnel management consultancy; business organization
consultancy; business management consultancy;
professional business consultancy; layout services
for advertising purposes; business management of
performing artists; news clipping services; updating
of advertising material; word processing; secretarial
services; shorthand; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others; organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes; shop
window dressing; business appraisals; evaluation of
standing timber; evaluation of wool; payroll preparation; data search in computer files for others;
sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; economic forecasting; auctioneering;
sales promotion for others; office machines and
equipment rental; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; rental of
vending machines; rental of photocopying machines;
publication of publicity texts; typing; radio commercials; outdoor advertising; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a
computer network; advertising by mail order; television commercials; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; business inquiries; systemization of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of accounts; publicity columns preparation; psychological testing for
the selection of personnel; business management of
hotels; commercial administration of the licensing of
the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising or sales promotion; relocation
services for businesses; price comparison services;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance]; telephone answering for
unavailable subscribers; photocopying; efficiency
experts.
39 – Air transport; boat rental; parking place rental;
booking of seats for travel; travel reservation; towing; vehicle towing; water distribution; delivery of
newspapers; message delivery; parcel delivery; delivery of goods; delivery of goods by mail order;
flower delivery; launching of satellites for others;
traffic information; transportation information; storage information; arranging of cruises; arranging of
tours; hauling; carting; transport and storage of
trash; transporting furniture; removal services; barge
transport; ferry-boat transport; transport of travel-
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lers; freight [shipping of goods]; guarded transport
of valuables; bus transport; car transport; boat transport; railway transport; marine transport; passenger
transport; river transport; porterage; refloating of
ships; shipbrokerage; transport brokerage; freight
brokerage [forwarding (am.)]; operating canal locks;
car rental; truck rental; rental of diving bells; rental
of diving suits; rental of motor racing cars; rental of
wheelchairs; rental of storage containers; horse
rental; coach rental; frozen-food locker rental; vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; electricity
distribution; distribution of energy; packaging of
goods; ambulance transport; garage rental; rental of
vehicle roof racks; rental of warehouses; icebreaking; piloting; water supplying; escorting of
travellers; underwater salvage; salvage of ships; taxi
transport; tram transport; transport by pipeline;
rescue operations [transport]; wrapping of goods; car
parking; chauffeur services; pleasure boat transport;
courrier services [messages or merchandise]; salvaging; transport; freighting; physical storage of
electronically-stored data or documents; boat storage; storage of goods; storage; sightseeing [tourism];
freight forwarding.
40 – Abrasion; rental of air conditioning apparatus;
air deodorising; air freshening; air purification; clothing alteration; slaughtering of animals; applying finishes to textiles; blacksmithing; fabric bleaching;
boiler-making; bookbinding; burnishing by abrasion;
chromium plating; processing of cinematographic
films; cloth cutting; cloth dyeing; cloth edging; cloth
fireproofing; cloth treating; cloth waterproofing;
colour separation services; coppersmithing; creaseresistant treatment for clothing; custom assembling
of materials for others; custom fashioning of fur;
decontamination of hazardous materials; services of
a dental technician; destruction of waste and trash;
photographic film development; dressmaking; fur
dyeing; dyeing services; textile dyeing; electroplating; embroidery; engraving; fabric fireproofing;
fabric waterproofing; firing pottery; food and drink
preservation; food smoking; framing of works of art;
freezing of foods; fruit crushing; fulling of cloth; fur
conditioning; fur glossing; fur satining; galvanization; gilding; glass-blowing; gold-plating; grinding;
rental of space heating apparatus; incineration of
waste and trash; material treatment information; key
cutting; knitting machine rental; laminating; leather
staining; leather working; lithographic printing; magnetization; metal casting; metal treating; flour milling; millworking; fur mothproofing; textile mothproofing; nickel plating; offset printing; optical glass
grinding; paper finishing; paper treating; pattern
printing; permanent-press treatment of fabrics; photocomposing services; photographic printing; photogravure; planing [saw mill]; metal plating; pottery
firing; cloth pre-shrinking; printing; processing of
oil; production of energy; quilting; recycling of
waste and trash; refining services; rental of gene-
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rators; saddlery working; sawing [saw mill]; shoe
staining; silkscreen printing; silver-plating; skin
dressing; soldering; sorting of waste and recyclable
material [transformation]; stripping finishes; tailoring; tanning; taxidermy; metal tempering; textile
fireproofing; textile treating; timber felling and
processing; tin-plating; vulcanization [material treatment]; warping [looms]; waste treatment [transformation]; water treating; window tinting treatment,
being surface coating; woodworking; wool treating.
43 – Rental of temporary accommodation; rental of
meeting rooms; tourist homes; hotel reservations;
boarding house bookings; temporary accommodation reservations; hotels; retirement homes; snackbars; cafés; cafeterias; motels; boarding houses; boarding for animals; rental of chairs, tables, table
linen, glassware; rental of tents; rental of transportable buildings; restaurants; self-service restaurants;
canteens; holiday camp services [lodging]; bar services; providing campground facilities; food and
drink catering; day-nurseries.
_________________________________________
(260) AM 2013 67382 A
(800) 1113933
(731) R.S. Arbeitsschutz Bedarfshandelsgesellschaft
mbH
Barmstedter Strasse 65a, 24568
Kaltenkirchen, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Articles for protection against accidents, in particular clothing for protection against accidents.
17 – Insulating gloves of rubber, gum, leather and
plastic.
_________________________________________
(260) AM 2013 67387 A
(800) 1114116
(731) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V.
High Tech Campus 5, NL-5656 AE
Eindhoven, Netherlands
(540)
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(591) Black, white
(511)
9 – Apparatus and instruments for recording,
processing, transmitting and reproducing images;
parts and fittings for the aforesaid goods.
_________________________________________
(260) AM 2013 67399 A
(800) 995631
(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
Laoniuwan Village North, Shayang Road,
Shahe Town, Changping District, 102206
Beijing, China
(540)

theatrical costume; wedding dress; layettes (clothing); swimsuits; singlets.
_________________________________________
(260) AM 2013 67443 A
(800) 1114650
(731) Wolfgang ZMUGG GMBH
10a, Industriestraße, A-8502 LANNACH,
Austria
(540)

(591) Black, red and white
(511)
32 – Mineral water and aerated water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

(591) Black, white
(511)
12 – Rolling stock for railways; automobiles;
motorcycles; bicycles; cable cars; trolleys; prams
(baby carriages); omnibuses; airplanes; ships.
_________________________________________

33 – Alcoholic beverages (except beers).

(260) AM 2013 67405 A
(800) 1114197
(731) Closed Joint Stock Company "Barnaul
Cartridge Plant"
28, Kulagina Str., Barnaul, RU-656002
Altai Territory, Russian Federation
(540)

(260) AM 2013 67500 A
(800) 1114977
(731) ZHEJIANG LIDE ELECTRIC CO., LTD.
Back Street Industrial Zone, No. 53
Liuyue Road, Liushi, Yueqing, Zhejiang
Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
13 – Cartridges; cartridge cases; ammunition for
firearms.
_________________________________________
(260) AM 2013 67441 A
(800) 1114626
(731) TAIYA SHOES CO., LTD
No. 36 Meitai Road, QingMeng Area,
QuanZhou Economic and Technological,
Development Zone, 362000 Fujian Province,
China
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Shoes; sports shoes; clothing; football shoes;
soles for footwear; hats; hosiery; gloves (clothing);
neckties; leather belt (clothing); waterproof clothing;

41 – Entertainment.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
9 – Switches, electric; circuit breakers; light dimmers (regulators), electric; remote control apparatus;
distribution boxes (electricity); control panels (electricity); alarms; push buttons for bells; sockets, plugs
and other contacts (electric connections).
_________________________________________
(260) AM 2013 67501 A
(800) 1114984
(731) KROVIAKOVA OLENA VITALIIVNA
vul. Lomonosova, d.8: kv. 2 m. Lysychansk,
Luhanska obl. 93113, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Frozen bananas, covered with chocolate icing
and/or covered with coconut, and/or nuts, and/or
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other food powdering, frozen fruits and/or vegetables, fruit snack, candied fruits, fruits glazed sugar
and/or chocolate.
35 – Auctioneering, organization of exhibitions or
trade fairs for commercial or advertising purposes,
demonstration of goods, sales promotion, to place by
wholesale outlay or retail trade in one or several places of food and nonfood goods, or inform about
those goods with the proposal to show or sell those
goods for interested parties, including customers,
presentation of goods on communication media, for
retail purposes, commercial information and advice
for consumers, on-line advertising on a computer
network.
_________________________________________
(260) AM 2013 67502 A
(800) 1115002
(731) UNILIN BVBA
Ooigemstraat 3, B-8710 WIELSBEKE,
Belgium
(540)

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile); tapestry (wall hangings), not
of textile; gymnastic mats; vinyl floor coverings;
carpet underlay; rugs.
37 – Repair; installation services; laying, repair and
maintenance of floors and parquet flooring; installation of floor tiles; maintenance of furniture and upholstery; repair, installation and maintenance of
building boards and wall lining for building.
_________________________________________
(260) AM 2013 67505 A
(800) 1115049
(731) Proizvodstvenno-torgovoe respublikanskoe
unitarnoe predpriyatie "MINSK KRISTALL"
RUP "MINSK KRISTALL"
d.15, ul. Oktyabrskaya, 220030 Minsk,
Belarus
(540)

(591) White, orange and blue
(511)
17 – Packing, stopping and insulating materials;
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods
made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; flexible pipes, not of metal; synthetic foam
in the form of plates, blocks, sticks and sheets for
use as a building insulation.
19 – Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; parquet flooring; floors, not
of metal; floor tiles, not of metal; panels and plates,
not of metal, for floor, wall and ceiling coverings;
parquet floor boards, planks, tiles and panels for
floors, walls and ceilings; all the aforesaid goods
made out of wood, or wood or fibre containing
materials, or as laminates; profiles and floor skirting
boards, not of metal; flooring underlayments, nonmetallic; non-metal expansion joints for floors; partitions, not of metal; building boards, not of metal;
wall linings, not of metal, for building; wall boards
not of metal; non-metallic building materials for
vibration absorption and attenuation; roofing, not of
metal; tiles, not of metal; staircases, stair treads
(steps) and stringers (parts of staircases), not of metal; moldings, not of metal, for cornices and staircases; linings, not of metal, for building; stair treads
(steps), not of metal; building materials, not of metal, with insulating properties, including sound
absorbing building materials.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
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mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; furniture fittings; furniture shelves; furniture partitions of wood; furniture
casters, not of metal; stair rods.

(591) Black, white
(511)
32 – Aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages, including non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic fruit extracts; waters (beverages); seltzer water; soda water; table waters; aerated water;
mineral water (beverages); cocktails, non-alcoholic;
lemonades; vegetable juices (beverages); orgeat; powders for effervescing beverages; syrups for beverages; syrups for lemonade; fruit juice; fruit nectars,
non-alcoholic; tomato juice (beverage); preparations
for making aerated water; preparations for making
mineral water; preparations for making liqueurs;
preparations for making beverages; essences for
making beverages.
33 – Alcoholic beverages, except beer, including
aperitifs, included in this class; arak (arrack); brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; digesters
(liqueurs and spirits); cocktails, included in this
class; liqueurs; alcoholic beverages, including alcoholic beverages containing fruit; spirits (beverages);
distilled beverages; hydromel (mead); peppermint
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol;
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic
essences.
_________________________________________
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(260) AM 2013 67506 A
(800) 1115109
(731) PIRELLI & C. S.P.A.
Viale Piero E Alberto Pirelli, 25, I-20126
Milano, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating and controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; software (for
computers); fire-extinguishing apparatus.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, costume jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 67508 A
(800) 1115124
(731) NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN)
CO., LTD.
Room 201, No 2 Long Hua Tan Luo Industrial
Park, Baoan Section, Shenzhen City,
Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; shoes.
_________________________________________
(260) AM 2013 67511 A
(800) 1115223
(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
(540)

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco for smoking, tobacco for pipes, tobacco for roll-your-own cigarettes, chewing tobacco,
snus; cigarettes, cigars, cigarillos; substances for
smoking sold separately or mixed with tobacco for
non-medical and non-therapeutic purposes; snuff;
smokers' articles included in this class; paper for
cigarettes, cigarette tubes and matches.
_________________________________________
(260) AM 2013 67569 A
(800) 1115417
(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA
GACILLY, France
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soap; deodorants for personal use; perfumery for
cosmetic purposes; products for perfuming the home
except vaporizers; sachets for perfuming linen;
essential oils; cosmetics in all galenic forms not for
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medical purposes; cosmetics for face and body care;
cosmetics for the bath and shower; make-up cosmetics; cosmetic sun-tanning products; preparations for
treating, maintaining and beautifying the hair for
cosmetic purposes; cosmetics for foot and hand care;
dentifrices; nutritional supplements which may contain proteins, carbohydrates, lipids, peptides and/or
fiber, or micronutrients such as vitamins and/or
minerals and/or amino acids and/or fatty and/or
vegetable acids and/or plant extracts and/or plantextracted purified molecules, intended for the beauty
and care of the skin, body, face, hair or nails, in the
form of gelatin capsules, tablets, ampules, yeast,
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic
purposes; all these goods being produced by organic
farming.
_________________________________________
(260) AM 2013 67578 A
(800) 1115540
(731) Dalian No. 1 Instrument Transformer Co.,
Ltd.
Bay Industrial Zone, Puwan New District,
Dalian, Liaoning Province, China
(540)

35 – Advertising, business management, business
administration, office functions.
_________________________________________
(260) AM 2013 67587 A
(800) 1115599
(731) BOURJOIS
12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLYSUR-SEINE, France
(540)

(591) Black, white, red
(511)
3 – Soap; perfumes, essential oils (cosmetic), hair
lotions.
8 – Nail files.
21 – Combs and sponges; brushes, except paint brushes; material for brush-making; toiletry utensils or
kits.
25 – Clothing, footwear, headgear; scarfs; underwear.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
9 – Transformers; transducers; voltage regulators;
voltage stabilizing power supply; capacitors; regulating apparatus, electric; converters, electric; variometers; cables, electric; wires, electric.
_________________________________________
(260) AM 2013 67582 A
(800) 1115556
(731) Aymerich Inver, S.L.
Calle Severo Ochoa, 36, Elche Parque
Empresarial, E-03203 Elche (Alicante),
Spain
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitations of leather, goods made
from these materials and not included in other
classes; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
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(260) AM 2013 67590 A
(800) 1115641
(731) STRELLSON AG
Sonnenwiesenstrasse 21 CH-8280
Kreuzlingen, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
8 – Implements for decanting liquids (hand tools),
sharpening steels, oyster openers, table cutlery
(knives, forks and spoons), flat irons (non-electric),
can openers (non-electric), ice picks, table forks,
hand implements for hair curling (non-electric),
vegetable slicers, vegetable choppers, razor blades,
spoons, manicure sets, knives, cutlery, mortars for
pounding, nail files, nail clippers (electric or nonelectric), shaving cases, nutcrackers, pincers, razors
(electric or non-electric), razor strops, scissors, silver
plate (knives, forks and spoons), sugar tongs.
_________________________________________
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(260) AM 2013 67602 A
(800) 1102843
(731) RTKL Associates, Inc.
ATTN: Legal Department, 901 S. Bond
Street, Baltimore MD 21231, USA
(540)

(511)
29 – Fruits and vegetables, almonds, hazelnuts, pistachio nuts, nuts and peanuts preserved, dried and
cooked, jellies, jams, fruit peel.

(591) Black, white
(511)
42 – Architectural services.
_________________________________________

33 – Wine, liqueurs, alcoholic beverages, distillates,
fruit-based alcoholic beverages, distilled beverages.

30 – Cocoa, cocoa-based products, chocolate and/or
cocoa-based beverages, chocolates, sweets, coffee,
tea, sugar, sugar confit for food, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread
and confectionery, ices, honey, treacle syrup, yeast,
baking-powder, spices.

(260) AM 2013 67664 A
(800) 842179
(731) Moser Group AG
Rundbuckstrasse 10, CH-8212 Neuhausen
am Rheinfall, Switzerland
(540)

43 – Services for providing food and drink, restaurants, self-service restaurants, pizzerias, cafeterias,
bars, bars and restaurants, snack bars, canteens (services for third parties).
_________________________________________
(260) AM 2013 67668 A
(800) 947801
(731) Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122, 27318 Hoya, Germany
(540)

Hartje
(591) Black, white
(511)
14 – Wristwatches, wall clocks, long case clocks,
pocket watches.
_________________________________________
(260) AM 2013 67665 A
(800) 861382
(731) J & W Hardie Limited
15 Atholl Crescent, Edinburgh EH3 8HA,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(511)
12 – Bicycles and parts thereof.
_________________________________________
(260) AM 2013 67669 A
(800) 949122
(731) SCHÖFFEL SPORTBEKLEIDUNG GMBH
Ludwig-Schöffel-Strasse 15, 86830
Schwabmünchen, Germany
(540)

THE ANTIQUARY
(591) Black, white
(511)
33 – Scotch whisky; spirits, but insofar as whisky
and whisky based liqueurs are concerned only
Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs
produced in Scotland.
_________________________________________
(260) AM 2013 67666 A
(800) 879334
(731) AMEDEI S.R.L.
Via San Gervasio 29, Località La Rotta,
I-56025 Pontedera (PI), Italy
(540)

AMEDEI
(591) Black, white

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 67670 A
(800) 949123
(731) SCHÖFFEL SPORTBEKLEIDUNG GMBH
Ludwig-Schöffel-Strasse 15, 86830
Schwabmünchen, Germany
(540)

SCHÖFFEL
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, in particular sports clothing, headgear, footwear, in particular sports shoes.
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28 – Gymnastic and sporting apparatus, gymnastic
and sporting articles (included in this class).
_________________________________________
(260) AM 2013 67672 A
(800) 1018055
(731) EGETÆPPER A/S
Industrivej Nord 25, DK-7400 Herning,
Denmark
(540)

helmets, chargers for electric batteries, tachometers,
bicycle computers.
11 – Vehicle headlights, lighting apparatus for vehicles.
12 – Vehicles for locomotion by land, especially
bicycles, bicycle parts, except those formed completely or essentially from rubber or rubber-like
plastics; luggage nets and panniers adapted for
cycles.

EGE
(591) Black, white
(511)
27 – Carpets, wall-to-wall carpets, carpet underlay,
door mats, rugs, mats and matting, linoleum, carpet
tiles and other materials for covering existing floors;
wall hangings (non-textile).
_________________________________________
(260) AM 2013 67673 A
(800) 1047248
(731) ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED
Colegrave House, 70 Berners Street, London
W1T 3NL, United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; t-shirts; underwear; dresses; skirts;
trousers; jeans; shorts; culottes; collared shirts;
blouses; shirts; polo shirts; rugby shirts; jumpers;
cardigans; pullovers; fleeces; sweaters; coats; raincoats; mackintoshes; overcoats; jackets; swimwear;
swimming costumes; bikinis; dressing gowns; night
attire; pyjamas; bath robes; night dresses; headgear;
hats; caps; berets; scarves; shawls; belts; waistcoats;
vests; brassieres; suits; footwear; boots; shoes;
slippers; sandals; tights; stockings; socks; aprons;
bibs; pinafores; cloaks; gloves; mittens.
_________________________________________
(260) AM 2013 67674 A
(800) 1059687
(731) HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120-122, 27318 Hoya, Germany
(540)

25 – Clothing, footwear, headgear, cyclists' clothing.
_________________________________________
(260) AM 2013 67677 A
(800) 1078179
(731) UNILEVER N.V.
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam,
Netherlands
(540)

DOVE DEEPCARE
COMPLEX
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; essential oils; deodorants for personal use
and antiperspirants; preparations for the care of the
scalp and hair; non-medicated toilet preparations;
bath and shower preparations; skin care preparations, not for medical purposes; oils, creams and lotions for the skin, not for medical purposes; shaving
preparations; pre-shave and aftershave preparations;
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up and make-up
removing preparations; petroleum jelly for cosmetic
use; lip care preparations; talcum powder; cotton
wool and cotton sticks for cosmetic purposes; cosmetic pads, tissues or wipes impregnated with cosmetic lotions; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; beauty masks, facial
packs.
_________________________________________
(260) AM 2013 67678 A
(800) 1084091
(731) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service
Company
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, County of New Castle,
DE 19808, USA
(540)

PIMTARGA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances; vaccines.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
6 – Locks of metal for vehicles.
8 – Hand-operated tools.
9 – Batteries (electric), spectacles, sunglasses, antiglare glasses, protective helmets, especially cyclist
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(260) AM 2013 67873 A
(800) 1117595
(731) Publichne Aktsionerne Tovarystvo
"LANTMANNEN AKSA"
vul. Pryvokzalna, 3, m. Boryspil, Kyivska
obl. 08300, Ukraine
(540)
(591) Black, white
(511)
16 – Printed matter, namely, printed forms, pamphlets, booklets, reference books, catalogues, prospectuses, placards, indexes and other printed publications; seals (stamps); stamps (seals); packaging
materials included in class 16; wrapping paper;
labels included in class 16.
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal preparations; bread;
confectionery, ice cream, honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; condiments; spices; edible ices, all goods included in
class 30.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; all services included in class 35 including business management,
namely, determination of commodity prices, product
demand and supply; compilation and dissemination
of information connected with market conjuncture;
business administration; provision of services in
detection, regulation and turnover facilitation and
connected trading operations; office functions; sales
promotion of food and industrial products, goods
and equipment for others.
_________________________________________
(260) AM 2013 67875 A
(800) 1117609
(731) BALENKO INESSA ASSIIA YURIIVNA
vana Kudri street, 37, Apt. 28 Kyiv 01601,
Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – Accounting; administrative processing of purchase orders; advertising; advertising agencies; advertising by mail order; advertising of bank loans;
advisory services for business management; arranging newspaper subscriptions for others; arranging
subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; auditing; bill-posting; business
appraisals; business information; business inquiries;
business investigations; business management and
organization consultancy; business management assistance; business management consultancy; business management of hotels; business management of

performing artists; business organization consultancy; business research; commercial administration of
the licensing of the goods and services of others;
commercial information agencies; commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop); commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer
databases; compilation of mathematical data services; compilation of statistics; computerized file
management; cost price analysis; data search in
computer files for others; demonstration of goods;
direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; document reproduction; drawing up of statements of accounts; economic forecasting; efficiency experts; employment
agencies; evaluation of standing timber; evaluation
of wool; import-export agencies; invoicing; layout
services for advertising purposes; marketing research; marketing studies; modelling for advertising
or sales promotion; news clipping services; office
machines and equipment rental; on-line advertising
on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; outsourcing services (business assistance); payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; price comparison services; procurement services for others (purchasing
goods and services for other businesses); professional business consultancy; psychological testing
for the selection of personnel; public relations;
publication of publicity texts; publicity columns
preparation; publicity material rental; radio advertising; registration, typing, compilation, making and
systemization of written information and records
services; relocation services for businesses; rental of
advertising space; rental of advertising time on
communication media; rental of photocopying machines; rental of vending machines; sales promotion
for others; secretarial services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemization
of information into computer databases; tax preparation; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription; typing;
updating of advertising material; word processing;
writing of publicity texts; information and consulting relating listed services.
41 – Academies (education); amusement parks;
amusements; animal training; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of
concerts; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging
and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of
workshops (training); arranging of beauty contests;
boarding schools; booking of seats for shows;
bookmobile services; calligraphy services; cinema
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presentations; circuses; club services (entertainment
or education); correspondence courses; digital imaging services; discotheque services; dubbing; education information; educational examination; educational services; electronic desktop publishing; entertainer services; entertainment information; film production; game services provided on-line from a
computer network; gaming; gymnastic instruction;
health club services; holiday camp services (entertainment); information and consulting relating listed
services; layout services, other than for advertising
purposes; lending libraries; microfilming; modelling
for artists; movie studios; music composition
services; music-halls; news reporters services; night
clubs; nursery schools; operating lotteries; orchestra
services; organization of balls; organization of competitions (education or entertainment); organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
organization of shows (impresario services); organization of sports competitions; party planning (entertainment); photographic reporting; photography;
physical education; practical training (demonstration); presentation of live performances; production
of radio and television programmes; production of
shows; providing amusement arcade services; providing casino facilities (gambling); providing golf
facilities; providing karaoke services; providing museum facilities (presentation, exhibitions); providing
on-line electronic publications, not downloadable;
providing recreation facilities; providing sports facilities; publication of books; publication of electronic
books and journals on-line; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; recording studio services; recreation information;
religious education; rental of audio equipment;
rental of camcorders; rental of cine-films; rental of
lighting apparatus for theatrical sets or television
studios; rental of movie projectors and accessories;
rental of radio and television sets; rental of show
scenery; rental of skin diving equipment; rental of
sound recordings; rental of sports equipment, except
vehicles; rental of stadium facilities; rental of stage
scenery; rental of tennis courts; rental of video
cassette recorders; rental of videotapes; scriptwriting
services; sign language interpretation; sport camp
services; subtitling; television entertainment; theatre
productions; ticket agency services (entertainment);
timing of sports events; translation; videotape editing; videotape film production; videotaping; vocational guidance (education or training advice); writing of texts, other than publicity texts; zoological
gardens.
_________________________________________
(260) AM 2013 67880 A
(800) 1117701
(731) ZHEJIANG TIANHAO CHILDREN'S
PRODUCTS CO., LTD.
No. 7 Industrial Area, Wenxi Town, Qingtian
County, Zhejiang, China
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(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; footwear; headgear for wear; hosiery;
scarves; girdles; children's clothing; children's headwear; gloves (clothing); belts (clothing).
_________________________________________
(260) AM 2013 67881 A
(800) 1117703
(731) WORLD MEDICINE İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No.50
K.2, GÜNEŞLİ/BAĞCILAR/İSTANBUL,
Turkey
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical
use; dietetic foods adapted for medical purposes;
baby foods, medicinal herbs, herbal beverages
adapted for medical purposes; medicines for dental
purposes, hygienic products for medical purposes
including pads, waddings for medical purposes,
plasters for medical purposes, dressings for medical
purposes, preparations for destroying noxious plants,
preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for personal use, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents
for medical purposes.
29 – Dietary supplements and food supplements, not
for medical use, not included in other classes,
dietetic food for non-medical purposes whose
primary ingredients consist of protein and fats which
are combined with or without vitamins, carbohydrates, mineral salts, minerals and trace elements,
amino acids, fatty acids, pollen preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 67883 A
(800) 1117705
(731) WORLD MEDICINE İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No.50
K.2, GÜNEŞLİ/BAĞCILAR/İSTANBUL,
Turkey
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, chemical preparations for medi-
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cal purposes, dietetic substances adapted for medical
use; dietetic foods adapted for medical purposes;
baby foods, medicinal herbs, herbal beverages
adapted for medical purposes; medicines for dental
purposes, hygienic products for medical purposes
including pads, waddings for medical purposes,
plasters for medical purposes, dressings for medical
purposes, preparations for destroying noxious plants,
preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for personal use, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents
for medical purposes.
29 – Dietary supplements and food supplements, not
for medical use, not included in other classes, dietetic food for non-medical purposes whose primary
ingredients consist of protein and fats which are
combined with or without vitamins, carbohydrates,
mineral salts, minerals and trace elements, amino
acids, fatty acids, pollen preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 67884 A
(800) 1117706
(731) WORLD MEDICINE İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No.50 K.2,
GÜNEŞLİ/BAĞCILAR/İSTANBUL, Turkey
(540)

(540)

ovs.it
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 – Clothing, footwear, headgear.

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical
use; dietetic foods adapted for medical purposes;
baby foods, medicinal herbs, herbal beverages adapted for medical purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including pads, waddings for medical purposes,
plasters for medical purposes, dressings for medical
purposes, preparations for destroying noxious plants,
preparations for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for personal use, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents
for medical purposes.

35 – Advertising services; business management;
business administration; retail sale services and online sale services of cosmetics, perfumery, soaps,
essential oils, incenses, lotions and body care
articles, hair care preparations, dentifrices, goods in
precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewelry, precious stones, costume jewelry, horological and chronometric instruments, cases and other boxes for
jewelry, costume jewelry and watches, leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery, textile goods, household linen, bed
linen, table linen, bath linen, clothing, footwear,
headgear; services related to the management of
department stores, stores and outlets; business
management services in relation to franchising;
arranging, implementation, management and supervision of customer loyalty schemes, customer reward programs, customer incentive programs, also
via the Internet.
_________________________________________

29 – Dietary supplements and food supplements, not
for medical use, not included in other classes, dietetic food for non-medical purposes whose primary
ingredients consist of protein and fats which are
combined with or without vitamins, carbohydrates,
mineral salts, minerals and trace elements, amino
acids, fatty acids, pollen preparations.
_________________________________________

(260) AM 2013 67886 A
(800) 1117722
(731) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert
Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt,
Germany
(540)

(260) AM 2013 67885 A
(800) 1117709
(731) OVIESSE S.P.A.
Via Terraglio, 17, I-30174 MESTRE (VE),
Italy

(591) Black, white
(511)
2 – Paints; varnishes; lacquers; glazes, namely
paints, varnishes and lacquers; preservatives against

CAPACHROM
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rust; primers; dyes, dyestuffs, dye paste; stains;
thickeners for paint; fixing preparations; siccatives
(drying agents) for paints; natural resins (included in
this class); thinners and binding agents for paints,
lacquers and coatings; preservatives against deterioration of wood, wood mordants, wood stains and
wood preserving oils; coatings, including structural
coatings; bactericidal, fungicidal coatings; anti-corrosive preparations; protective preparations for metals, metals in powder form and metal foil for
painters, decorators, printers and artists.
17 – Sealing, heat insulation and insulating materials
(included in this class); insulating coatings, insulating varnishes; insulating fabrics and insulating
plasters; substances for insulating buildings against
moisture, artificial and synthetic resins (semi-finished products); fiberglass for insulating purposes;
insulating tape; heat insulating materials; insulating
panels; gratings made of fiberglass and/or plastic for
insulating purposes; expansion joint profiles made of
fiber glass and/or plastics (all for thermal insulation
composite systems); plastic foils except those for
packing purposes; adhesive tapes and strips for
building purposes; coatings for waterproofing roofs,
walls and floors.
19 – Building materials (not of metal); profile rails
(not of metal) and corner rails (not of metal) for
building purposes, especially edging profiles; align
and compensation parts (not of metal) for building
purposes; spacer (not of metal) for building purposes; window sills (not of metal); natural and artificial stones; mortar and quartz (building material);
plaster (included in this class), especially synthetic
resin plaster; coatings (building materials); wall and
ceiling panels (not of metal for building purposes);
fabric embedding compounds for building purposes;
fillers as building materials.
_________________________________________
(260) AM 2013 67889 A
(800) 1117732
(731) AVON PRODUCTS, INC.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

FOOTWORKS
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body;
nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps;
shower and bath preparations; preparations for the
hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and
aftershave preparations; perfumes, Colognes, eau de
Cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic).
_________________________________________
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(260) AM 2013 67891 A
(800) 1117756
(731) BEACHBODY, LLC
Third Floor, 3301 Exposition Blvd. Santa
Monica CA 90404, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
9 – Pre-recorded video cassettes, CDs and DVDs
featuring exercise, fitness and dietary information
and instruction, and related written instructional materials sold together with each of the foregoing.
_________________________________________
(260) AM 2013 67892 A
(800) 1117757
(731) PAKKA AG
Geroldstrasse 33, CH-8005 Zürich,
Switzerland
(540)

pakka
(591) Black, white
(511)
29 – Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jams, compotes; edible oils and fats; prepared
nuts included in this class.
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; salt; spices; nuts, included in this class, particularly nutmeg.
31 – Grains (seeds) included in this class; fresh fruits
and vegetables; seeds; foodstuffs for animals, malt;
nuts included in this class.
_________________________________________
(260) AM 2013 67894 A
(800) 1117785
(731) Liability Limited Company "Elfa laboratory"
vul. Simi Sosninykh, 9, m. Kyiv 03148,
Ukraine
(540)
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2013 67895 A
(800) 1117808
(731) Giorgio ARMANI S.P.A.
Milan, Swiss Branch Mendrisio; Via Penate 4,
CH-6850 Mendrisio, Switzerland

#10 2013 05 27

sasaqonlo niSnebi

(540)

(540)

ARMANI / RISTORANTE
(591) Black, white
(511)
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
_________________________________________
(260) AM 2013 67898 A
(800) 1117842
(731) Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint nr. 162,
MD-2004 Chişinău, Republic of Moldova
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer.
_________________________________________
(260) AM 2013 67899 A
(800) 1117843
(731) Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint nr. 162,
MD-2004 Chişinău, Republic of Moldova
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer.
_________________________________________
(260) AM 2013 67900 A
(800) 1117845
(731) Novartis AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic preparations for medical use.
_________________________________________
(260) AM 2013 67927 A
(800) 1118122
(731) ZAKRIYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "DZHI ES INDUSTRI"
Nosovikhinskoe schosse, estate 253,
Balashiha, Saltykovka, RU-143930 Moscow
region, Russian Federation

(591) Black, white
(511)
2 – Primers; lacquers; anti-rust oils; mastic (natural
resin); coatings (paints); undercoating for vehicle
chassis; protective preparations for metals; thinners
for paints; thinners for lacquers; anti-rust greases;
anti-rust preparations for preservation; anti-corrosive
preparations.
3 – Abrasives; abrasive paper; emery paper; polishing paper; aromatics (essential oils); windshield
cleaning liquids; polishing creams; paint stripping
preparations; lacquer-removing preparations; rust removing preparations; cleaning preparations; scouring solutions; tissues impregnated with cosmetic
lotions; washing shampoos for cars; preparations for
polishing or brightening, cleaning products for cars;
car waxes.
4 – Industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; industrial wax;
belting wax; lubricating graphite; additives, nonchemical, to motor fuel; cutting fluids; industrial
grease; mazut; fuel oil; lubricating oil; industrial oil;
motor oil; lubricants; lubricating grease; grease for
belts; vaporized fuel mixtures; grease lubricants for
decreasing wear friction; petroleum oil additives for
motor oils, transmission oils, oils for hydraulic systems of the automobiles, freight and industrial
transport.
7 – Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); expansion
tanks (parts of machines); drums (parts of machines); reels, mechanical, for flexible hoses; reels
(parts of machines); transmission shafts, other than
for land vehicles; valves (parts of machines); fans
for motors and engines; card clothing (parts of carding machines); alternators; dynamos; current generators; generators of electricity; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; mud
catchers and collectors (machines); hydraulic engines; aeronautical engines; driving motors other than
for land vehicles; jacks (machines); injectors for
engines; hand-held tools, other than hand-operated;
pressure valves (parts of machines); clack valves
(parts of machines); cowlings (parts of machines);
machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; lasts for shoes (parts of machines); brake
shoes other than for vehicles; ball rings for bearings;
piston segments; grease rings (parts of machines);
compressors (machines); air pumps (garage installations); aerocondensers; gear boxes other than for
land vehicles; grease boxes (parts of machines);
housings (parts of machines); igniting magnetos;
lubricators (parts of machines); machine fly-wheels;
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pneumatic controls for machines, motors and engines; pumps (parts of machines, engines or motors);
bearing brackets for machines; axles for machines;
exhaust manifold for engines; carburetter feeders;
hangers (parts of machines); anti-friction bearings
for machines; roller bearings; self-oiling bearings;
bearings for transmission shafts; ball-bearings; journal boxes (parts of machines); pistons (parts of machines or engines); dashpot plungers (parts of machines); pistons for engines; pistons for cylinders; catalytic converters; torque converters other than for
land vehicles; fuel conversion apparatus for internal
combustion engines; transmissions for machines;
springs (parts of machines); radiators (cooling) for
motors and engines; regulators (parts of machines);
pressure regulators (parts of machines); speed governors for machines, engines and motors; belts for
machines; fan belts for motors and engines; dynamo
belts; belts for motors and engines; adhesive bands
for pulleys; stuffing boxes (parts of machines);
sparking plugs for internal combustion engines;
glow plugs for diesel engines; joints (parts of engines); shaft couplings (machines); starters for
motors and engines; couplings other than for land
vehicles; transmissions, other than for land vehicles;
control cables for machines, engines or motors; turbines other than for land vehicles; hydraulic turbines; connecting rods for machines, motors and
engines; igniting devices for internal combustion engines; anti-pollution devices for motors and engines;
control mechanisms for machines, engines or
motors; carriage aprons; filter presses; filters (parts
of machines or engines); filtering machines; filters
for cleaning cooling air, for engines; brake linings
other than for vehicles; journals (parts of machines);
driving chains other than for land vehicles; cylinders
for motors and engines; cylinders for machines; universal joints (cardan joints); pulleys (parts of
machines); brushes (parts of machines); ejectors;
fuel economizers for motors and engines.
12 – Automobiles; casings for pneumatic tires (tyres); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; bumpers for automobiles; transmission shafts for
land vehicles; doors for vehicles; driving motors for
land vehicles; motors for land vehicles; hoods for
vehicle engines; crankcases for land vehicle components, other than for engines; vehicle wheels; brake
segments for vehicles; brake shoes for vehicles; hub
caps; gear boxes for land vehicles; bands for wheel
hubs; caps for vehicle petrol (gas) tanks; freewheels
for land vehicles; clutches for land vehicles; gearing
for land vehicles; vehicle covers (shaped); torque
converters for land vehicles; shock absorbing
springs for vehicles; reduction gears for land vehicles; vehicle suspension springs; undercarriages for
vehicles; windscreen wipers; hubs for vehicle wheels; couplings for land vehicles; brakes for vehicles;
torsion bars for vehicles; transmissions, for land

60

vehicles; turbines for land vehicles; vehicle chassis;
automobile chassis; connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines;
axle journals; automobile tires (tyres); vehicle wheel
tires (tyres); pneumatic tires (tyres); mudguards.
_________________________________________
(260) AM 2013 67929 A
(800) 1118123
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "DZHI ES INDUSTRI"
Nosovikhinskoe schosse, estate 253,
Saltykovka, Balashiha, RU-143930 Moscow
Region, Russian Federation
(540)

(591) White, grey, bright grey, dark grey, black, red
(511)
2 – Primers; lacquers; anti-rust oils; mastic (natural
resin); coatings (paints); undercoating for vehicle
chassis; protective preparations for metals; thinners
for paints; thinners for lacquers; anti-rust greases;
anti-rust preparations for preservation; anti-corrosive
preparations.
3 – Abrasives; abrasive paper; emery paper; polishing paper; aromatics (essential oils); windshield
cleaning liquids; polishing creams; paint stripping
preparations; lacquer-removing preparations; rust removing preparations; cleaning preparations; scouring solutions; tissues impregnated with cosmetic
lotions; washing shampoos for cars; preparations for
polishing or brightening, cleaning products for cars;
car waxes.
4 – Industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; industrial wax;
belting wax; lubricating graphite; additives, nonchemical, to motor fuel; cutting fluids; industrial
grease; mazut; fuel oil; lubricating oil; industrial oil;
motor oil; lubricants; lubricating grease; grease for
belts; vaporized fuel mixtures; grease lubricants for
decreasing wear friction; petroleum oil additives for
motor oils, transmission oils, oils for hydraulic
systems of the automobiles, freight and industrial
transport.
7 – Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); expansion
tanks (parts of machines); drums (parts of machines); reels, mechanical, for flexible hoses; reels
(parts of machines); transmission shafts, other than
for land vehicles; valves (parts of machines); fans
for motors and engines; card clothing (parts of carding machines); alternators; dynamos; current generators; generators of electricity; exhausts for motors
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and engines; cylinder heads for engines; mud catchers and collectors (machines); hydraulic engines;
aeronautical engines; driving motors other than for
land vehicles; jacks (machines); injectors for engines; hand-held tools, other than hand-operated; pressure valves (parts of machines); clack valves (parts
of machines); cowlings (parts of machines); machine
wheels; freewheels other than for land vehicles; lasts
for shoes (parts of machines); brake shoes other than
for vehicles; ball rings for bearings; piston segments;
grease rings (parts of machines); compressors (machines); air pumps (garage installations); aerocondensers; gear boxes other than for land vehicles; grease
boxes (parts of machines); housings (parts of machines); igniting magnetos; lubricators (parts of machines); machine fly-wheels; pneumatic controls for
machines, motors and engines; pumps (parts of
machines, engines or motors); bearing brackets for
machines; axles for machines; exhaust manifold for
engines; carburetter feeders; hangers (parts of machines); anti-friction bearings for machines; roller
bearings; self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; ball-bearings; journal boxes (parts of
machines); pistons (parts of machines or engines);
dashpot plungers (parts of machines); pistons for
engines; pistons for cylinders; catalytic converters;
torque converters other than for land vehicles; fuel
conversion apparatus for internal combustion engines; transmissions for machines; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines; regulators (parts of machines); pressure regulators (parts of machines); speed governors for
machines, engines and motors; belts for machines;
fan belts for motors and engines; dynamo belts; belts
for motors and engines; adhesive bands for pulleys;
stuffing boxes (parts of machines); sparking plugs
for internal combustion engines; glow plugs for
diesel engines; joints (parts of engines); shaft couplings (machines); starters for motors and engines;
couplings other than for land vehicles; transmissions, other than for land vehicles; control cables
for machines, engines or motors; turbines other than
for land vehicles; hydraulic turbines; connecting
rods for machines, motors and engines; igniting
devices for internal combustion engines; anti-pollution devices for motors and engines; control mechanisms for machines, engines or motors; carriage
aprons; filter presses; filters (parts of machines or
engines); filtering machines; filters for cleaning
cooling air, for engines; brake linings other than for
vehicles; journals (parts of machines); driving chains
other than for land vehicles; cylinders for motors
and engines; cylinders for machines; universal joints
(cardan joints); pulleys (parts of machines); brushes
(parts of machines); ejectors; fuel economizers for
motors and engines.
12 – Automobiles; casings for pneumatic tires (tyres); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehic-

les; bumpers for automobiles; transmission shafts for
land vehicles; doors for vehicles; driving motors for
land vehicles; motors for land vehicles; hoods for
vehicle engines; crankcases for land vehicle components, other than for engines; vehicle wheels; brake
segments for vehicles; brake shoes for vehicles; hub
caps; gear boxes for land vehicles; bands for wheel
hubs; caps for vehicle petrol (gas) tanks; freewheels
for land vehicles; clutches for land vehicles; gearing
for land vehicles; vehicle covers (shaped); torque
converters for land vehicles; shock absorbing
springs for vehicles; reduction gears for land
vehicles; vehicle suspension springs; undercarriages
for vehicles; windscreen wipers; hubs for vehicle
wheels; couplings for land vehicles; brakes for
vehicles; torsion bars for vehicles; transmissions, for
land vehicles; turbines for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis; connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines;
axle journals; automobile tires (tyres); vehicle wheel
tires (tyres); pneumatic tires (tyres); mudguards.
_________________________________________
(260) AM 2013 67936 A
(800) 1118166
(731) ACTIVE PRODUCTS INC.
23 Jones Lane, Long Valley NJ 07853,
USA
(540)
(591) Black, white
(511)
28 – Construction toys.
_________________________________________
(260) AM 2013 67937 A
(800) 1118170
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria
(540)

(591) Black, red and white
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
_________________________________________
(260) AM 2013 67938 A
(800) 1118188
(731) Private Tobacco Company, SIA
Lomonosova iela 6, LV-1003 Riga,
Latvia
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(540)

(540)

(591) Black, white
(511)
10 – Medical and surgical instruments and apparatus, including accessories; lancet devices and lancets
for medical purposes.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; tobacco
products; cigarettes; cigars; cigarillos; smokers' lighters; electronic cigarettes.
_________________________________________
(260) AM 2013 67939 A
(800) 1118209
(731) Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Germany
(540)

TEMPC
(591) Black, white
(511)
9 – Pressure measuring apparatus with hydraulic
pressure seal; hydraulic pressure seals.
_________________________________________
(260) AM 2013 67941 A
(800) 1118216
(731) ORTOFLORA di MILETI ANGELO
Contrada Lamascopone, S.N. I-72015
FASANO (BR), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
10 – Medical and surgical instruments and apparatus, including accessories; lancet devices and lancets
for medical purposes.

___________________________________
(260) AM 2013 67944 A
(800) 1118265
(731) MELNIKOV PAVEL EDUARDOVICH
Apt. 99, 7 Badaeva Street, RU-193318
St. Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
6 – Pipe muffs of metal; valves of metal [other than
parts of machines].

(591) White, green, red, black, lilac and pink
(511)
31 – Fresh culinary herbs, potted fresh herbs; natural
edible plants (unprocessed), mint (fresh), basil
(fresh), sage (fresh), rosemary (fresh).
_________________________________________
(260) AM 2013 67942 A
(800) 1118244
(731) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim,
Germany
62

(260) AM 2013 67943 A
(800) 1118245
(731) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim,
Germany
(540)

9 – Measures; measuring apparatus; measuring devices, namely household appliances of the accounting
of a consumption of water; measuring devices,
namely household appliances of the accounting of
heat; measuring devices and adaptations, namely for
measurement and the accounting of a consumption
of hot and cold water; flowmeters; counters; counters, namely counters are intended for measurement
of volume of network and drinking water; counters,
namely counters for heat; flowmeters for measurement of volume of water; heat regulating apparatus;
measuring apparatus; boiler control instruments;
figurative testing installations of water and heat;
water level indicators.
11 – Boilers; heating boilers; expansion tanks for
central heating installations.
17 – Pipe muffs, not of metal.
20 – Reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; nuts, not of metal; dowels, not of metal;
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binding screws, not of metal, for cables; cable or
pipe clips of plastics; rivets, not of metal; valves, not
of metal, other than parts of machines; water-pipe
valves of plastic; drain traps [valves] of plastic; caps,
not of metal; bungs, not of metal.
_________________________________________
(260) AM 2013 67946 A
(800) 1118288
(731) STULZ GMBH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg,
Germany
(540)

CyberBlue
(591) Black, white
(511)
11 – Cooling appliances, cold water units (chillers),
precision air conditioning apparatus
_________________________________________

(260) AM 2013 68075 A
(800) 1119228
(731) WORLD MEDICINE İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah., Camiyolu Cad. No.50 K.2,
GÜNEŞLİ/BAĞCILAR/İSTANBUL, Turkey
(540)
(591) Black, white
(511)
29 – Dietary supplements and food supplements, not
for medical use, not included in other classes,
dietetic food for non-medical purposes whose primary ingredients consist of protein and fats which
are combined with or without vitamins, carbohydrates, mineral salts, minerals and trace elements,
amino acids, fatty acids, pollen preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 65023 A*
(800) 1095555
(731) PERKINS HOLDINGS LIMITED
Eastfield, Peterborough, PE1 5 NA,
United Kingdom
(540)

(260) AM 2013 67947 A
(800) 1118290
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations used in psychiatric
diseases, including schizophrenia, mania, bipolar depression, major depression.
_________________________________________

41 – Providing of training.

(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; cement for repairs; detergents for use in industrial and manufacturing processes; chemical fluids for dewatering;
anti-freeze; sealants; adhesives for industrial use;
silicones; silicon; silicates; liquifying chemicals
(ungluing agents); chemical additives to motor fuel;
anti-knock substances for internal combustion engines; unprocessed acrylic resins; unprocessed epoxy resins; mastic for tyres; oil and petroleum dispersants; coolants; conditioners for cooling systems;
cleaners for cooling systems; chemical preparations
for locking screw threads; battery fluid; colour brightening chemicals; filtering materials; hydraulic
fluids; chemical fuel additives; compositions for repairing vehicles tyres; gasket making chemicals;
unprocessed artificial and synthetic resins; putty.

44 – Hygienic and beauty care for human beings or
animals.
_________________________________________

2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and pow-

(260) AM 2013 67948 A
(800) 1118307
(731) CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai
Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Feletősségű
Társaság; Petofi Sándor utca 131/C, H-2038
Sóskút, Hungary
(540)

(591) Black and peach
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
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der form for painters, decorators, printers and artists;
primers; anti-corrosive preparations; anti-rust oils
and greases; natural resins and gum resins; thinners;
metal preservatives; sealant primers; anti-corrosion
substances; coatings (paints) for use on vehicles and
on parts of vehicles.
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting, and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; non-chemical additives to motor
fuel; diesel oil; fuel oils and mixtures; wax; motor
fuel; anti-seizure compounds; greases fir use with
ball and roller bearings and bushings; petroleum
ether.
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores; metal industrial hose couplings and
metal industrial hose fittings; fasteners; flanges;
pins; sealing caps; shims; springs; conrod nuts;
packaging containers; fastening, securing and sealing devices; plugs; straps; clips; nuts; bolts; screws;
rings; washers; seals; ties; nipples; bindings; bungs;
caps; closures; collars; clamps; couplings; hooks;
links; nails; pegs; rivets; guards; tanks; drain plugs;
cotter pins; drawbar pins; clevis pins; locking pins;
eye bolts; snap rings; thread inserts; rain traps and
drain caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates;
track hardware; welding rods; cable and wire; pipes
and tubing; chains; slings and pulleys; badges; bells;
locks and padlocks; number plates; knobs of metal;
wear resistant metal alloys; wear resistant metal
alloys for use on equipment in mining, construction,
agriculture and material handling, including chocky
bars, heat shrouds, side bar protectors and wear
plates; all the aforementioned of metal; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
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; engines and motors, diesel
engines; starting devices for engines and motors;
exhausts and exhaust fittings; power transmission
systems; compressors (superchargers); ignition devices, fuelling devices and controlling devices for internal combustion engines; lubricating apparatus and
cooling apparatus (radiators) all included in this
class; electric generators; transmissions; replacement
parts for earth moving machinery and diesel engines;
valves; sparks plugs; air filters; water regulators; oils
filters; machine couplings; machine tools; assembly
presses; starters; pumps; diggers; excavators; bulldozers; loaders; cranes; feller machines; bunching
machines; scraping machines; paving machines;
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agricultural machines; cutting machines; compactors; filters; belts being parts of machines; surge
alleviators; blades; earth moving machines; steam
rollers; forestry machines; pipe laying machines;
compacting machines; buckets for earth moving
machines; hydraulic jacks; welding machines and
apparatus; bits being parts of machines; construction
machines; mining machines; farming machines;
material handling machines and generators; digging
machines; demolition, gripping and lifting apparatus
and instruments other than hand operated; hydraulic
components; hydraulic components including hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves
and hydraulic cylinders; ground engaging machines
and tools, including bucket tips and adapters (for
machine tools), cutting edges and segments, cutting
edges and segments for buckets, motor graders,
blades and scrapers, wear protection products for
machines and machine tools, namely chocky bars,
heat shrouds, side bar protectors and wear plates,
ripper shanks and tips for machines and machine
tools; parts, fittings and components for all the
aforesaid goods; cutting torches.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus;
electrical and electronic apparatus and instruments;
measuring and testing apparatus and instruments;
electric cable and wire; electric conduits; switches;
pressure switches; connectors; jump leads; fuses;
circuit testers; voltage testers; fuse holders; transformers; battery testing apparatus for sale in kit form;
thermostats; gauges; levelling apparatus and instruments; tape measures and rules; microscopes; tachometers; diagnostic apparatus and instruments; meters; thermometers; alarms; electric horns; flasher
units; reflectors; mirrors; aerials; battery chargers;
weighing apparatus and instruments; computers and
computer programmes; computer software; calculating machines; laser pointers; protective clothing;
protective headgear; audio visual teaching apparatus;
video tapes; vehicle warning triangles; audio tapes;
compact discs; holders for discs; cards bearing
magnetic strips; calculators; electric couplings; petrol pumps; levels; electric locks; radios; vehicle
radios; batteries; starters; speed checking apparatus
and instruments; battery cables; connectors for sale
in kit form; electrical terminals; water temperature
regulators; probes; ammeters; battery testers; terminals; gas detectors; flow meters; ohmmeters; pres-
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sure measurement tools; welding apparatus; battery
ground strap connectors; battery tie down connectors; conduit and wire protectors; emergency jump
start apparatus; emergency jump start receptacle
assemblies; voltage converters; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

(540)

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; parts for vehicles; engines and motors; diesel engines for land vehicles; starting devices for
engines and motors; power transmission systems;
sun-blinds adapted for automobiles and windscreens
(including tinted windscreens); transmissions and
axles; transmissions and axles for construction
trucks; earthmoving vehicles and off-highway vehicles; replacement parts for off-highway trucks for
loading and hauling; attachments for vehicles for
earth and material hauling and handling including
trucks and tractors; land vehicles; construction vehicles; mining vehicles; farming vehicles and material handling vehicles; undercarriage components
and tracks for tractors and other track-type vehicles;
tyres, inner tube and wheels for vehicles; skidders;
undercarriage structural parts; undercarriage components; parts, fittings and components for all the
aforesaid goods.

(591) White and red
(511)
35 – Retailing of horological goods and jewelry;
retailing, via global computer networks, of horological goods and jewelry.
_________________________________________

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes not of metal; non-metal industrial hose couplings; industrial hoses made of nonmetal, plastic, or rubber for use in hydraulics; sealant compounds for joints; adhesive tapes; insulators; seals; gaskets; acrylic resins; goods made from
rubber and from plastics and not included in other
classes; flexible pipes; tape; hoses; hosing; semiprocessed brake linings; clutch linings; cylinder
jointing; insulating gloves; coupling and joints not of
metal; rings of rubber or of plastic; materials for
repairing tyres; rubber sealing materials; rubber
washers; insulating tape and band; expansion joint
fillers; fillers; chemical compositions for repairing
leaks; rubber tubes and valves; packing materials;
padding materials; electrical tape; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
37 – Building construction; repair; installation services; repair, maintenance and servicing of machines,
vehicles, engines, generators and motors; repair,
maintenance and servicing of parts, fittings or components for machines, vehicles, engines, generators
and motors.
_________________________________________
(260) AM 2013 65676 A*
(800) 1100289
(731) TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle,
Switzerland

(260) AM 2013 65854 A*
(800) 627654
(731) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
GmbH & Co. KG
55218 Ingelheim, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and sanitary products.
_________________________________________
(260) AM 2013 66376 A*
(800) 1106103
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

OIL MIRACLE
(591) Black, white
(511)
3 – Preparations for the conditioning, cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing and waving of hair,
hair lotions and shampoos for cosmetic purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 66427 A*
(800) 1106239
(731) Marques
Unit Q Troon Way Business Centre,
Humberstone Lane Thurmaston Leicester
LE4 9HA, United Kingdom
(540)

(591) Maroon, grey
(511)
9 – Electronic publications; electronic instruction
and teaching material; downloadable publications of
books, brochures, catalogues, pamphlets, magazines
and instructional and teaching material available
online; recorded computer programmes; read only
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memories; compact disks; media for data recording;
magnetic data media; feature films and recorded
audio and video cassettes.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); printer's type; printing blocks.
35 – Advertising services; business management
services; business administration services; office
functions.
41 – Education services; providing of training; entertainment, sporting and cultural activities; arranging
and conducting of congresses, conferences, lectures,
symposiums, seminars, programmes for further
education and all kinds of scholarly and specialist
meetings, hire of films and video cassettes, publication of books and other printed matter.
43 – Providing of food and drink; temporary accommodation.
45 – Legal services; intellectual property law services.
_________________________________________
(260) AM 2013 66674 A*
(800) 1108505
(731) PregLem S.A.
Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-lesOuates, Switzerland
(540)

ESMYARING
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical or medical products for human
use; biotechnological products for medical purposes,
for human use.
35 – Advertising, promotion and retail sale of pharmaceutical, biotechnological or medical products for
human use; bringing together, for the benefit of
others, of pharmaceutical, biotechnological or medical products for human use (excluding the transport
thereof), enabling the customer to purchase them
conveniently from a wholesaler.
44 – Medical services.
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi

(260) AM 2012 64159 A
(800) 1088694
(151) 2011 04 01
(181) 2021 04 01
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66118 A
(800) 1103957
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2012 65108 A
(800) 799280
(151) 2003 03 04
(181) 2013 03 04
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66119 A
(800) 1103958
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66113 A
(800) 1103925
(151) 2011 06 21
(181) 2021 06 21
(511) 05, 29
_________________________________________

(260) AM 2013 66120 A
(800) 1103959
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66114 A
(800) 1103947
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66121 A
(800) 1103960
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66115 A
(800) 1103948
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66122 A
(800) 1103961
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66116 A
(800) 1103949
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66123 A
(800) 1103975
(151) 2011 12 01
(181) 2021 12 01
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66117 A
(800) 1103956
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66124 A
(800) 1103976
(151) 2011 12 01
(181) 2021 12 01
(511) 05
_________________________________________
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(260) AM 2013 66174 A
(800) 1081112
(151) 2011 03 16
(181) 2021 03 16
(511) 33
_________________________________________

(260) AM 2013 66529 A
(800) 1107240
(151) 2011 10 18
(181) 2021 10 18
(511) 31
_________________________________________

(260) AM 2013 66284 A
(800) 1105325
(151) 2011 11 21
(181) 2021 11 21
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66538 A
(800) 1107359
(151) 2011 12 20
(181) 2021 12 20
(511) 32
_________________________________________

(260) AM 2013 66361 A
(800) 1106009
(151) 2011 12 12
(181) 2021 12 12
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66541 A
(800) 1107394
(151) 2011 12 07
(181) 2021 12 07
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66368 A
(800) 1106042
(151) 2011 12 21
(181) 2021 12 21
(511) 03, 09, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 66543 A
(800) 158574
(151) 2011 12 31
(181) 2021 12 31
(511) 14
_________________________________________

(260) AM 2013 66375 A
(800) 1106091
(151) 2012 01 05
(181) 2022 01 05
(511) 14, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66544 A
(800) 330663
(151) 2006 12 12
(181) 2016 12 12
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66414 A
(800) 1106388
(151) 2011 09 14
(181) 2021 09 14
(511) 09, 11, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66546 A
(800) 673626
(151) 2007 03 29
(181) 2017 03 29
(511) 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66496 A
(800) 1106885
(151) 2011 09 27
(181) 2021 09 27
(511) 33
_________________________________________

(260) AM 2013 66547 A
(800) 720495
(151) 2009 05 07
(181) 2019 05 07
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66497 A
(800) 1106889
(151) 2011 10 12
(181) 2021 10 12
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66548 A
(800) 849039
(151) 2005 03 24
(181) 2015 03 24
(511) 05
_________________________________________
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(260) AM 2013 66550 A
(800) 1010889
(151) 2009 07 09
(181) 2019 07 09
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66573 A
(800) 1107555
(151) 2012 01 18
(181) 2022 01 18
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66551 A
(800) 1013314
(151) 2009 06 05
(181) 2019 06 05
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66574 A
(800) 1107659
(151) 2011 07 18
(181) 2021 07 18
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 66552 A
(800) 1035918
(151) 2009 12 29
(181) 2019 12 29
(511) 32, 33
_________________________________________

(260) AM 2013 66600 A
(800) 1107893
(151) 2011 11 21
(181) 2021 11 21
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66562 A
(800) 1107443
(151) 2012 01 10
(181) 2022 01 10
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66601 A
(800) 1107957
(151) 2012 02 06
(181) 2022 02 06
(511) 31
_________________________________________

(260) AM 2013 66563 A
(800) 1107465
(151) 2011 07 28
(181) 2021 07 28
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 41
_________________________________________

(260) AM 2013 66606 A
(800) 1107964
(151) 2012 01 30
(181) 2022 01 30
(511) 33
_________________________________________

(260) AM 2013 66569 A
(800) 1107541
(151) 2011 12 22
(181) 2021 12 22
(511) 16, 40, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66607 A
(800) 1107965
(151) 2012 02 06
(181) 2022 02 06
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66571 A
(800) 1107552
(151) 2012 01 18
(181) 2022 01 18
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66608 A
(800) 1107972
(151) 2012 02 10
(181) 2022 02 10
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66572 A
(800) 1107554
(151) 2012 01 18
(181) 2022 01 18
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66619 A
(800) 1108006
(151) 2012 01 17
(181) 2022 01 17
(511) 09
_________________________________________
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(260) AM 2013 66623 A
(800) 1108053
(151) 2011 12 16
(181) 2021 12 16
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66632 A
(800) 672291
(151) 2007 03 20
(181) 2017 03 20
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66624 A
(800) 1108054
(151) 2011 12 16
(181) 2021 12 16
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66633 A
(800) 803212
(151) 2002 12 19
(181) 2012 12 19
(511) 05, 35, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66626 A
(800) 1108062
(151) 2012 01 13
(181) 2022 01 13
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 66634 A
(800) 835398
(151) 2004 08 16
(181) 2014 08 16
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66627 A
(800) 1108070
(151) 2012 01 09
(181) 2022 01 09
(511) 39
_________________________________________

(260) AM 2013 66635 A
(800) 969043
(151) 2008 07 04
(181) 2018 07 04
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66628 A
(800) 430526
(151) 2007 06 01
(181) 2017 06 01
(511) 16, 36
_________________________________________

(260) AM 2013 66636 A
(800) 1009057
(151) 2009 04 24
(181) 2019 04 24
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66629 A
(800) 437371
(151) 2008 04 21
(181) 2018 04 21
(511) 03, 09, 11
_________________________________________

(260) AM 2013 66637 A
(800) 1017721
(151) 2009 09 28
(181) 2019 09 28
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66630 A
(800) 548154
(151) 2009 12 21
(181) 2019 12 21
(511) 16, 36
_________________________________________

(260) AM 2013 66640 A
(800) 1107553
(151) 2012 01 18
(181) 2022 01 18
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66631 A
(800) 552309
(151) 2010 04 05
(181) 2020 04 05
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66671 A
(800) 1108440
(151) 2011 12 12
(181) 2021 12 12
(511) 09, 12, 25
_________________________________________
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(260) AM 2013 66672 A
(800) 1108460
(151) 2012 02 03
(181) 2022 02 03
(511) 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66688 A
(800) 1108707
(151) 2011 09 29
(181) 2021 09 29
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 66679 A
(800) 1108591
(151) 2011 09 23
(181) 2021 09 23
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 66689 A
(800) 1108708
(151) 2011 09 29
(181) 2021 09 29
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 66680 A
(800) 1108595
(151) 2011 11 24
(181) 2021 11 24
(511) 09, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66690 A
(800) 1108718
(151) 2012 01 03
(181) 2022 01 03
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66681 A
(800) 1108603
(151) 2011 11 07
(181) 2021 11 07
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66691 A
(800) 1108730
(151) 2012 01 12
(181) 2022 01 12
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 66683 A
(800) 1108627
(151) 2012 01 09
(181) 2022 01 09
(511) 10, 29, 32
_________________________________________

(260) AM 2013 66693 A
(800) 300399
(151) 2005 07 23
(181) 2015 07 23
(511) 01, 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66684 A
(800) 1108631
(151) 2012 01 16
(181) 2022 01 16
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2013 66694 A
(800) 654395
(151) 2006 03 22
(181) 2016 03 22
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66686 A
(800) 1108662
(151) 2011 12 29
(181) 2021 12 29
(511) 16, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66698 A
(800) 797624
(151) 2002 11 08
(181) 2012 11 08
(511) 35, 39
_________________________________________

(260) AM 2013 66687 A
(800) 1108706
(151) 2011 09 29
(181) 2021 09 29
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 66699 A
(800) 801971
(151) 2003 02 25
(181) 2013 02 25
(511) 35, 36, 42
_________________________________________
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(260) AM 2013 66702 A
(800) 866755
(151) 2005 08 24
(181) 2015 08 24
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 66791 A
(800) 1109218
(151) 2012 01 16
(181) 2022 01 16
(511) 09, 11, 14
_________________________________________

(260) AM 2013 66771 A
(800) 1109055
(151) 2012 01 31
(181) 2022 01 31
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66792 A
(800) 1109228
(151) 2012 02 21
(181) 2022 02 21
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66773 A
(800) 1109109
(151) 2012 01 23
(181) 2022 01 23
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66793 A
(800) 1109260
(151) 2011 03 14
(181) 2021 03 14
(511) 04, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 45
_________________________________________

(260) AM 2013 66774 A
(800) 1109113
(151) 2011 12 20
(181) 2021 12 20
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2013 66786 A
(800) 1109170
(151) 2011 12 30
(181) 2021 12 30
(511) 29, 30, 32
_________________________________________
(260) AM 2013 66788 A
(800) 1109190
(151) 2012 01 17
(181) 2022 01 17
(511) 14
_________________________________________
(260) AM 2013 66789 A
(800) 1109191
(151) 2011 12 30
(181) 2021 12 30
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2013 66790 A
(800) 1109212
(151) 2011 12 05
(181) 2021 12 05
(511) 38, 41
_________________________________________
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(260) AM 2013 66798 A
(800) 1109316
(151) 2011 12 30
(181) 2021 12 30
(511) 29, 30
_________________________________________
(260) AM 2013 66802 A
(800) 1109344
(151) 2012 02 17
(181) 2022 02 17
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 66803 A
(800) 1109385
(151) 2011 12 23
(181) 2021 12 23
(511) 30
_________________________________________
(260) AM 2013 66804 A
(800) 1109392
(151) 2012 02 01
(181) 2022 02 01
(511) 01
_________________________________________
(260) AM 2013 66806 A
(800) 1109405
(151) 2012 01 05
(181) 2022 01 05
(511) 09, 42
_________________________________________
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(260) AM 2013 66818 A
(800) 726326
(151) 2009 12 17
(181) 2019 12 17
(511) 39
_________________________________________

(260) AM 2013 66948 A
(800) 858853
(151) 2005 02 24
(181) 2015 02 24
(511) 07, 09, 11, 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66819 A
(800) 728174
(151) 2010 02 03
(181) 2020 02 03
(511) 39
_________________________________________

(260) AM 2013 66951 A
(800) 899312
(151) 2006 05 05
(181) 2016 05 05
(511) 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66820 A
(800) 728175
(151) 2010 02 03
(181) 2020 02 03
(511) 39
_________________________________________

(260) AM 2013 66952 A
(800) 953266
(151) 2007 11 23
(181) 2017 11 23
(511) 03, 04, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38,
41
_________________________________________

(260) AM 2013 66821 A
(800) 728176
(151) 2010 02 03
(181) 2020 02 03
(511) 39
_________________________________________
(260) AM 2013 66822 A
(800) 728177
(151) 2010 02 03
(181) 2020 02 03
(511) 39
_________________________________________
(260) AM 2013 66944 A
(800) 681727
(151) 2007 09 26
(181) 2017 09 26
(511) 25
_________________________________________
(260) AM 2013 66946 A
(800) 771894
(151) 2011 11 12
(181) 2021 11 12
(511) 25, 28
_________________________________________
(260) AM 2013 66947 A
(800) 808456
(151) 2003 06 24
(181) 2013 06 24
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 66953 A
(800) 967618
(151) 2008 05 05
(181) 2018 05 05
(511) 12
_________________________________________
(260) AM 2013 66954 A
(800) 995630
(151) 2009 02 18
(181) 2019 02 18
(511) 12
_________________________________________
(260) AM 2013 66958 A
(800) 1110179
(151) 2011 11 17
(181) 2021 11 17
(511) 29
_________________________________________
(260) AM 2013 66959 A
(800) 1110188
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 12, 18, 25, 41, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 66960 A
(800) 1110189
(151) 2011 11 30
(181) 2021 11 30
(511) 12, 14, 18, 25, 41, 42
_________________________________________
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(260) AM 2013 66964 A
(800) 1110248
(151) 2011 10 13
(181) 2021 10 13
(511) 14, 18, 24, 25, 26, 27
_________________________________________

(260) AM 2013 66973 A
(800) 1110401
(151) 2012 02 03
(181) 2022 02 03
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66965 A
(800) 1110249
(151) 2011 10 14
(181) 2021 10 14
(511) 12, 14, 18, 25, 41, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 66974 A
(800) 1110418
(151) 2012 02 06
(181) 2022 02 06
(511) 35
_________________________________________

(260) AM 2013 66966 A
(800) 1110261
(151) 2011 11 09
(181) 2021 11 09
(511) 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 66975 A
(800) 1110425
(151) 2012 02 28
(181) 2022 02 28
(511) 11
_________________________________________

(260) AM 2013 66967 A
(800) 1110277
(151) 2011 11 02
(181) 2021 11 02
(511) 17, 27
_________________________________________

(260) AM 2013 66976 A
(800) 1110450
(151) 2012 02 08
(181) 2022 02 08
(511) 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
_________________________________________

(260) AM 2013 66968 A
(800) 1110287
(151) 2011 12 22
(181) 2021 12 22
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 66977 A
(800) 1110461
(151) 2012 02 07
(181) 2022 02 07
(511) 14, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 66970 A
(800) 1110360
(151) 2012 01 30
(181) 2022 01 30
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66978 A
(800) 1110462
(151) 2012 02 13
(181) 2022 02 13
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66971 A
(800) 1110364
(151) 2012 01 17
(181) 2022 01 17
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 66979 A
(800) 1110469
(151) 2011 11 17
(181) 2021 11 17
(511) 29
_________________________________________

(260) AM 2013 66972 A
(800) 1110393
(151) 2012 01 24
(181) 2022 01 24
(511) 07, 11
_________________________________________

(260) AM 2013 66980 A
(800) 1110513
(151) 2011 12 06
(181) 2021 12 06
(511) 07
_________________________________________
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(260) AM 2013 66981 A
(800) 1110519
(151) 2011 11 23
(181) 2021 11 23
(511) 05, 29, 30, 32, 35, 43
_________________________________________

(260) AM 2013 67069 A
(800) 1111320
(151) 2012 02 28
(181) 2022 02 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 66982 A
(800) 1110533
(151) 2012 01 16
(181) 2022 01 16
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2013 67071 A
(800) 1111335
(151) 2012 03 07
(181) 2022 03 07
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 66984 A
(800) 1110563
(151) 2012 02 09
(181) 2022 02 09
(511) 34
_________________________________________

(260) AM 2013 67074 A
(800) 1111422
(151) 2012 01 31
(181) 2022 01 31
(511) 03, 09, 18, 20, 24, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 67059 A
(800) 1111222
(151) 2012 01 19
(181) 2022 01 19
(511) 10
_________________________________________

(260) AM 2013 67078 A
(800) 1111498
(151) 2011 10 27
(181) 2021 10 27
(511) 32, 33
_________________________________________

(260) AM 2013 67061 A
(800) 1111260
(151) 2011 12 16
(181) 2021 12 16
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67123 A
(800) 1111829
(151) 2011 10 18
(181) 2021 10 18
(511) 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 67064 A
(800) 1111267
(151) 2012 01 24
(181) 2022 01 24
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 67124 A
(800) 1111831
(151) 2011 10 26
(181) 2021 10 26
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 67066 A
(800) 1111316
(151) 2012 02 28
(181) 2022 02 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67128 A
(800) 1111960
(151) 2012 01 30
(181) 2022 01 30
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 67067 A
(800) 1111317
(151) 2012 02 28
(181) 2022 02 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67129 A
(800) 1111964
(151) 2012 02 17
(181) 2022 02 17
(511) 05
_________________________________________
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(260) AM 2013 67130 A
(800) 1111965
(151) 2012 03 07
(181) 2022 03 07
(511) 09
_________________________________________
(260) AM 2013 67134 A
(800) 1112036
(151) 2012 01 31
(181) 2022 01 31
(511) 09
_________________________________________
(260) AM 2013 67137 A
(800) 1112054
(151) 2012 02 01
(181) 2022 02 01
(511) 01, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67428 A
(800) 1114481
(151) 2012 03 21
(181) 2022 03 21
(511) 14, 35
_________________________________________
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uflebebis gadacema
(2013 wlis ianvari da aprili)
patentis
nomeri
1

yofili
patentmflobeli
(uflebis gadamcemi)
2

axali patentmflobeli
(uflebis mimRebi)

gadacemis
TariRi

3

4

2/1/2013

1667/2

იური ჭელიძე
თამარაშვილის ქ. 13ა, კორპ. ბ,
ბ. 154, 0177, თბილისი, GE

ამირან ლაშხი
ლარეხის II შეს. 4, 0101,
თბილისი GE;
მამუჩარ ყიფიანი
კოსტავას ქ. 1, ბ. 14, 0400,
ამბროლაური GE;
იური სადათერაშვილი
ჩუბინაშვილის ქ. 59, 0164,
თბილისი GE;
კობა მჭედლიშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 26, ბ. 87,
0177, თბილისი, GE

5223/1

დავით ვასაძე
სულხან-საბას გამზ. 25/31,
4606, ქუთაისი GE;
ირაკლი ვასაძე
სულხან-საბას გამზ. 25/31,
4606, ქუთაისი GE

დევი ვასაძე
სულხან-საბას გამზ. 25/31,
4606, ქუთაისი, GE

2/19/2013

კობა მჭედლიშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 26, ბ. 87,
0177, თბილისი GE;
იური სადათერაშვილი
ჩუბინაშვილის ქ. 59, 0164,
თბილისი GE;
მამუჩარ ყიფიანი
კოსტავას ქ. 1, ბ. 14, 0400,
ამბროლაური GE
ამირან ლაშხი
ლარეხის II შეს. 4, 0101,
თბილისი GE

კობა მჭედლიშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 26, ბ. 87,
0177, თბილისი GE;
მამუჩარ ყიფიანი
კოსტავას ქ. 1, ბ.14, 0400,
ამბროლაური GE;
ამირან ლაშხი
ლარეხის II შეს. 4, 0101,
თბილისი GE;
მაია ნოდარიშვილი
დოლიძის ქ. 18, ბ. 18, 0171,
თბილისი GE;
იური სადათერაშვილი,
ჩუბინაშვილის ქ. 59, 0164,
თბილისი GE

3/12/2013

შპს ,,კასტელ-ჯორჯია“
აკ. წერეთლის გამზ. 87, 0119,
თბილისი GE

4/16/2013

შპს ,,კასტელ-ჯორჯია“
აკ. წერეთლის გამზ. 87, 0119,
თბილისი GE

4/16/2013

შპს ,,კასტელ-ჯორჯია“
აკ. წერეთლის გამზ. 87, 0119,
თბილისი GE

4/16/2013

1667/2

351/4

352/4

353/4

შპს „კასტელი-საქართველო“
კახეთის გზატკეცილი,
ლილოს ლუდის ქარხანა, 0151,
თბილისი GE
შპს „კასტელი-საქართველო“
კახეთის გზატკეცილი,
ლილოს ლუდის ქარხანა, 0151,
თბილისი GE
შპს „კასტელი-საქართველო“
კახეთის გზატკეცილი,
ლილოს ლუდის ქარხანა, 0151,
თბილისი GE
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3742/1

4324/1

3743/1

4842/1

3990/1

4600/1

4214/1

4904/1

4568/1

5227/1

5046/1
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2
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი DE
19801 US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
სუიტ 527, 300 დელავერ
ავენიუ, უილმინგტონი DE
19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი DE 19801,
US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი DE 19801,
US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801 , US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801 , US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US

3

4

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/16/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/17/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/17/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/17/2013
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oficialuri Setyobinebebi

1

4721/1

5668/1

4830/1

5121/1

5576/1

5157/1

5528/1

3461/1

4079/1

4342/1

2
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527,უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
3411 სილვერსაიდ როუდ,
კონკორდ პლაზა, სუიტ 105,
ჰეგლი ბილდინგ, უილმინგტონი, DE 19810, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
3411 სილვერსაიდ როუდ,
კონკორდ პლაზა, სუიტ 105,
ჰეგლი ბილდინგ, უილმინგტონი, DE 19810, US
ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი
კორპორეიშენ
300 დელავერ ავენიუ, სუიტ
527, უილმინგტონი,
DE 19801, US
ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467
კონსტანცი, DE
ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2,D78467 კონსტანცი, DE
ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ -შტრასე 2, 78467
კონსტანცი, DE

3

4

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/17/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/17/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/18/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/18/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/18/2013

ინტელ კორპორეიშენ,2200
მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/18/2013

ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშონ კოლეჯ ბულვარდ,
სანტა კლარა, კალიფორნია
95054, US

4/23/2013

ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-სტრიტ 2, 78467,
კონსტანცი, DE
ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-სტრიტ 2, 78467,
კონსტანცი, DE
ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-სტრიტ 2, 78467,
კონსტანცი, DE
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oficialuri Setyobinebebi

gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena

(11) P 2009 4636 B
(73) მაია ბუიღლიშვილი (GE);
ეკა სულაქველიძე (GE)
(54) სახის მკვებავი მალამო
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) P 2008 4429 B
(73) გიორგი გურეშიძე (GE)
(54) მოწყობილობა მავთულის სივრცული კარკასის გვერდითი და ტორსული ბადისებრი
პანელების წვნისათვის
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) P 2011 5249 B
(73) შპს სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი (GE)
(54) ტრანსდერმალური მიწოდების სისტემა ფორმამედეგი ჰიდროგელების საფუძველზე
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) P 2011 5265 B
(73) მულ-ტი-ლოკ ტექნოლოჯის ლტდ (IL)
(54) საკონტაქტო ელემენტის შემცველი გასაღების ლუგვი და გასაღები
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) P 2009 4716 B
(73) ნუგზარ აბჟანდაძე (GE)
(54) ფერადმუსიკალური შადრევნის მართვის მოწყობილობა
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________
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sasargeblo modelebi
patentebis moqmedebis aRdgena

(11) U 2008 1413 Y
(73) კახაბერ ჟღენტი (GE)
(54) მალამო
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) U 2010 1607 Y
(73) შაქრო კუბლაშვილი (GE)
(54) სათვალიერებელი ჭის ხუფი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) U 2007 1369 Y
(73) იური ღვანიძე (GE)
(54) ი. ღვანიძის სამკურნალო მალამო
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) U 2011 1674 Y
(73) ლევან ლონგურაშვილი (GE);
მაკა ხარჩილავა (GE)
(54) ყავის მოსამზადებელი მოწყობილობა
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) U 2011 1681 Y
(73) გიორგი ჩახუნაშვილი (GE);
ნუნუ ჩახუნაშვილი (GE);
ირაკლი კალანდია (GE);
კოტე კოკაია (GE);
ნიკოლოზ ბაწელაშვილი (GE)
(54) პურ-ფუნთუშეულის დასამზადებელი ცომის კომპოზიცია
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________

(11) U 2011 1682 Y
(73) გიორგი ჩახუნაშვილი (GE);
ნუნუ ჩახუნაშვილი (GE);
ირაკლი კალანდია (GE);
კოტე კოკაია (GE);
ნიკოლოზ ბაწელაშვილი (GE)
(54) უალკოჰოლო სასმელი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 05 27
________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
uflebebis sruli gadacema
(111) M 1999 011925 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 1999 012638 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2003 015191 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2004 015476 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2007 017532 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ,
მენის შტატის კორპორაცია,
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 1996 002064 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
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ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 1996 002065 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020935 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ,
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020936 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020937 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020938 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020939 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
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(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 2010 020940 R
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
(111) M 1997 006863 R1
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(770) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ, მენის
შტატის კორპორაცია,
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2013 05 07
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba

(111) M 2002 014850 R
(732) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ.
645 ფიფთ ავენიუ, სუიტ 905, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
(770) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ
ორგანიზაცია ორგანიზებულია და
არსებობს აშშ კანონმდებლობის
შესაბამისად, 8685, ნ.ვ. 53 ტერესი,
მაიამი, ფლორიდა 33166-4591, აშშ
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2002 014851 R
(732) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ.
645 ფიფთ ავენიუ, სუიტ 905, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
(770) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ.
ორგანიზაცია ორგანიზებულია და
არსებობს აშშ კანონმდებლობის
შესაბამისად, 8685, ნ.ვ. 53 ტერესი,
მაიამი, ფლორიდა 33166-4591, აშშ
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2003 015185 R
(732) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ.
645 ფიფთ ავენიუ, სუიტ 905, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
(770) ბენიჰანა ოფ ტოკიო, ინკ.
8685 N.W. 53-ე ტერასი, მაიამი,
ფლორიდა, 33166-4591, აშშ
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2008 018689 R
(732) შპს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „მუხრანის ველი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179,
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2008 018689 R
(732) სს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 08
_________________________________________
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(111) M 2008 018694 R
(732) შპს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „მუხრანის ველი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179,
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2008 018694 R
(732) სს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „შატო მუხრანი“
ჭავჭავაძის გამზ.11, 0179, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 08
_________________________________________
(111) M 2011 021336 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა, პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
(111) M 2011 021336 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
(111) M 2011 021517 R
(732) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
ლიბანის ქ.6, 0189, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
გურამიშვილის ქ.64, 0141, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 13
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

(111) M 2011 021518 R
(732) შპს „იონფაშ ჯორჯია“,
ლიბანის ქ.6, 0189, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
გურამიშვილის ქ.64, 0141, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 13
_________________________________________

(111) M 2012 022979 R
(732) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
ლიბანის ქ.6, 0189, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
გურამიშვილის ქ.64, 0141, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 13
_________________________________________

(111) M 2011 021519 R
(732) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
ლიბანის ქ.6, 0189, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „იონფაშ ჯორჯია“
გურამიშვილის ქ.64, 0141, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 05 13
_________________________________________

(111) M 1996 004068 R1
(732) ნიკონ კორპორეიშენ
12-1, იურაკუჩო 1-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო 100-8331, იაპონია
(770) ნიკონ კორპორეიშენ
2-3, მარინოუჩი 3-ჩომე, ჩიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2013 05 08
_________________________________________

(111) M 2011 021615 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ., ისტ სტრიტი 54,
პანამა, პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
(111) M 2011 021615 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
(111) M 2012 022657 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
(111) M 2012 022657 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, 2 ფლორი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 05 13
_________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 39/395; C 07 K 16/00; C 12 N 5/10; G 06 F 19/00; C 12 N 15/13
C 07 D 213/61; C 07 D 213/89; A 61 K 31/44; A 61 P 11/00
C 07 D 401/04; A 61 K 31/454; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14;
C 07 D 471/04

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12203 A
AP 2013 12324 A
AP 2013 12248 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12203 A
AP 2013 12248 A
AP 2013 12324 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 39/395; C 07 K 16/00; C 12 N 5/10; G 06 F 19/00; C 12 N 15/13
C 07 D 401/04; A 61 K 31/454; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14;
C 07 D 471/04
C 07 D 213/61; C 07 D 213/89; A 61 K 31/44; A 61 P 11/00

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 21 D 2/00
A 21 D 8/02
A 21 D 13/00
A 21 D 13/08
A 43 B 7/12; A 43 B 9/02
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 K 31/435
B 22 F 3/23; C 22 C 19/07
B 22 F 3/105
C 07 D 263/14; C 07 D 263/60
C 07 D 275/06; A 61 K 31/5415
C 07 K 16/28; A 61 K 39/395
F 02 G 1/043
F 03 B 13/06
F 24 J 2/42; F 03 G 6/00
H 04 L 12/28; H 04 L 12/46

86

patentis nomeri
(11)
P 2013 5834 B
P 2013 5835 B
P 2013 5837 B
P 2013 5836 B
P 2013 5824 B
P 2013 5829 B
P 2013 5827 B
P 2013 5823 B
P 2013 5831 B
P 2013 5832 B
P 2013 5826 B
P 2013 5833 B
P 2013 5825 B
P 2013 5828 B
P 2013 5830 B
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ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2012 11460 A
AP 2012 11461 A
AP 2012 11463 A
AP 2012 11462 A
AP 2013 11830 A
AP 2013 12053 A
AP 2013 12003 A
AP 2013 11436 A
AP 2013 12267 A
AP 2013 12398 A
AP 2013 11995 A
AP 2013 12639 A
AP 2012 11839 A
AP 2013 12024 A
AP 2013 12115 A

sistemuri saZieblebi

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
P 2013 5823 B
P 2013 5824 B
P 2013 5825 B
P 2013 5826 B
P 2013 5827 B
P 2013 5828 B
P 2013 5829 B
P 2013 5830 B
P 2013 5831 B
P 2013 5832 B
P 2013 5833 B
P 2013 5834 B
P 2013 5835 B
P 2013 5836 B
P 2013 5837 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2013 11436 A
AP 2013 11830 A
AP 2012 11839 A
AP 2013 11995 A
AP 2013 12003 A
AP 2013 12024 A
AP 2013 12053 A
AP 2013 12115 A
AP 2013 12267 A
AP 2013 12398 A
AP 2013 12639 A
AP 2012 11460 A
AP 2012 11461 A
AP 2012 11462 A
AP 2012 11463 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 22 F 3/105
A 43 B 7/12; A 43 B 9/02
F 03 B 13/06
C 07 K 16/28; A 61 K 39/395
B 22 F 3/23; C 22 C 19/07
F 24 J 2/42; F 03 G 6/00
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 K 31/435
H 04 L 12/28; H 04 L 12/46
C 07 D 263/14; C 07 D 263/60
C 07 D 275/06; A 61 K 31/5415
F 02 G 1/043
A 21 D 2/00
A 21 D 8/02
A 21 D 13/08
A 21 D 13/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2009 011436
AP 2009 011460
AP 2009 011461
AP 2009 011462
AP 2009 011463
AP 2005 011830
AP 2010 011839
AP 2009 011995
AP 2010 012003
AP 2010 012024
AP 2009 012053
AP 2009 012115
AP 2009 012267
AP 2010 012398
AP 2012 012639

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 11436 A
AP 2012 11460 A
AP 2012 11461 A
AP 2012 11462 A
AP 2012 11463 A
AP 2013 11830 A
AP 2012 11839 A
AP 2013 11995 A
AP 2013 12003 A
AP 2013 12024 A
AP 2013 12053 A
AP 2013 12115 A
AP 2013 12267 A
AP 2013 12398 A
AP 2013 12639 A
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patentis nomeri
(11)
P 2013 5823 B
P 2013 5834 B
P 2013 5835 B
P 2013 5836 B
P 2013 5837 B
P 2013 5824 B
P 2013 5825 B
P 2013 5826 B
P 2013 5827 B
P 2013 5828 B
P 2013 5829 B
P 2013 5830 B
P 2013 5831 B
P 2013 5832 B
P 2013 5833 B

87

sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

A 01 K 61/00

U 2013 1768 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2013 12720 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2013 1768 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2013 12720 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 01 K 61/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2012 012720

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2013 12720 U

patentis nomeri
(11)
U 2013 1768 Y

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-03

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 731 S

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 731 S

88

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-03
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

19-08
32-00

D 2013 544 S
D 2013 540 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2012 649 S
AD 2013 715 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2013 540 S
D 2013 544 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2013 715 S
AD 2012 649 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
32-00
19-08

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2011 000649
AD 2012 000715

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2012 649 S
AD 2013 715 S
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patentis nomeri
(11)
D 2013 544 S
D 2013 540 S

89

sistemuri saZieblebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsisa da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso
klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01
09-01
09-01

patentis nomeri
(11)
D 2013 541 S
D 2013 542 S
D 2013 543 S

patentis nomrisa da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis
Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2013 541 S
D 2013 542 S
D 2013 543 S

saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsi
(51)
09-01
09-01
09-01

ganacxadis nomrisa da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2013 000738
AD 2013 000739
AD 2013 000740

90

patentis nomeri
(11)
D 2013 541 S
D 2013 542 S
D 2013 543 S
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sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili
registraciis
nomeri
(111)
1
M 2013 23655 R
M 2013 23656 R
M 2013 23657 R
M 2013 23658 R
M 2013 23659 R
M 2013 23660 R
M 2013 23661 R
M 2013 23662 R
M 2013 23663 R
M 2013 23664 R
M 2013 23665 R
M 2013 23666 R
M 2013 23667 R
M 2013 23668 R
M 2013 23669 R
M 2013 23670 R
M 2013 23671 R
M 2013 23672 R
M 2013 23673 R
M 2013 23674 R
M 2013 23675 R
M 2013 23676 R
M 2013 23677 R
M 2013 23678 R
M 2013 23679 R
M 2013 23680 R
M 2013 23681 R
M 2013 23682 R
M 2013 23683 R
M 2013 23684 R
M 2013 23685 R
M 2013 23686 R
M 2013 23687 R
M 2013 23688 R
M 2013 23689 R
M 2013 23690 R
M 2013 23691 R
M 2013 23692 R
M 2013 23693 R
M 2013 23694 R
M 2013 23695 R
M 2013 23696 R
M 2013 23697 R

ganacxadis
Nnomeri
(210)
2
AM 2013 71652
AM 2013 71977
AM 2013 72045
AM 2013 72075
AM 2013 72076
AM 2013 72051
AM 2013 71930
AM 2010 60063
AM 2011 61886
AM 2011 64309
AM 2011 64510
AM 2011 64511
AM 2011 64513
AM 2011 64903
AM 2011 64904
AM 2011 64906
AM 2011 65051
AM 2011 65052
AM 2011 65186
AM 2011 65249
AM 2011 65599
AM 2011 65600
AM 2011 65601
AM 2011 65602
AM 2011 65603
AM 2011 65605
AM 2011 65606
AM 2011 65607
AM 2011 65608
AM 2011 65625
AM 2011 65626
AM 2012 65761
AM 2012 65834
AM 2012 65956
AM 2012 65960
AM 2012 65961
AM 2012 65981
AM 2012 65993
AM 2012 66211
AM 2012 66233
AM 2012 66234
AM 2012 66235
AM 2012 66302

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri (260)
3
AM 2011 60063 A
AM 2011 61886 A
AM 2012 64309 A
AM 2012 64510 A
AM 2012 64511 A
AM 2012 64513 A
AM 2012 64903 A
AM 2012 64904 A
AM 2012 64906 A
AM 2012 65051 A
AM 2012 65052 A
AM 2012 65186 A
AM 2012 65249 A
AM 2012 65599 A
AM 2012 65600 A
AM 2012 65601 A
AM 2012 65602 A
AM 2012 65603 A
AM 2012 65605 A
AM 2012 65606 A
AM 2012 65607 A
AM 2012 65608 A
AM 2012 65625 A
AM 2012 65626 A
AM 2012 65761 A
AM 2012 65834 A
AM 2012 65956 A
AM 2012 65960 A
AM 2012 65961 A
AM 2012 65981 A
AM 2012 65993 A
AM 2012 66211 A
AM 2012 66233 A
AM 2012 66234 A
AM 2012 66235 A
AM 2012 66302 A
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biuletenis
Nnomeri
4
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013
22(338) 2011
23(339) 2011
21(361) 2012
15(355) 2012
15(355) 2012
15(355) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
20(360) 2012
20(360) 2012
23(363) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
22(362) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
22(362) 2012
24(364) 2012
24(364) 2012
24(364) 2012
21(361) 2012

91

sistemuri saZieblebi

1
M 2013 23698 R
M 2013 23699 R
M 2013 23700 R
M 2013 23701 R
M 2013 23702 R
M 2013 23703 R
M 2013 23704 R
M 2013 23705 R
M 2013 23706 R
M 2013 23707 R
M 2013 23708 R

2
AM 2012 66474
AM 2012 66527
AM 2012 66566
AM 2011 64769
AM 2011 65072
AM 2011 65379
AM 2011 65380
AM 2012 66714
AM 2012 67017
AM 2013 72006
AM 2013 72056

3
AM 2012 66474 A
AM 2012 66527 A
AM 2013 66566 A
AM 2012 64769 A
AM 2012 65072 A
AM 2012 65379 A
AM 2012 65380 A
AM 2013 66714 A
AM 2013 67017 A
-

4
23(363) 2012
24(364) 2012
2(366) 2013
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
21(361) 2012
2(366) 2013
1(365) 2013
10(374) 2013
10(374) 2013

gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili

92

gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2013 67467 A
AM 2013 67700 A
AM 2013 68192 A
AM 2013 68193 A
AM 2013 68194 A
AM 2013 68195 A
AM 2013 68198 A
AM 2013 68199 A
AM 2013 68247 A
AM 2013 68249 A
AM 2013 68251 A
AM 2013 68259 A
AM 2013 68261 A
AM 2013 68262 A
AM 2013 68263 A
AM 2013 68299 A
AM 2013 68300 A
AM 2013 68315 A
AM 2013 68316 A
AM 2013 68317 A
AM 2013 68318 A
AM 2013 68319 A
AM 2013 68320 A
AM 2013 68321 A
AM 2013 68322 A
AM 2013 68323 A
AM 2013 68324 A
AM 2013 68325 A
AM 2013 68326 A
AM 2013 68398 A
AM 2013 68462 A

2
AM AM 2012 67467
AM AM 2012 67700
AM AM 2012 68192
AM AM 2012 68193
AM AM 2012 68194
AM AM 2012 68195
AM AM 2012 68198
AM AM 2012 68199
AM AM 2012 68247
AM AM 2012 68249
AM AM 2012 68251
AM AM 2012 68259
AM AM 2012 68261
AM AM 2012 68262
AM AM 2012 68263
AM AM 2012 68299
AM AM 2012 68300
AM AM 2012 68315
AM AM 2012 68316
AM AM 2012 68317
AM AM 2012 68318
AM AM 2012 68319
AM AM 2012 68320
AM AM 2012 68321
AM AM 2012 68322
AM AM 2012 68323
AM AM 2012 68324
AM AM 2012 68325
AM AM 2012 68326
AM AM 2012 68398
AM AM 2012 68462

1
AM 2013 68463 A
AM 2013 68464 A
AM 2013 68465 A
AM 2013 68466 A
AM 2013 68467 A
AM 2013 68468 A
AM 2013 68469 A
AM 2013 68479 A
AM 2013 68480 A
AM 2013 68481 A
AM 2013 68482 A
AM 2013 68483 A
AM 2013 68522 A
AM 2013 68526 A
AM 2013 68527 A
AM 2013 68564 A
AM 2013 68600 A
AM 2013 68601 A
AM 2013 68615 A
AM 2013 68629 A
AM 2013 68630 A
AM 2013 68631 A
AM 2013 68632 A
AM 2013 68635 A
AM 2013 68673 A
AM 2013 63245 A*
AM 2013 63246 A*
AM 2013 65095 A*
AM 2013 65231 A*
AM 2013 65436 A*
AM 2013 65863 A*
AM 2013 66137 A*
AM 2013 67026 A*
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2
AM AM 2012 68463
AM AM 2012 68464
AM AM 2012 68465
AM AM 2012 68466
AM AM 2012 68467
AM AM 2012 68468
AM AM 2012 68469
AM AM 2012 68479
AM AM 2012 68480
AM AM 2012 68481
AM AM 2012 68482
AM AM 2012 68483
AM AM 2012 68522
AM AM 2012 68526
AM AM 2012 68527
AM AM 2012 68564
AM AM 2012 68600
AM AM 2012 68601
AM AM 2012 68615
AM AM 2012 68629
AM AM 2012 68630
AM AM 2012 68631
AM AM 2012 68632
AM AM 2012 68635
AM AM 2012 68673
AM AM 2011 63245
AM AM 2011 63246
AM AM 2011 65095
AM AM 2011 65231
AM AM 2011 65436
AM AM 2012 65863
AM AM 2012 66137
AM AM 2012 67026

sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
12

2
AM 2013 68299 A
AM 2013 68462 A
AM 2013 68463 A
AM 2013 68464 A
AM 2013 68465 A
AM 2013 68466 A
AM 2013 68600 A
AM 2013 68629 A
AM 2013 68630 A
AM 2013 68631 A
AM 2013 68632 A
AM 2013 65436 A*
AM 2013 67467 A
AM 2013 67700 A
AM 2013 68198 A
AM 2013 68259 A
AM 2013 68261 A
AM 2013 68299 A
AM 2013 68315 A
AM 2013 68316 A
AM 2013 68317 A
AM 2013 68318 A
AM 2013 68319 A
AM 2013 68320 A
AM 2013 68321 A
AM 2013 68322 A
AM 2013 68323 A
AM 2013 68324 A
AM 2013 68325 A
AM 2013 68326 A
AM 2013 68398 A
AM 2013 68462 A
AM 2013 68463 A
AM 2013 68464 A
AM 2013 68465 A
AM 2013 68466 A
AM 2013 68467 A
AM 2013 68468 A
AM 2013 68527 A
AM 2013 63245 A*
AM 2013 63246 A*
AM 2013 65231 A*
AM 2013 68192 A
AM 2013 68635 A
AM 2013 65095 A*
AM 2013 68199 A
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1
14
14
16
16
16
16
16
18
18
21
21
24
25
25
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
38
38
38
38

2
AM 2013 68195 A
AM 2013 68635 A
AM 2013 68479 A
AM 2013 68480 A
AM 2013 68481 A
AM 2013 68482 A
AM 2013 68483 A
AM 2013 68195 A
AM 2013 68300 A
AM 2013 68299 A
AM 2013 68526 A
AM 2013 68195 A
AM 2013 68195 A
AM 2013 68469 A
AM 2013 68193 A
AM 2013 68194 A
AM 2013 68247 A
AM 2013 68263 A
AM 2013 68601 A
AM 2013 65863 A*
AM 2013 68194 A
AM 2013 68247 A
AM 2013 68249 A
AM 2013 68601 A
AM 2013 68194 A
AM 2013 68247 A
AM 2013 68249 A
AM 2013 68601 A
AM 2013 68522 A
AM 2013 68673 A
AM 2013 68564 A
AM 2013 68615 A
AM 2013 66137 A*
AM 2013 68194 A
AM 2013 68195 A
AM 2013 68247 A
AM 2013 68249 A
AM 2013 68469 A
AM 2013 68479 A
AM 2013 68480 A
AM 2013 68481 A
AM 2013 68482 A
AM 2013 68483 A
AM 2013 68635 A
AM 2013 68262 A
AM 2013 67026 A*
AM 2013 68300 A
AM 2013 68192 A
AM 2013 68479 A
AM 2013 68480 A
AM 2013 68481 A
93

sistemuri saZieblebi

1
38
38
41
41

2
AM 2013 68482 A
AM 2013 68483 A
AM 2013 67026 A*
AM 2013 68192 A

1
41
43
45

2
AM 2013 68300 A
AM 2013 68251 A
AM 2013 68483 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
5
5
10
30
33
34
35
43
43
43
44

94

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2013 23656 R
M 2013 23661 R
M 2013 23659 R
M 2013 23657 R
M 2013 23708 R
M 2013 23660 R
M 2013 23655 R
M 2013 23655 R
M 2013 23658 R
M 2013 23707 R
M 2013 23658 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
10(374)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi.

mTavari redaqtori:
redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili
a. SixaSvili
l. Wanturia
m. ordeniZe
q. svaniZe
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2013 05 24
tiraJi: 40
SekveTa #10

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo
tel.: (+995 32) 225 25 33

www.sakpatenti.org.ge
info@sakpatenti.org.ge

