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_________________________________________
(10) AP 2014 12432 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 M 15/00
(21) AP 2010 012432
(22) 2010 03 30
(31) TR2009/022446; TR2009/03493
(32) 2009 03 30; 2009 05 05
(33) TR; TR
(71) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს. (TR)
ისტინიე მაჰ. ბალაბანდერე ჯად. №14
34460 სარიიერ, სტამბული (TR)
(72) ახმეტ ტოქსოზი (TR);
ზაფერ ტოქსოზი (TR);
მუსა უმიტ სიფტერი (TR)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 10 28

4

(86) PCT/TR2010/000067, 2010 03 30
(54) მშრალი ფხვნილის ინჰალატორი
მთვლელით
(57) ინჰალატორი შეიცავს გარე კორპუსს (1),
მასში მოთავსებულ შიგა კორპუსს (2), კამერას (2.3) გამოუყენებელი ბლისტერის (4) მისაღებად, მოძრავ ელემენტს (5) ბლისტერის გადასაადგილებლად და სატუჩეს, ამასთან, ინჰალატორი დამატებით აღჭურვილია გარე კორპუსის ფუძის ნაწილში მოთავსებულ მთვლელის მონაცემების ამსახველი გარე კორპუსის
ხვრელით (1.1), შიგა კორპუსის ქვედა ნაწილში განლაგებულ მთვლელის მონაცემების ამსახველი შიგა კორპუსის ხვრელით (2.2). გარდა ამისა, მოძრავი ელემენტის 5 ქვედა ნაწილში შესრულებულია მთვლელის მონაცემების
ამსახველი მოძრავი ნაწილის ხვრელი (5.1)
ისეთნაირად, რომ მას შეუძლია გაუთანაბრდეს შიგა კორპუსის მთვლელის მონაცემების
ამსახველ ხვრელს (2.2) და რკალისებრი ფორმის ზედაპირის მქონე დეტალს (2.1), რომელიც
შიგა კორპუსის ქვედა ნაწილში წარმოქმნის
არხს, მასში ბლისტერის გატარების და აღნიშნულ არხში ბლისტერის გაჭიმვის სასურველი დონის შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბლისტერზე (4) ციფრული
მონაცემების ასახვები შესაძლებელია ზუსტად იქნას ასახული ინჰალატორის გარეთა
მხარეზე, მოძრავი ელემენტის გარე კორპუსში
გადაადგილებისას ან შეწევისას.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა:
5
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მუხლები:
ფიგურა:

1
9
12

დამოუკიდებელი
დამოკიდებული

ფიგ. 5

_________________________________________

ფიგ. 3

_________________________________________
(10) AP 2014 12433 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 M 15/00
(21) AP 2010 012433
(22) 2010 03 30
(31) TR2009/02446; TR2009/03493; TR2010/00073
(32) 2009 03 30; 2009 05 05; 2010 01 07
(33) TR; TR; TR
(71) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს. (TR)
ისტინიე მაჰ. ბალაბანდერე ჯად. №14
34460 სარიიერ, სტამბული (TR)
(72) ახმეტ ტოქსოზი (TR);
ზაფერ ტოქსოზი (TR);
მუსა უმიტ სიფტერი (TR)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 10 28
(86) PCT/TR2010/000066, 2010 03 30
(54) მშრალი ფხვნილის ინჰალატორი
ბლოკირების მექანიზმით
(57) ინჰალატორი შეიცავს, სულ მცირე, ერთ
ბლოკირების მექანიზმს, რომელსაც გააჩნია
ხსენებული ინჰალატორის ბლოკირების შესაძლებლობა ორ პოზიციაში, ერთში, როდესაც
ის მზადაა ინჰალაციისათვის და მეორეში, როდესაც ხუფი დაკეტილია. გარდა ამისა, როდესაც ხუფი დაკეტილია დამატებით გააჩნია
ხსენებული ინჰალატორის შემდგომი გამოყენებისათვის ავტომატურად მომზადების შესაძლებლობის
უზრუნველყოფა.
ხსენებული
ბლოკირების მექანიზმი კი შეიცავს მაბლოკირებელ მომჭერს და მის შიგა ნაწილში მოთავსებულ საყრდენ ელემენტს (5), ამასთან, მაბლოკირებელი მომჭერი (6) განთავსებულია
გარე კორპუსზე საკონტაქტო მანჭვალის გარშემო ბრუნვითი მოძრაობის შესრულების შესაძლებლობით.

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2014 13032 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 235/30
A 61 K 31/4184
A 61 P 11/00
A 61 P 29/00
(22) 2011 08 19

(21) AP 2011 013032
(31) 10173501.7
(32) 2010 08 20
(33) EP
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) ჰენინგ პრიპკე (DE);
ჰენრი დოდსი (NL);
რაიმუნდ კუელცერი (DE);
როლანდ პფაუ (DE);
დირკ სტენკამპი (DE);
ბენჟამინ პელკმანი (SE);
რობერტ როენი (SE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2013 03 20
(86) PCT/EP2011/064258, 2011 08 19
(54) ახალი ნაერთები
(57) მოცემული გამოგონება ეხება ბენზიმიდაზოლის კარბონმჟავა ამიდების ახალ ნაერთებს, ფორმულით (I),
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(10) AP 2014 13031 A

მათ შემცველ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს
და ამ ნაერთების გამოყენებას მიკროსომური
პროსტაგლანდინ E₂ სინთაზა-1 (mPGES-1) ინჰიბიტორის სახით. ასევე, გამოგონება ეხება
მათ გამოყენებას სამკურნალო საშუალების
სახით, ანთებითი დაავადებების და მასთან
დაკავშირებული მდგომარეობების მკურნალობის და/ან პრევენციისათვის.
მუხლები: 5
დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
_________________________________________
(10) AP 2014 12963 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/12
A 61 K 31/5377
A 61 P 9/00
A 61 P 9/12
A 61 P 13/12
A 61 P 43/00
(22) 2011 06 15

(21) AP 2011 012963
(31) 2010-137194
(32) 2010 06 16
(33) JP
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541- 0045 (JP)
(72) მასატო კიტაიამა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2013 01 11
(86) PCT/JP2011/063735, 2011 06 15
(54) ამიდური ნაერთის კრისტალი
(57) გამოგონება ეხება 1-(4-მეთოქსიბუტილ)N-(2-მეთილპროპილ)-N-[3S,5R)-5-(მორფოლინ4-ილკარბონილ)პიპერიდინ-3-ილ]-1H-ბენზიმიდაზოლ-2-კარბოქსამიდის ჰიდროქლორიდის
კრისტალს, რომელსაც ახასიათებს რენინის
მიმართ ძალიან მაღალი ინჰიბიტორული აქტიურობა და გამოიყენება სისხლის მაღალი წნევით გამოწვეული სხვადასხვა ორგანული დარღვევის და ჰიპერტენზიის პროფილაქტიკური
ან სამკურნალო აგენტის სახით.
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი
7 დამოკიდებული
ფიგურა:
2
_________________________________________

6

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/12
C 07 D 401/14
C 07 D 403/12
A 61 K 31/455
A 61 K 31/506
A 61 K 31/501
A 61 P 29/00
A 61 P 11/00
A 61 P 19/02
A 61 P 17/00
(22) 2011 08 19

(21) AP 2011 013031
(31) 10173489.5
(32) 2010 08 20
(33) EP
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) ნორბერტ ჰაუელი (DE);
ანჯელო ჩეჩი (IT);
ჰენრი დოდსი (NL);
ბირგიტ იუნგი (DE);
რაიმუნდ კუელცერი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2013 03 20
(86) PCT/EP2011/064260, 2011 08 19
(54) ორჩანაცვლებული ტეტრაჰიდროფურანილ ნაერთები როგორც ბრადიკინინ
B1 რეცეპტორის ანტაგონისტები
(57) გამოგონება ეხება დიჩანაცვლებულ ტეტრაჰიდროფურანილურ ნაერთებს, ზოგადი ფორმულით (I),

(I)
მათ ენანტიომერებს, დიასტერეომერებს, ნარევებს და მარილებს, მათი მიღების ხერხს და
გამოყენებას ბრადიკინინის B1 რეცეპტორის
ანტაგონისტების სახით, სხვადასხვა სახის
ტკივილის და ანთებითი პროცესების თავიდან
ასაცილებლად და სამკურნალოდ.
მუხლები: 7
დამოუკიდებელი
3
დამოკიდებული
_________________________________________
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(10) AP 2014 12510 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 489/08
(21) AP 2010 012510
(22) 2010 05 21
(31) PA200900650; 61/181022
(32) 2009 05 25; 2009 05 26
(33) DK; US
(71) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK)
(72) კარლა დე ფავერი (IT);
მაურო კაზარინი (IT);
მიკელე ბრუზეგანი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 12 23
(86) PCT/DK2010/050110, 2010 05 21
(54) ნალტრექსონიდან ნალმეფენის
ჰიდროქლორიდის მიღების ხერხი
(57) ნალტრექსონიდან [17-(ციკლოპროპილმეთილ)-4,5-ალფა-ეპოქსი-3,14-დიჰიდროქსი-მორფინან-6-ონი], ნალმეფენის ქლორიდის [17(ციკლოპროპილმეთილ)-4,5-ალფა-ეპოქსი3,14-დიოლ ჰიდროქლორიდი] მიღების გაუმჯობესებული ხერხი, ვიტიგის რეაქციით.
მუხლები: 1
დამოუკიდებელი
19 დამოკიდებული
_________________________________________

ganyofileba E
E 04
(10) AP 2014 12705 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 04 C 5/01
E 04 C 5/03
E 04 C 5/07
(22) 2010 07 07

(21) AP 2010 012705
(31) 102009048751.4
(32) 2009 10 08
(33) DE
(71) ცენტ უნდ ცენტ გმბჰ უნდ კო. კგ (DE)
ბენცშტრასე 14, 89155 ერბახი (DE)
(72) კარლ-ჰერმან შტალი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2012 05 08
(86) PCT/DE2010/000787, 2010 07 07
(54) ლითონის ბოჭკო ნაზოლით ბოჭკოს
გრძივი მიმართულებით გამავალ
ნაწიბურზე
(57) ლითონის ბოჭკოს აქვს ერთმანეთის მიმართ მართი კუთხით მიმართული გვერდითი
ზედაპირები 1 და კუთხით მოღუნული ბოლოები კავის სახით. ბოჭკოს გამოყენება შესაძლებელია ისეთი მასალების, როგორიცაა ბეტონი,
ხე და სხვ. სტაბილიზაციის, გამტკიცების ან
გამაგრებისთვის. ბოჭკოს ნაწიბურები 2 წარ-

მოქმნილია ბოჭკოს გვერდითი ზედაპირებით
ბოჭკოს გრძივი მიმართულებით და შესრულებულია ნაზოლი წახნაგების 4 სახით, რომლებიც დახრილია გვერდითი ზედაპირებისაკენ.
ამ წახნაგებს აქვს შვერილები, რომლებიც
ქმნის ანკერულ თავებს 3 გასასტაბილიზებელი, გასამტკიცებელი ან გასამაგრებელი მასალების მიმართ.
მუხლები: 1
დამოუკიდებელი
12 დამოკიდებული
ფიგურა:
6

ფიგ. 6

_________________________________________

E 21
(10) AP 2014 11609 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 B 7/08
B 21 B 7/10
(22) 2009 12 18

(21) AP 2009 011609
(31) 12/344.873
(32) 2008 12 29
(33) US
(71) პრესიჟენ ენერჯი სერვისიზ, ინკ. (US)
500 ვინსკოტ როუდი, ფორტ ვორსი,
ტეხასი 77126 (US)
(72) სტივენ რეიდ ფარლეი (US);
მაიკლ ლუის ლარონდი (US);
როჯერ პ. ბარტელი (US);
ჩარლზ ლი მოლდინი (US);
რობერტ ენთონი აიელო (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) მიმართული ბურღვის მართვა საბურღი
სატეხის პერიოდული პერტურბაციის
გამოყენებით
(57) მოწყობილობა შეიცავს უწყვეტად მბრუნავ საბურღ სვეტს 35 და მასთან ურთიერთქმედ საბურღ სატეხს 18, მრუდ გადამყვანს 16,
საბურღი სატეხის პერტურბაციის აპარატს
14, რომელიც ოპერატიულად დაკავშირებულია საბურღ სვეტთან, საბურღ სატეხთან და
მრუდ გადამყვანთან. სატეხის პერტურბაციის
აპარატი შეიცავს, სულ მცირე, ერთ კვანძს,
რომელსაც გააჩნია საბურღი სატეხის ქანში
შეღწევის სიჩქარის ცვლის შესაძლებლობა
ჭაბურღილის კედლის წინასწარგანსაზღვრულ აზიმუტურ რკალში შეღწევისას და ჭაბურღილის ბურღვის მიმართულების შეცვლის შესაძლებლობა წინასწარგანსაზღვრული აზიმუტური რკალის მიმართულებით.
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gamogonebebi
მუხლები:
ფიგურა:

3
16
8

დამოუკიდებელი
დამოკიდებული

ფიგ. 1

_________________________________________

ganyofileba F

(IR) შესრულებულია სამი ღრუ ცილინდრული
ნაწილის სახით, რომლებიც დამზადებულია
თბოგამტარი მასალისაგან, განთავსებულია
ერთი მეორის შიგნით საერთო ბრუნვის ღერძის (18) გარშემო და შეერთებულია ერთმანეთთან. გარდა ამისა, შიგა ცილინდრი (3) აქსიალურ ბოლოებზე არის ღია და აღჭურვილია
ორი მართვადი მამჭიდროვებლით (41, 42), შიგა ცილინდრში (3) ფორმირებული ღრუს (7)
დასაკეტად ან გასაღებად, ხოლო შუა ცილინდრი (2) დახშულია შიგა ცილინდრის (3) ირგვლივ ღრუს (40) წარმოქმნით. შიგა ცილინდრის (3) კედელი, შუა ცილინდრის (2) ტორსული კედლებიდან ერთ-ერთი და მისი მოპირდაპირე გარე ცილინდრის (1) ტორსული კედელი, აღჭურვილია თბოსაიზოლაციო შრით (26,
25). შუა ცილინდრის (2) ტორსის პერიფერია
აღჭურვილია მართვადი სარქველების სიმრავლით შუა ცილინდრის (2) და გარე ცილინდრის (1) კედლებს შორის ფორმირებული ღრუს
(4, 5, 6) ორ ჰერმეტულ ნაწილად გასაყოფად,
და აღნიშნულ ნაწილებს შორის გასასვლელის გასაღებად ან დასაკეტად, ხოლო გარე
ცილინდრი (1) აღჭურვილია ერთსვლიანი სარქველით (32) და ორსვლიანი სარქველით (33).
შიგა ცილინდრის (3) შიგნით დაყენებულია
პროპელერების (13) სიმრავლე აღჭურვილი მათი ბრუნვის ენერგიის სასარგებლო ენერგიად
გარდამქმნელი საშუალებით, ხოლო გარე გარსის (OS) შიგნით განთავსებულია შიგა როტორის (IR) ბრუნვაში მოსაყვანი ძრავა.
მუხლები: 2
დამოუკიდებელი
6
დამოკიდებული
ფიგურა:
11

F 01
(10) AP 2014 12446 A

(51) Int. Cl. (2006)
F 01 K 27/00
(22) 2010 02 18

(21) AP 2010 012446
(31) 09157592.8
(32) 2009 04 08
(33) EP
(71) იოავ კოენი (IL)
5, ჩემინ დე ლა ტურ-დე-პინჩატ, 1234
ვესი (CH)
(72) იოავ კოენი (IL)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 11 08
(86) PCT/EP2010/052027, 2010 02 18
(54) დანადგარი გარემოს თბური ენერგიის
სასარგებლო ენერგიად
გარდასაქმნელად
(57) დანადგარი შეიცავს ორსვლიანი სარქველით (63) აღჭურვილ ცილინდრული ფორმის
გარე გარსს (OS), გარე გარსიდან (OS) ვაკუუმით გამოყოფილ შიგა დახშულ ცილინდრულ როტორს (IR), ამასთან, შიგა როტორი
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ფიგ. 1

_________________________________________
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gamogonebebi

F 27

ganyofileba G

(10) AP 2014 12962 A

G 08

(51) Int. Cl. (2006)
F 27 D 3/15
B 22 D 43/00
(21) AP 2013 012962
(22) 2013 01 11
(71) ოთარ ბარბაქაძე (GE)
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,
0145, თბილისი (GE);
ვასილ კოპალეიშვილი (GE)
ი. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47 , 0162, თბილისი (GE);
რობინზონ ლომიძე (GE)
რუსთაველის ქ. 19, ბ.18, 3700, რუსთავი (GE);
ნუგზარ მუმლაძე (GE)
XVII მკრ., კორპ. 1, ბ. 18, 3700, რუსთავი (GE);
ზაზა ტაბატაძე (GE)
VII მკრ. კორპ. 22, ბ. 55, 3700, რუსთავი (GE);
სერგო კაციტაძე (GE)
ქაშაკაშვილის ქ. 5, ბ. 9, 3700, რუსთავი (GE);
სალომე ბარბაქაძე (GE)
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,
0145, თბილისი (GE)
(72) ოთარ ბარბაქაძე (GE);
ვასილ კოპალეიშვილი (GE);
რობინზონ ლომიძე (GE);
ნუგზარ მუმლაძე (GE);
ზაზა ტაბატაძე (GE);
სერგო კაციტაძე (GE);
სალომე ბარბაქაძე (GE)
(54) ლითონური ნადნობის გამოდნობის
ხერხი
(57) ხერხი ითვალისწინებს ღუმელში კაზმის
ჩატვირთვას, დნობას, წიდის წარმოქმნას და
მის მოხდას, ნადნობის გახურებას ჩამოსხმის
ტემპერატურამდე. ჩამოსხმის წინ ნადნობის
ტემპერატურას ჩამოსხმის ტემპერატურასთან
შედარებით ზრდიან 5-10°-ით, რის შემდეგ გამორთავენ ღუმელს, ნაწილობრივ ახდიან სახურავს და 3-5 წუთით აყოვნებენ გამდნარი
ლითონის თავზე ნარჩენი წიდის გამყარებამდე, ხოლო ქერქის წარმოქმნის შემდეგ ახორციელებენ ნადნობის ჩამოსხმას.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
_________________________________________

(10) AP 2014 12853 A

(51) Int. Cl. (2006)
G 08 G 1/054
G 08 G 1/017
G 07 C 5/08
(21) AP 2010 012853
(22) 2010 02 08
(71) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „კორპორაცია“
სტროი ინვესტ პროექტ მ “ (RU)
107140, რუსეთი, მოსკოვი,
კომსომოლსკაია პლ., დ. 3/30, სტრ. 4 (RU)
(72) სერგეი კონსტანტინოვიჩ ოსიპოვი (RU);
ალექსეი იურევიჩ მალინკინი (RU)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2012 09 05
(86) PCT/RU2010/000048, 2010 02 08
(54) სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარისა და კოორდინატების
განსაზღვრის ხერხი მათი შემდგომი
იდენტიფიკაციით და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების ავტომატური რეგისტრაციით და მოწყობილობა
მისი განხორციელებისათვის
(57) გამოგონება ეხება სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირების სისტემებს, უფრო კონკრეტულად, საგზაო მოძრაობის წესების, მათ შორის ჩქაროსნული რეჟიმის დაცვის ხერხებს და მათი კონტროლის
მოწყობილობებს. ხერხში გამოიყენება ვიდეოკამერიდან და რადიოლოკატორიდან დამოუკიდებლად მიღებული მონაცემების ნაკადები,
რის შემდეგაც ხდება მათი შედარება და
მიიღება მონაცემები სიჩქარეების და კოორდინატების შესახებ სატრანსპორტო საშუალების - დამრღვევის იდენტიფიკაციის შეცდომის
ნაკლები ალბათობით. მოწოდებული ხერხის
განსახორციელებელი მოწყობილობა მოიცავს
რადიოლოკატორს სიგნალების დამუშავების
მოდულით, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო ვაკისის შერჩეულ მონაკვეთზე მოძრავი
ყველა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის
და მანძილის გამოთვლას, და პანორამული მიმოხილვის ვიდეოკამერას.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა:
6
_________________________________________
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gamogonebis patentebi
ganyofileba A

(11) P 2014 6119 B

A 61
(11) P 2014 6122 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/14
A 61 K 9/16
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12530 A
(21) AP 2009 012530
(22) 2009 07 27
(24) 2009 07 27
(62) 2008-194219 2008 07 28 (JP)
(31) 2008-194219
(32) 2008 07 28
(33) JP
(86) PCT/JP2009/063708, 2009 07 27
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) იასუჰირო ჰირაიში (JP);
მუნეო ნონომურა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია
__________________________________________
(11) P 2014 6120 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/7034
A 61 P 31/10
A 61 P 3/04
A 61 P 3/06
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12372 A
(21) AP 2010 012372
(22) 2010 02 11
(24) 2010 02 11
(31) 61/152,318
(32) 2009 02 13
(33) US
(86) PCT/EP2010/051734, 2010 02 11
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) პეტერ აიკელმანი (DE);
მიჰაელ მარკი (DE);
ლეო ჯონ სემანი (US);
ლეო ტომასი (DE);
ული ბროედლი (DE);
როლფ გრემპლერი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) SGLT-2-ს ინჰიბიტორი ტიპი I შაქრიანი
დიაბეტის, ტიპი II შაქრიანი დიაბეტის
გლუკოზისადმი დაქვეითებული ტოლერანტობის ან ჰიპერგლიკემიის სამკურნალოდ
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/395
A 61 P 35/00
C 07 K 16/22
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12290 A
(21) AP 2009 012290
(22) 2009 12 11
(24) 2009 12 11
(31) 08171554.2
(32) 2008 12 12
(33) EP
(86) PCT/EP2009/066894, 2009 12 11
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრასე 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) პოლ ადამი (DE);
ერიკ ბორგესი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის
(IGF) საწინააღმდეგო ანტისხეულები
__________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) P 2014 6123 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 229/12
A 61 K 31/14
A 61 P 9/10
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12677 A
(21) AP 2010 012677
(22) 2010 10 22
(24) 2010 10 22
(31) P-09-181
(32) 2010 10 22
(33) LV
(86) PCT/EP2010/065924, 2010 10 22
(73) „გრინდეკსი“, ე ჯოინტ სტოკ კომპანი (LV)
53, კრუსტპილს სტრიტ, 1057 რიგა (LV)
(72) ივარს კალვინში (LV);
მაია დამბროვა (LV);
ედგარს ლიეპინსი (LV);
ოსვალდს პუგოვიჩსი (LV);
რეინის ვილსკერსტსი (LV);
იანის კუკა (LV);
სოლვეიგა გრინბერგა (LV);
ეინარს ლოზა (LV)
(74) ხათუნა იმნაძე
(54) 4-[ეთილ(დიმეთილ)ამონიუმ]ბუტირატის გამოყენება კარდიოვასკულარულ
დაავადებათა სამკურნალოდ
__________________________________________
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(11) P 2014 6124 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 405/14
A 61 K 31/506
A 61 P 29/00
C 07 D 491/10
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12789 A
(21) AP 2010 012789
(22) 2010 12 13
(24) 2010 12 13
(31) 09179555.9; 10162621.6; PCT/EP2010/069549
(32) 2009 12 17; 2010 05 12; 2010 12 13
(33) EP; EP; WO
(86) PCT/EP2010/069549, 2010 12 13
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ
გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ ამ
რაინ (DE)
(72) ჰაინერ ებელი (DE);
სარა ფრატინი (IT);
კაი გერლახი (DE);
რიკარდო ჯიოვანინი (IT);
ქრისტოფ ჰოენკე (DE);
როკო მაზაფერო (IT);
მარკო სანტაგოსტინო (IT);
სტეფან შოირერი (DE);
ქრისტოფერ ტაუტერმანი (AT);
ტომას ტრისელმანი (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) CCR2 რეცეპტორის ახალი
ანტაგონისტები და მათი გამოყენება
__________________________________________
(11) P 2014 6125 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 417/12
C 07 D 417/14
A 61 K 31/497
A 61 P 11/00
A 61 P 11/06
A 61 P 29/00
A 61 P 35/00
(44) 7(395)/2014

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

C 08
(11) P 2014 6127 B

(10) AP 2014 12792 A
(21) AP 2010 012792
(22) 2010 12 15
(24) 2010 12 15
(31) 61/287,267
(32) 2009 12 17
(33) US
(86) PCT/US2010/060463, 2010 12 15
(73) მერკ შარპ & დომე კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ-ჯერზი, 07065 - 0907 (US);
მერკ კანადა ინკ. (CA)
16711 ტრანს - კანადა ჰაივეი, კირკლენდი,
კვებეკი H9H 3LI (CA)
(72) მაიკლ დ. ალტმანი (US);
ბრაიან მ. ანდრესენი (US);
კენეტ ლ. არინგტონი (US);
კალინ, კონრად ჩაილდერსი (US);

(51) Int. Cl. (2006)
C 08 L 63/00
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12932 A
(21) AP 2012 012932
(22) 2012 12 20
(24) 2012 12 20
(73) ჯიმშერ ანელი (GE)
მუხიანის დას., IV მკრ., კორპ. 8, ბ. 142,
0172, თბილისი (GE);
ლანა შამანაური (GE)
სკოლის ქ. 20ა, 0117, თბილისი (GE);
ჯემალ ანელი (GE)
სამტრედიის ქ. 51, ბ. 2, 0119, თბილისი
(GE)
(72) ჯიმშერ ანელი (GE);
ლანა შამანაური (GE);
ჯემალ ანელი (GE)
(54) პოლიმერული კომპოზიცია
__________________________________________
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gamogonebebi

ganyofileba F
F 23
(11) P 2014 6121 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 23 H 17/12
F 23 H 7/08
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12447 A
(21) AP 2010 012447
(22) 2010 03 29
(24) 2010 03 29
(31) 10 2009 016 523.1
(32) 2009 04 08
(33) DE
(86) PCT/EP2010/001981, 2010 03 29
(73) ბაუმგარტე ბოილერ სისტემს გმბჰ (DE)
სენერ შტრასე 115, 33647 ბილეფელდი (DE)
(72) ბერნდ შპლიტჰოფი (DE);
მიხაელ მიმორი (DE);
გერალდ გრუნერი (DE);
ნილს პლაგე (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ცეცხლრიკი ალქმედი ღუმელისათვის
და ასეთი ცეცხლრიკის დამზადების
ხერხი
________________________________

F 26
(11) P 2014 6126 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 26 B 17/22
F 26 B 17/18
(44) 7(395)/2014

(10) AP 2014 12817 A
(21) AP 2012 012817
(22) 2012 08 03
(24) 2012 08 03
(73) თინათინ ლეჟავა (GE)
ნუცუბიძის ფერდ. II მკრ., III კვარტ.,
კორპ. 3, ბ. 35, 0183, თბილისი (GE)
(72) სურენ ნიკოგოსიანი (AM);
თინათინ ლეჟავა (GE);
მარკ ლუის ვესლი (IT);
მარინე ნანობაშვილი (GE)
(54) საშრობი მოწყობილობა
________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelebis patentebi
ganyofileba E
E 21
(11) U 2014 1821 Y

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 C 45/00
(44) 7(395)/2014

(10) AU 2014 12361 U
(21) AU 2011 012361
(22) 2011 09 01
(24) 2011 09 01
(73) ვლადიმერ ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 37/2, ბ. 23ა , 0179,
თბილისი (GE);
გიორგი ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ.37/2, ბ. 23ა , 0179,
თბილისი (GE);
ნინო ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ.37/2, ბ. 23ა , 0179,
თბილისი (GE);
ვახტანგ ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ.37/2, ბ.23ა, 0179,
თბილისი (GE);
ირაკლი ზუბიტაშვილი (GE)
ნინო რამიშვილის ქ. 35ა, ბ.50, 0179,
თბილისი (GE)
(72) ვლადიმერ ლოლაძე (GE);
გიორგი ლოლაძე (GE);
ნინო ლოლაძე (GE);
ვახტანგ ლოლაძე (GE)
(54) აკვატორიის ფსკერიდან მოპოვებული
სასარგებლო წიაღისეულის
ტრანსპორტირების ხერხი
_________________________________________

ganyofileba F
F 24
(11) U 2014 1822 Y

(51) Int. Cl. (2006)
F 24 J 2/00
F 24 H 1/00
(44) 7(395)/2014

(10) AU 2014 13156 U
(21) AU 2013 013156
(22) 2013 07 10
(24) 2013 07 10
(73) ირაკლი ბრეგვაძე (GE)
ხორნაბუჯის ქ. 69, 0192, თბილისი (GE)
(72) ირაკლი ბრეგვაძე (GE)
(54) წყლის კომბინირებული
გამაცხელებელი
_________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizainebi
(11) D 2014 582 S
(51) 20-03
(10) AD 2014 777 S
(44) 7(395) 2014
(21) AD 2013 000777
(22) 2013 12 11
(24) 2013 12 11
(28) 2
(18) 2018 12 11
(73) გიორგი გახარია (GE)
დელისის II ქუჩა, 24, 0177, თბილისი GE)
(72) გიორგი გახარია (GE)
(54) სარეკლამო კონსტრუქცია მონიტორით
_________________________________________
(11) D 2014 583 S
(51) 21-01
(10) AD 2014 781 S
(44) 7(395) 2014
(21) AD 2013 000781
(22) 2013 12 24
(24) 2013 12 24
(28) 9
(18) 2018 12 24
(73) შპს „სუპერბეთი 2014“ (GE)
ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი (GE)
(72) სანდრო თავხელიძე (GE)
(74) ზურაბ ჩხიტუნიძე
(54) კომპიუტერული თამაში
_________________________________________
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dizainebi

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

(11) D 2014 584 S
(51) 09-03
(21) AD 2014 000803
(22) 2014 07 02
(24) 2014 07 02
(28) 1
(18) 2019 07 02
(73) შპს „მაკს კომპანი-ჯორჯია“ (GE)
ქინძმარაულის შეს. კორპ. 17, ბ. 22, 0121, თბილისი (GE)
(72) კამრან მამედოვ (AZ)
(54) კონტეინერი-ცისტერნა საწვავის, ბიტუმის და მაზუთის გადასაზიდად
(55)

1.1

1.2

1.4
_____________________________________________
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1.3

1.5

15

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 2014 71221 A
(210) AM 071221
(220) 2013 10 29
(731) შპს „მაჭახელა-სამიკიტნო“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შახტა ლაბორატორიის მიმდებარედ, 0175, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი ხურცილავა
(540)

(591) შავი, მწვანე
(531) 26.11.12-26.11.13-27.05.01-27.05.1729.01.12(511)
31 _ მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო; ლურჯი მოცვი.

(591) ყვითელი, წითელი
(531) 28.19.00-29.01.12(511)
43 _ საზოგადოებრივი კვების ობიექტი.
_________________________________________

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
მომსახურება.
_________________________________________

(260) AM 2014 71623 A
(210) AM 071623
(220) 2013 04 02
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(260) AM 2014 72077 A
(210) AM 072077
(220) 2013 04 30
(731) შპს ,,მასტერ პარკე“
სოფ. ყარაჯალარი, 1329, გარდაბნის
რაიონი, საქართველო
(540)

V-SERIES

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.
_________________________________________
(260) AM 2014 71971 A
(210) AM 071971
(220) 2013 04 19
(731) შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) ლევან ფაცაცია
(540)

16

(591) წითელი, მწვანე, თეთრი
(531) 05.01.16-26.04.03-26.04.22-27.05.1127.05.24-28.19.00-29.01.13(511)
19 _ ლამინირებული იატაკი.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2014 72152 A
(210) AM 072152
(220) 2013 05 08
(731) შპს „პრიმა-ვიტა”
საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

PLATIFEN
ПЛАТИФЕН
პლატიფენი

(591) შავ-თეთრი
(511)
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.
_________________________________________
(260) AM 2014 72968 A
(210) AM 072968
(220) 2013 07 05
(731) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

პაპაზიმი

(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 2014 73088 A
(210) AM 073088
(220) 2013 07 12
(731) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“
იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,
საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

თბილისური ტრადიციები
Тифлисские традиции
Tiflisskie tradicii

(591) შავ-თეთრი
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები „თბილისური“,
"Тифлисские" და "Tiflisskie" არ ექვემდებარება
დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა)
_________________________________________
(260) AM 2014 73119 A
(210) AM 073119
(220) 2013 07 15
(310) 85835756
(320) 2013 01 29
(330) US
(731) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენთა დრაივ, თაუზენდ ოუკს,
შტატი კალიფორნია 91320-1799, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

BLINCYTO

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები
_________________________________________
(260) AM 2014 73120 A
(210) AM 073120
(220) 2013 07 15
(310) 85835762
(320) 2013 01 29
(330) US
(731) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენთა დრაივ, თაუზენდ ოუკს,
შტატი კალიფორნია 91320-1799, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

GANVADO

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები
_________________________________________
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(260) AM 2014 73121 A
(210) AM 073121
(220) 2013 07 15
(310) 85835774
(320) 2013 01 29
(330) US
(731) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენთა დრაივ, თაუზენდ ოუკს,
შტატი კალიფორნია 91320-1799, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SOLYMBIC

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 73129 A
(210) AM 073129
(220) 2013 07 18
(731) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ.10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინალური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73879 A
(210) AM 073879
(220) 2013 09 09
(731) ააიპ „სტუდია ონიტორი“
ყაზბეგის გამზ. 35, ბ. 29, 0177, თბილისი,
საქართველო
(540)

18

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
38 _ კავშირგაბმულობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73921 A
(210) AM 073921
(220) 2013 09 13
(731) გეპ (იტმ) ინკ.
2 ფოლსომ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94105, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

HEPATIX
ჰეპატიქსი
ГЕПАТИКС

(591) თეთრი, ნაცრისფერი, შავი
(531) 26.04.12-26.04.22-26.11.09-27.05.01(511)

16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები 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
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.13-27.05.21(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
_________________________________________
(260) AM 2014 73947 A
(210) AM 073947
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

ნაკდაკი
NACDAC
НАКДАК

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
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და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2014 73948 A
(210) AM 073948
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

ტაუმედი
TAUMED
ТАУМЕД

(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 2014 73949 A
(210) AM 073949
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

სტრობონი
STROBON
СТРОБОН

(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 2014 73950 A
(210) AM 073950
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

ფეროსოპტ
FEROSOPT
ФЕРОСОПТ

(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 2014 73952 A
(210) AM 073952
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

ტაცირიდი
TACIRID
ТАЦИРИД

(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.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73953 A
(210) AM 073953
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

როტალგინი
ROTALGIN
РОТАЛГИН

(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 2014 73954 A
(210) AM 073954
(220) 2013 09 18
(731) შპს "WORLD MEDICINE"
ბერბუთის ქ. 10/ ალმასიანის ქ. #19-21,
0171, თბილისი, საქართველო
(540)

კეტომედი
KETOMED
КЕТОМЕД

(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 2014 74051 A
(210) AM 074051
(220) 2013 09 25
(731) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(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;
ქალის ხელჩანთები.
25 _ ტანსაცმელი, ფერსაცმელი, თავსაბურავი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74101 A
(210) AM 074101
(220) 2013 09 30
(731) თერმიქელ მადენი ესია სანაი იჰრაქათ ვე
ითჰალათ თიქარეთ ანონიმ შირქეთი
ასო 1, ორგანიზაცია სანაი ბოლგესი,
ქარიმ ჰანლიგი ქადდესი 17, აიას
ქარაიოლუ 25. კმ, სინკან-ანკარა,
თურქეთი
(740) ქეთევან წაქაძე
(540)
(591) შავი, თეთრი
(531) 26.03.01-26.11.08-27.05.01(511)
7 _ მანქანები და დანადგარები; ძრავები (გარდა იმისა, რომლებიც მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამოიყენება); მექანიზმების შეერთების და ტრანსმისიის კომპონენტები (გარდა იმისა, რომლებიც მიწისზედა
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამოიყენება); სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
იარაღები გარდა ხელით მართვადი ხელსაწყოებისა; კვერცხის ინკუბატორები; სავაჭრო
ავტომატები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები.
11 _ გასანათებელი, გასათბობი, ორთქლის
მისაღები, კვების პროდუქტების თერმულად
დასამუშავებელი, გასაციებელი, საშრობი, სავენტილაციო, წყლის მისაწოდებელი და სანიტარულ-ტექნიკური დანიშნულების აპარატურა; ღუმლები; ჩაშენებული ღუმლები; მიკროტალღური ღუმლები; ამწოვები სამზარეულოსათვის, გამწოვი კარადები.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74263 A
(210) AM 074263
(220) 2013 10 09
(731) შპს "NOTRIKA GROUP"
რ. თაბუკაშვილის ქ. 29/4, 0108,
თბილისი, საქართველო
(540)

ფილები ცხიმის დაბალი შემცველობით; შოკოლადი და ტკბილეული ნაწარმი, ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონელი არ არის განკუთვნილი კონკრეტულად ჩვილების, ბავშვებისა
და მოზარდებისათვის.
_________________________________________

(591) ვარდისფერი, შავი, თეთრი
(531) 27.05.01-27.05.10-27.05.11-28.01.0029.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები "Ceramics"," Tile"
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
1 _ კედლის მოსაპირკეთებელი ფილების მისაკრავი წებო.
11 _ ონკანები, სააბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობა, სააბაზანოს საკუთვნო.
19 _ იატაკის, ფენილის ფილები, არალითონური კედლის მოსაპირკეთებელი სამშენებლო
მასალა, არალითონური
_________________________________________
(260) AM 2014 74295 A
(210) AM 074295
(220) 2013 10 10
(731) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ
ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

БЕЛЬВИТА

(591) შავ-თეთრი
(511)
30 _ გამომცხვარი ნაწარმი, საკონდიტრო ნაწარმი, ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი,
ბისკვიტები, გალეტები (შაქრიანი ან მარილიანი), ვაფლი, ნაყინი ვაფლით, ნამცხვრები,
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისათვის, პური, ორცხობილა, გალეტის
ფილები, საუზმეული, მათ შორის, მარცვლეულის ფილები, საუზმის ფილები, ტკბილეულის ფილები, თხილის შემცველი ფილები, ენერგიის მიმნიჭებელი ფილები, პროტეინის შემცველი ფილები, დაბალი ნახშირბადის გამოყოფით მიღებული საკვების ფილები, რძის ნაწარმის შემცველი ფილები, ხილის შემცველი
ფილები, იოგურტის შემცველი ფილები და

(260) AM 2014 74301 A
(210) AM 074301
(220) 2013 10 10
(731) ლონსინ ჰოლდინგზ კო., ლტდ.
ტე5, შიპინგქიაოჰენგ სთრიტ,
ჯიულონგპო დისტრიქტ, ჩონგქინგ,
ჩინეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.11-26.04.09-27.05.12-27.05.17(511)
35 _ იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; რეკლამა; კონსულტაციები ბიზნესის
მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებში; კომერციული საქმიანობის შეფასება; ბიზნესკვლევები; საქონლის და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირება
მესამე პირთათვის; საბუღალტრო აღრიცხვა;
სამდივნო სამსახური; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები.
36 _ კაპიტალის ინვესტირება; ფონდების ინვესტირება; გადაზღვევა; საფინანსო მომსახურებები; საბროკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების სააგენტოები; მინდობილობით მართვის
მომსახურება; სესხის გაცემა გირაოთი; ხელოვნების ნიმუშების შეფასება; თავდებობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74304 A
(210) AM 074304
(220) 2013 10 10
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „კოორდინირუიუშჩი რასპრედელიტელნი ცენტრ „ეფკო-კასკად“
ულ. ფრუნზე, დ.4, გ. ალექსეევკა,
309850, ბელგოროდსკაია ობლასტ,
რუსეთის ფედერაცია
(740) თამაზ შილაკაძე
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(540)

(511)
30 _ მაიონეზი
35 _ მაიონეზის რეკლამა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის, კერძოდ, მაიონეზით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა, კერძოდ, მაიონეზით.
_________________________________________

(591) თეთრი, წითელი, ალუბლისფერი,
მწვანე, ყვითელი, ლურჯი, შავი
(531) 05.09.17-08.07.03-25.01.01-28.05.0029.01.01(511)
30 _ კეტჩუპი.
35 _ კეტჩუპის რეკლამა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის, კერძოდ,
კეტჩუპით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.

(260) AM 2014 74306 A
(210) AM 074306
(220) 2013 10 10
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „კოორდინირუიუშჩი რასპრედელიტელნი ცენტრ „ეფკო-კასკად“
ულ. ფრუნზე, დ.4, გ. ალექსეევკა,
309850, ბელგოროდსკაია ობლასტ,
რუსეთის ფედერაცია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა, კერძოდ, კეტჩუპით.
_________________________________________
(260) AM 2014 74305 A
(210) AM 074305
(220) 2013 10 10
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „კოორდინირუიუშჩი რასპრედელიტელნი ცენტრ „ეფკო-კასკად“
ულ. ფრუნზე, დ.4, გ. ალექსეევკა,
309850, ბელგოროდსკაია ობლასტ,
რუსეთის ფედერაცია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) თეთრი, წითელი, მწვანე, ყვითელი,
ნარინჯისფერი
(531) 05.09.17-05.09.24-25.01.01-28.05.0029.01.02(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "МАЙОНЕЗ" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვას.
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(591) თეთრი, წითელი, მუქი და ღია მწვანე,
ლურჯი, ყავისფერი, შავი
(531) 05.07.19-05.09.24-25.01.01-28.05.0029.01.03(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "ОЛИВКОВЫЙ
МАЙОНЕЗ" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ
სამართლებრივ დაცვას.
(511)
30 _ მაიონეზი
35 _ მაიონეზის რეკლამა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის, კერძოდ, მაიონეზით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა, კერძოდ, მაიონეზით.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74324 A
(210) AM 074324
(220) 2013 10 11
(731) სალვა მატარ ჯენერალ თრეიდინგ კო
(ლ.ლ.ს.)
პ.ო. ბოქს: 40806, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(740) ქეთევან წაქაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.13-27.05.11(511)
30 _ ნუშის საკონდიტრო ნამცხვარი; ნუშის
ცომი; სასმელები შოკოლადის; სასმელები
(კაკაოს); სასმელები ყავის; სასმელების არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; გალეტები; თაფლაკვერები; ფუნთუშები; ნამცხვრების ცომი; ნამცხვრები; კანფეტები; კარამელი
(კანფეტი); საღეჭი რეზინი; ფანტელები (მარცვლეულის ნაწარმი); შოკოლადი; დარიჩინი
სანელებელი; კაკაო; კაკაოს რძიანი სასმელები; კაკაოს ნაწარმი; ყავა; ყავის შემცვლელები; ყავის რძიანი სასმელები; ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის შემცვლელები (ბოსტნეულისაგან მიღებული); საკონდიტრო ნაწარმი; სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; არომატიზატორები (ნამცხვრის) ეთერზეთების გარდა; ფქვილი; ფქვილის ნაწარმი;
ესენციები (საკვები); ესენციები (საკვები) ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; გაყინული იოგურტი (გაყინული საკონდიტრო
ნაწარმი); მარმელადი (საკონდიტრო ნაწარმი); ჭანჭაფილი, კოჭა (სანელებელი); ხორცის
წვენი (საწებელა); თაფლი; შვრია (დაღერღილი); ნაყინი; ყინულიანი ჩაი; კეტჩუპი (საწებელა); მაკარონის ნაწარმი; ნუშის ნამცხვარი;
მაიონეზი; ხორცის საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენილობები; ატრია; შვრიის ფანტელები; პასტილა (კანფეტი); ბრინჯი;
ბრინჯის კვერები; ორცხობილა; ზაფრანა (საკაზმები); სოიას საწებელა; სპაგეტი; შაქარი;
ბუნებრივი დამატკბობლები; კანფეტები; ჩაი;
ჩაის სასმელები; ძმარი; ხორბლის ფქვილი;
საფუარი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74325 A
(210) AM 074325
(220) 2013 10 11
(731) ეიად აბდულა მაშათ
პ.ო. ბოქს 48188, ჯედდა 21572, ფაიდ
ინთ. ბილდინგი, მოხამმედ ალბაქრი
სთრით, ალანდალუს დისთ, ჯედდა,
საუდის არაბეთი

(740) ქეთევან წაქაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.13-27.05.01(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და თავსაბურავი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74378 A
(210) AM 074378
(220) 2013 10 18
(310) 011757374
(320) 2013 04 22
(330) EM
(731) პლუმ, ინკ
2415 3რდ სტრით N271, სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94107, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

VAPODS

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო,
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო,
თამბაქო „სნუსი“, სიგარეტები, პაპიროსი, სიგარები, სიგარილოები; თამბაქო, რომელიც
იყიდება პარკების სახით.
_________________________________________
(260) AM 2014 74395 A
(210) AM 074395
(220) 2013 10 21
(731) ღსს „ფარმსინტეზი“
188663, ლენინგრადის ოლქი,
ვსევოლოჟსკის რაიონი, კუზმოლოვსკის
დასახლება, სადგური კაპიტოლოვო,
N 134, ლიტერი 1, რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Авира
Avira
ავირა

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ აცეტატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
მალამოები; მალამოები ფარმაცევტული მიზ-
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ნებისათვის; მედიკამენტები; მედიკამენტები
ვეტერინარული მიზნებისათვის; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; ვეტერინარული პრეპარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; ქიმიური
პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დამხმარე საშუალებები
სამედიცინო მიზნებისათვის; პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები.
_________________________________________

(260) AM 2014 74528 A
(210) AM 074528
(220) 2013 10 29
(731) ტივანა კორპორეიშნ
ჯორჯიის შტატის კორპორაცია
3630 პიჩტრი როუდი NE, სუიტი 1480,
ატლანტა, ჯორჯია 30326, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(260) AM 2014 74398 A
(210) AM 074398
(220) 2013 10 21
(731) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ, სასუ,
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი
75014, საფრანგეთი
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(511)
30 _ ჩაი და ჩაის ნარევები; ყინულკარამელი,
კერძოდ, პიტნის ყინულკარამელი ჩაის გემოთი; თაფლი კოვზის ფორმით; ბალახოვანი
ჩაის სასმელები; ჩაი და ბალახოვანი ჩაის სასმელები და სასმელები და კონცენტრატები ჩაის და ბალახოვანი ჩაის ფუძეზე ხილის გემოთი; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი ჩაის, ბალახოვანი ჩაის და/ან ხილის გემოთი; კაკაო,
ბალახოვანი და არაბალახოვანი ჩაი; ჩაი კაკაო და სასმელები; სასმელები, რომლებიც
დამზადებულია დაფხვნილი შოკოლადის ფუძეზე და სასმელები, რომლებიც დამზადებულია ვანილის ფუძეზე; სასმელებში დასამატებელი სოუსები; შოკოლადის ვაჟინი; სასმელებში დასამატებელი არომატული ვაჟინები;
დასალევად მზა ჩაი; ნაყინი და გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი, კერძოდ, ნაყინი, რძის ნაყინი, გაყინული იოგურტი, გაყინული დესერტები სოიის ფუძეზე; კანფეტები და ტკბილეულობა, კერძოდ, შოკოლადი, შაქარყინული,
ნუშის კანფეტები, და გაყინული ტკბილეულობა; პურ-ფუნთუშეული, კერძოდ: ერბოზე-ლილი ფუნთუშები, კვერი, ბისკვიტები, ნამცხვარი, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი და პური;
საკვები ბატონი, კერძოდ: მარცვლოვანი საკვები ბატონები და შვრიის საფუძველზე დამზადებული საკვები ბატონები; შაქარი; სანელებლები; თაფლი; აგავა; არომატული ვაჟინები სასმელებისთვის.

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.11-02.03.23-26.11.13-27.05.01(511)
34 _ თამბაქო დამუშავებული და დაუმუშავებელი; თამბაქოს პროდუქტები; არასამედიცინო და არასამკურნალო დანიშნულების თამბაქოს შემცვლელები; სიგარეტები; სიგარილოები; სიგარები; სიგარეტის დასამზადებელი ხელის მანქანები; მილები სიგარეტებისათვის; სიგარეტების ფილტრები; სიგარეტის
ქაღალდი; ასანთი და მწეველთა საკუთვნო.
_________________________________________
(260) AM 2014 74401 A
(210) AM 074401
(220) 2013 10 21
(731) შპს „ომეგა-2“
სარაჯიშვილის ქ. #13-15-17, 0159,
თბილისი, საქართველო
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

ლოკალ+ LOCAL+

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 _ საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით.
_________________________________________

24

TEAVANA

(591) შავ-თეთრი

32 _ უალკოჰოლო სასმელები ჩაის გემოთი;
უალკოჰოლო ხილის სასმელები; სასმელების
დასამზადებლად განკუთვნილი ხილის კონცენტრატები და პიურე; გაყინული ხილის კუპაჟირებული სასმელების დასამზადებლად
განკუთვნილი კონცენტრატები და ვაჟინები;
უალკოჰოლო ხილის გაზიანი სასმელები და
გაზიანი სოდიანი სასმელები; ჩაის საფუძველზე ხილის სასმელების დასამზადებლად განკუთვნილი თხევადი და ფხვნილისებრი ნარევები; გაზიანი სასმელები ვაჟინებით; ენერგეტიკული სასმელები, არა რძის შემცვლელი
სოიას სასმელები.
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35 _ ადმინისტრირება ბიზნესის სფეროში, ბიზნესის მართვა, ფრანჩაიზინგი, კერძოდ, ტექნიკური დახმარების შეთავაზება (კომერციული კონცეფციის ხელშეკრულების საფუძველზე) რესტორნების, კაფეების, ჩაიხანების,
სასაუზმეების გახსნაში და/ან მართვაში; საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება,
რომლებიც ვაჭრობენ შემდეგი საქონლით: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა საკვები,
ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქონელი და არა-ელექტრო საქონელი,
ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), მინის ნაკეთობები, სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი
კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი, სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და წიგნები; საბითუმო ვაჭრობის
მომსახურება, საბითუმო მაღაზიების და საბითუმო შეკვეთებთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც განეკუთვნება შემდეგ საქონელს: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა
საკვები, ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქონელი და არა-ელექტრო საქონელი, ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი
(სამზარეულოს საკუთნო), მინის ნაკეთობები,
სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი, სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და წიგნები; საქონლის შეკვეთა ფოსტით, საქონლის შეკვეთა კატალოგით,
საქონლის კომპიუტერული შეკვეთა ინტერნეტით; ონ-ლაინ რეჟიმში საქონლის კომპიუტერიზებული გაყიდვა გამყიდველის უშუალო
მიმართვით საბოლოო მომხმარებელთან, საქონლის შეკვეთა ონ-ლაინ რეჟიმში და საქონლის გაყიდვა დიალოგურ რეჟიმში, რომელიც
განეკუთვნება შემდეგ საქონელს: ყავა, ჩაი,
კაკაო, შეფუთული და მზა საკვები, ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქონელი და არა-ელექტრო საქონელი, ჭურჭელი,
სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), მინის ნაკეთობები, სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი, სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და
წიგნები; კომპიუტერით ონ-ლაინ რეჟიმში საჩუქრების რეგისტრაცია და შეკვეთის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურება.
43 _ რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სასაუზმეები, ჩაის ბარები, ჩაიხანები, ჩაის ოთახები, გატანაზე მომუშავე რესტორნების მომ-

სახურება; მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია კერძების მომზადებასთან და სახლში მიტანასთან; მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს ხელშეკრულების საფუძველზე
საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას; კერძებისა და სასმელების დამზადება.
_________________________________________
(260) AM 2014 74529 A
(210) AM 074529
(220) 2013 10 29
(731) ტივანა კორპორეიშნ
ჯორჯიის შტატის კორპორაცია, 3630
პიჩტრი როუდი NE, სუიტი 1480,
ატლანტა, ჯორჯია 30326, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.15-02.01.23-02.03.23(511)
30 _ ჩაი და ჩაის ნარევები; ყინულკარამელი,
კერძოდ, პიტნის ყინულკარამელი ჩაის გემოთი; თაფლი კოვზის ფორმით; ბალახოვანი
ჩაის სასმელები; ჩაი და ბალახოვანი ჩაის სასმელები და სასმელები და კონცენტრატები ჩაის და ბალახოვანი ჩაის ფუძეზე ხილის გემოთი; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი ჩაის, ბალახოვანი ჩაის და/ან ხილის გემოთი; კაკაო,
ბალახოვანი და არაბალახოვანი ჩაი; ჩაი კაკაო და სასმელები; სასმელები, რომლებიც
დამზადებულია დაფხვნილი შოკოლადის ფუძეზე და სასმლები, რომლებიც დამზადებულია ვანილის ფუძეზე; სასმელებში დასამატებელი სოუსები; შოკოლადის ვაჟინი; სასმელებში დასამატებელი არომატული ვაჟინები;
დასალევად მზა ჩაი; ნაყინი და გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი, კერძოდ, ნაყინი, რძის ნაყინი, გაყინული იოგურტი, გაყინული დესერტები სოიის ფუძეზე; კანფეტები და ტკბილეულობა, კერძოდ, შოკოლადი, შაქარყინული,
ნუშის კანფეტები, და გაყინული ტკბილეულობა; პურ-ფუნთუშეული, კერძოდ: ერბოზელილი ფუნთუშები, კვერი, ბისკვიტები, ნამცხვარი, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი და პური;
საკვები ბატონი, კერძოდ: მარცვლოვანი საკვები ბატონები და შვრიის საფუძველზე დამზადებული საკვები ბატონები; შაქარი; სანელებლები; თაფლი; აგავა; არომატული ვაჟინები სასმელებისთვის.
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32 _ უალკოჰოლო სასმელები ჩაის გემოთი;
უალკოჰოლო ხილის სასმელები; სასმელების
დასამზადებლად განკუთვნილი ხილის კონცენტრატები და პიურე; გაყინული ხილის კუპაჟირებული სასმელების დასამზადებლად
განკუთვნილი კონცენტრატები და ვაჟინები;
უალკოჰოლო ხილის გაზიანი სასმელები და
გაზიანი სოდიანი სასმელები; ჩაის საფუძველზე ხილის სასმელების დასამზადებლად განკუთვნილი თხევადი და ფხვნილისებრი ნარევები; გაზიანი სასმელები ვაჟინებით; ენერგეტიკული სასმელები, არა რძის შემცვლელი
სოიას სასმელები.
35 _ ადმინისტრირება ბიზნესის სფეროში, ბიზნესის მართვა, ფრანჩაიზინგი, კერძოდ, ტექნიკური დახმარების შეთავაზება (კომერციული კონცეფციის ხელშეკრულების საფუძველზე) რესტორნების, კაფეების, ჩაიხანების
სასაუზმეების, გახსნაში და/ან მართვაში; საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება,
რომლებიც ვაჭრობენ შემდეგი საქონლით: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა საკვები,
ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქონელი და არა-ელექტრო საქონელი,
ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს საკუთნო), მინის ნაკეთობები, სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი
კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი, სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და წიგნები; საბითუმო ვაჭრობის
მომსახურება, საბითუმო მაღაზიების და საბითუმო შეკვეთებთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც განეკუთვნება შემდეგ საქონელს: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა
საკვები, ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქონელი და არა-ელექტრო საქონელი, ჭურჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი
(სამზარეულოს საკუთნო), მინის ნაკეთობები,
სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი,
სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და წიგნები; საქონლის შეკვეთა ფოსტით, საქონლის შეკვეთა კატალოგით,
საქონლის კომპიუტერული შეკვეთა ინტერნეტით; ონ-ლაინ რეჟიმში საქონლის კომპიუტერიზებული გაყიდვა გამყიდველის უშუალო
მიმართვით საბოლოო მომხმარებელთან, საქონლის შეკვეთა ონ-ლაინ რეჟიმში და საქონლის გაყიდვა დიალოგურ რეჟიმში, რომელიც
განეკუთვნება შემდეგ საქონელს: ყავა, ჩაი, კაკაო, შეფუთული და მზა საკვები, ჩაის დამზადებასთან დაკავშირებული ელექტროსაქო-
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ნელი და არა-ელექტრო საქონელი, ჭურჭელი,
სამზარეულოს ჭურჭელი (სამზარეულოს
საკუთნო), მინის ნაკეთობები, სასაჩუქრე საქონელი, თეფშები, ჯამები, შესანახი კონტეინერები, სტატუეტები, ფიგურები, დეკორატიული ნაწარმი, ტანსაცმელი, სანთლები, საკმეველი, არომატიზატორები სახლისათვის, ტუალეტის საკუთნო, მუსიკალური ჩანაწერები და
წიგნები; კომპიუტერით ონ-ლაინ რეჟიმში საჩუქრების რეგისტრაცია და შეკვეთის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურება.
43 _ რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სასაუზმეები, ჩაის ბარები, ჩაიხანები, ჩაის ოთახები, გატანაზე მომუშავე რესტორნების მომსახურება; მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია კერძების მომზადებასთან და სახლში მიტანასთან; მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს ხელშეკრულების საფუძველზე
საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას; კერძებისა და სასმელების დამზადება.
_________________________________________
(260) AM 2014 74547 A
(210) AM 074547
(220) 2013 10 30
(731) შპს „ჯინო პარკი“
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორია, 0101, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ბორდოსფერი, სტაფილოსფერი
(531) 26.11.08-26.11.13-27.05.10-27.05.1129.01.12(511)
41 _ გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74560 A
(210) AM 074560
(220) 2013 10 31
(731) შპს „ესპანია“
გამსახურდიას შესახვევი #4, ბ. 16, 0160,
თბილისი, საქართველო
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(540)

S'nonas
Снонас
სნონასი

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები, მათ შორის, თხევადი საპონი; პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, მათ შორის, შამპუნები, შხაპის გელი, ინტიმ-გელი, ხელისა და
ფეხის კრემები, თმის კონდიციონერი/ბალზამი, ტანის კრემი, ტანის რძე, დეზოდორანტები,
საპარსი ქაფი, პარსვის შემდგომ გამოსაყენებელი გელი, თმის ლაკი, თმის მოვლის საშუალებები, თმის ლოსიონები; სველი ხელსახოცები; კბილის ფხვნილები და პასტები და
ყველა საქონელი შემავალი ამ კლასში
_________________________________________
(260) AM 2014 74593 A
(210) AM 074593
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

CLEAR EYES

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ოფტალმოლოგიური პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74594 A
(210) AM 074594
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

EFFERGRIP

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ კბილის პროთეზების ადჰეზივი.
_________________________________________

(260) AM 2014 74595 A
(210) AM 074595
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

LITTLE COLDS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები ხველების
და გაცივების სიმპტომების სამკურნალოდ.
_________________________________________
(260) AM 2014 74596 A
(210) AM 074596
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

LITTLE NOSES

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ცხვირის პრეპარატები გაცივების სიმპტომების, ცხვირში სიმშრალის და სურდოს
(ცხვირის გაჭედვის) შემსუბუქებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74597 A
(210) AM 074597
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

LITTLE REMEDIES

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ სამკურნალო და არასამკურნალო პრეპარატები ჩვილთათვის და ბავშვებისათვის, სახელდობრ, ცხვირის პრეპარატები გაცივების
სიმპტომების შესამსუბუქებლად; მარილხსნარები ცხვირში სიმშრალის და სურდოს (ცხვირის გაჭედვის) შემსუბუქებისათვის; სურდოს
(ცხვირის გაჭედვის) შემსუბუქებისათვის გათვალისწინებული ნაკრებები, რომლებშიც შედის მარილხსნარები და ცხვირის ასპირატორები; პრეპარატები ხველების და გაცივების
სიმპტომების სამკურნალოდ; ხველებისა და
ყელის ტკივილის საწინააღმდეგო დეკონგესტანტები და პრეპარატები; პრეპარატები სიცხის, ხანგრძლივი ტკივილების და ტკივილების
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შემსუბუქებისათვის; ყელის ზონდები ყელში
ანთებითი პროცესების შემსუბუქებისათვის;
მკერდში ჩასაზელი საშუალებები გაჭედვის
მოსაცილებლად; ჭვლის საწინააღმდეგო წყალი და პრეპარატები ნაწლავებში გაზების
დაგროვების, კუჭის დისკომფორტის და შეკრულობის სამკურნალოდ; პრეპარატები პირის
ღრუს და ყელის ტკივილის შესამსუბუქებლად; კანის კრემები ეგზემის სამკურნალოდ
და ლოსიონები სებორეული დერმატიტის სამკურნალოდ; აეროზოლური ანესთეზიური
პრეპარატები გარე საფარის ტკივილების შესამსუბუქებლად; ყელის ტკივილის და ხველით გამოწვეული გაღიზიანებების დამაყუჩებელი თაფლის შემცველი სიროფები; დიეტური და კვებასთან დაკავშირებული დანამატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74598 A
(210) AM 074598
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

CHLORASEPTIC

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები პირის ღრუს
და ყელის ტკივილის და ხველების სამკურნალოდ.
_________________________________________
(260) AM 2014 74599 A
(210) AM 074599
(220) 2013 11 04
(731) პრესტიჯ ბრენდს ინტერნეშნელ, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუით 250,
ტერითაუნ, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

PEDIACARE

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები გაჭედვის,
ხველების, გაცივების, ალერგიის, სიცხის,
ტკივილების და ნაწლავებში გაზის დაგროვების სამკურნალოდ
_________________________________________
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(260) AM 2014 74602 A
(210) AM 074602
(220) 2013 11 04
(731) შპს „ლავაშური“
პ. მელიქიშვილის ქ. #10, ბ. #78, 4600,
ქუთაისი, საქართველო
(540)

(591) მწვანე, თეთრი
(531) 05.05.20-26.01.21-28.19.00-29.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია
მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები „სწრაფი კვება ქართულად“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
30 _ პური, ბისკვიტები, ბლინები, ბრინჯი, ვაფლი, კაკაო, კაკოს ნაწარმი, კაკაოს რძიანი
სასმელები, კაკაოს სასმელები, კერძები
(ფქვილის), სასმელები (შოკოლადის), სენდვიჩები, ფუნთუშები, ღვეზელები, ღვეზელი (ხორციანი), შოკოლადის სასმელები, შოკოლადის რძიანი სასმელები, ჩაი, ჩაის სასმელები.
43 _ რესტორნები, რესტორნები (თვითმომსახურების), საკვების შეკვეთით დამზადება და
შინ მიტანა, სასადილოები (დაწესებულებების), სასაუზმეები, ბარების მომსახურება, კაფეები, კაფეტერიები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74630 A
(210) AM 074630
(220) 2013 11 05
(731) ზურაბ ბუბუტეიშვილი
ფალიაშვილის ქ. 62, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

ივერიონი
ИВЕРИОНИ
IVERIONI

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
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33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).

(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74637 A
(210) AM 074637
(220) 2013 11 06
(731) კახაბერ საბანაძე
მცხეთის ქ. #14, ბ. 9, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი, ყვითელი, მწვანე,
ოქროსფერი
(531) 02.01.20-24.05.07-25.01.19-27.05.0529.01.13(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები
(რუსული წარმოშობის).
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); არაყი, სპირტიანი სასმელები, არყის შემცველი სასმელები და კოქტეილები (რუსული
წარმოშობის).

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20-26.01.18-27.05.01(511)
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74646 A
(210) AM 074646
(220) 2013 11 06
(731) ედელვაის გმბჰ & კო.კგ
ობერსტდორფერ შტრასე 7, 87435
კემპტენი, გერმანია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა. ბარების და კოქტეილ ბარების მომსახურება, კლუბები, რესტორნები, საკვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74684 A
(210) AM 074684
(220) 2013 11 08
(731) შპს LONTIN-ლონტინ
მელაანის მე-4 შესახვ., #31, თბილისი,
საქართველო
(540)

UMI

MONTAVER

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ყველი და რძის პროდუქტები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74682 A
(210) AM 074682
(220) 2013 11 07
(731) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
3, რიუ დუ ფორტ რჰეინშეიმ, L-2419,
ქ. ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
(740) დავით ზურაბიშვილი

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, 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, კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
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როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა,
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები;
ცეცხლმქრობები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
_________________________________________
(260) AM 2014 74714 A
(210) AM 074714
(220) 2013 11 11
(731) კახაბერ ცისკარიძე
გაბაშვილის ქ. 9, I სადარბაზო, ბინა 7,
0177, თბილისი, საქართველო
(540)

კახაბერი და ხანუმები
Kahaberi and Khanums
Кахабери и Ханумы

(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.
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, კომპაქტდისკები, დივიდი
და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები;
მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო
მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი

30

აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები.
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.
15 _ მუსიკალური ინსტრუმენტები.
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.
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.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები
ჯაგრისის
ნაკეთობისათვის;
სამარჯვები
წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის
ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა);
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 _ მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები.
28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა.
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.
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30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, 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.

(511)
5 _ ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74717 A
(210) AM 074717
(220) 2013 11 12
(731) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეიმალმეზონი, საფრანგეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20-24.13.01-26.04.24-27.05.24(511)
5 _ ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74718 A
(210) AM 074718
(220) 2013 11 12
(731) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეიმალმეზონი, საფრანგეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

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.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20-24.13.01(511)
5 _ ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________

(260) AM 2014 74716 A
(210) AM 074716
(220) 2013 11 12
(731) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეიმალმეზონი, საფრანგეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2014 74744 A
(210) AM 074744
(220) 2013 11 14
(731) მეტელ, ინკ.
333 კონტინენტალ ბულვარი, ელ
სეგუნდო, კალიფორნია 90245-5012, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.20-24.13.01-26.04.24-27.05.24-

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.06-03.01.16-27.05.02-
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(511)
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.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74763 A
(210) AM 074763
(220) 2013 11 15
(731) ექსონ მობილ კორპორეიშნ
კორპორაცია ორგანიზებულია და
არსებობს ნიუ-ჯერზის შტატის
კანონმდებლობის შესაბამისად
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.09-27.05.22(511)
1 _ ნეო დეკანმჟავა, რომელიც გამოიყენება,
როგორც შუალედური ქიმიური ნივთიერება
შემდეგ პროდუქტებში: კოროზიის ინჰიბიტორები, ქაფის ბუსტერები და სუპრესანტები,
არომატული ნივთიერებები, სუნის მიმცემი
ნივთიერებები, კოსმეტიკა, ლითონის დასამუშავებელი სითხეები, სინთეზური ხსნადი ზეთები, ლითონის მაექსტრაგირებელი აგენტები, პესტიციდები (ბიოციდები, დეფოლიანტები, ჰერბიციდები, ინსექციტიდები, ფუნგიციდები, რეპელანტები), ფარმაცევტული პრეპარატები, პლასტიფიკატორები, ვინილური სტაბილიზატორები, ზედაპირულად აქტიური
აგენტები, სინთეზური ლუბრიკანტები და სხვა
მსგავსი; ტრიდეცილის სპირტი, რომელიც გამოიყენება, როგორც შუალედური ქიმიური ნივთიერება შემდეგ პროდუქტებში: პლასტიფიკატორები, სტაბილიზატორები, სურფაქტანტები, საპოხი ზეთები, საწვავები, ცხიმები,
სინთეზური ლუბრიკანტები, ტექსტილური
ლუბრიკანტები, კოსმეტიკა, ჰიგიენური კოსმე-

32

ტიკა, არომატული ნივთიერებები, სასოფლოსამეურნეო ქიმიკატები, კონდესატორის სითხეები და სხვა მსგავსი; გამხსნელები, რომელიც გამოიყენება შემდეგ პროდუქტებში: მწებავი ნივთიერებები, ფარმაცევტული ნივთიერებები, არომატული ნივთიერებები, ლითონის
დასამუშავებელი სითხეები, პესტიციდები, ჰერმეტიკები, ტექსტილური ლუბრიკანტები და
სხვა მსგავსი; მშრალად წმენდის სითხეები;
პოლიმერები, სახელდობრ, პლატმასის ფისები ნახშირწყალბადის საფუძველზე და წებოვნობის ამამაღლებელი ფისები ზოგადი სამრეწველო გამოყენებისთვის განკუთვნილი;
პოლიბუტილენი, რომელიც გამოიყენება წებოვანი ნივთიერებების, შემკვრელი ნივთიერებების, საღებავის ფენების, ჰერმეტიკების, სახურავის გადახურვისას, მაგნიტური საბჯენების, ფარმაცევტული საფუთავების, მილების
შესახვევების, ცვილის ნარევების, ადიტივების, ელექტრო და საკაბელო საიზოლაციო მასალების, მექანიკური საქონლის და პოლიოლეფინის ნარევების წარმოებაში.
4 _ გალოზინი (ბენზინი).
17 _ სინთეზური რეზინი, რომელიც გამოიყენება საბურავების, მილების, სატრანსპორტო
საშუალებების მამჭიდროებლების (ჰერმეტიზაციის საშუალებები), ღვედების, შლანგების,
მამჭიდროებლების, მინის ამწე ფანჯრებისათვის ღარების, მექანიკური საქონლის, ელექტრო კაბელების საფარების, სახურავის გადახურვისას, ბაღის შლანგების, ბგერის იზოლაციისთვის მასალების, მწებავი ნივთიერებების, ბამპერების, ხელსაწყოების პანელების
ნაწილების, კომპიუტერების კორპუსის, ელექტრონული კომპონენტების, სათხილამურო ჩექმების, ცვილის ნარევების, საღეჭი რეზინის
საფუძვლის წარმოებაში და თერმოპლასტმასების დამუშავება-წარმოებაში.
_________________________________________
(260) AM 2014 74768 A
(210) AM 074768
(220) 2013 11 18
(731) შპს „ომეგა-2“
სარაჯიშვილის ქ. #13-15-17, 0159,
თბილისი, საქართველო
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

ავტოპლუსი
AUTOPLUS

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 _ საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება, მათ შორის, ტექნიკური ზეთებით,
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საპოხებით (კონსისტენტური), მანქანის ნაწილებით და საბურავებით.
_________________________________________
(260) AM 2014 74827 A
(210) AM 074827
(220) 2013 11 21
(731) გმ კორეა კომპანი
199-1 ჩეონგჩეონ-2დონგი, ბუპიუნგ-გუ,
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

LABO

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74851 A
(210) AM 074851
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Труксал

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე
მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან
აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების, დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის,
ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსო-

ნის დაავადებისა და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარური დარღვევებისა და დაავადებისა, ონკოლოგიური დაავადებების, ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და
აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო
მიზნებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74852 A
(210) AM 074852
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Ципрамил

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის,
ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების
თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები
ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების,
დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის, ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული
სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსონის დაავადების და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარური დარღვევებისა და დაავადებისა, ონკოლოგიური დაავადებების,
ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის; პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო მიზნებისათვის.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74853 A
(210) AM 074853
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Флюанксол

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე
მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან
აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების, დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის,
ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსონის დაავადებისა და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარული დარღვევებისა და დაავადების, ონკოლოგიური დაავადებების, ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და
აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო
მიზნებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74854 A
(210) AM 074854
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Флюанксол Депо
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(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე
მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან
აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების, დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის,
ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსონის დაავადებისა და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარული დარღვევებისა და დაავადების, ონკოლოგიური დაავადებების, ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და
აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო
მიზნებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74855 A
(210) AM 074855
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Лундбек

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
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ნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის; ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან
აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების, დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის,
ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსონის დაავადებისა და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარული დარღვევებისა და დაავადების, ონკოლოგიური დაავადებების, ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და
აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო
მიზნებისათვის.
10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული აპარატურა და
ინსტრუმენტები, ხელოვნური კიდურები, თვალები და კბილები; ორთოპედიული ნაწარმი;
ნაკერების დასადები მასალა; დიაგნოსტიკის
მიზნებისათვის განკუთვნილი აპარატურა და
ინსტრუმენტები საცდელი კომპლექტების ჩათვლით; ინტეგრირებული სამედიცინო სისტემები, რომლებიც შეიცავენ სამედიცინო ინსტრუმენტებს, კომპიუტერულ და პროგრამულ
უზრუნველყოფას ინფორმაციისათვის და ინფორმაციის მართვისათვის, რომელიც გამოიყენება ინტერნეტ ტექნოლოგიების საშუალებებით პაციენტებისა და კლიენტების ფიზიკური და ფიზიოლოგიური და ნევროლოგიური
გამოკვლევებისა და მდგომარეობის შეფასებისათვის დისტანციურად და კლინიკაში, სამედიცინო ინსტრუმენტები ინფორმაციისათვის, მართვისა და მედიკამენტების კონტროლისათვის.
35 _ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; ფარმაცევტული ნაწარმით საბითუმო და საცალო
ვაჭრობის მომსახურება, ხელშეწყობისა და
სარეკლამო მომსახურება და უზრუნველყოფის სამსახური კვლევებისა და განვითარების,
მეცნიერების, კლინიკური ტესტების, ცდებისა

და სწავლების, დიაგნოსტიკის, მედიცინის,
ფარმაცევტული საშუალებების, ჯანმრთელობის დარღვევების, დაავადებების, მკურნალობისა და თავიდან აცილების სფეროში; ზემოთ
ხსენებული მომსახურებებით უზრუნველყოფა
ონ-ლაინ რეჟიმში, საკაბელო ან ინტერნეტით
ან სხვა ელექტრონული მედიის საშუალებით.
42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზისა და კვლევის მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა;
პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზასა და ინფორმაციასთან წვდომის უზრუნველყოფა კვლევებისა და განვითარების,
მეცნიერების, კლინიკური ტესტირების, ცდებისა და სწავლების, დიაგნოსტიკის, მედიცინის, ფარმაცევტული საშუალებების, დარღვევების, დაავადებების, მკურნალობისა და თავიდან აცილების სფეროში; ექსპერტთა ფორუმების, მათ შორის, ონ-ლაინ რეჟიმში, დაგეგმვა და მართვა კვლევებისა და განვითარების, მეცნიერების, კლინიკური ტესტირების,
ცდებისა და სწავლების, დიაგნოსტიკის, მედიცინის, ფარმაცევტული საშუალებების, დარღვევების, დაავადებების, მკურნალობისა და
თავიდან აცილების, ფარმაცევტული კვლევების, ცდების, სწავლებისა და განვითარების
სფეროში; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური
მომსახურებები და კვლევები დარღვევების,
დაავადებებისა და პრევენციის სფეროში; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურებები
და კვლევები ცენტრალური ნერვული სისტემისა და ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან
დაკავშირებული დარღვევების, დაავადებებისა და ფარმაცევტული საშუალებების სფეროში; სამედიცინო კვლევები, ცდები, სწავლება
და ტესტირება; კლინიკური კვლევები, ცდები,
სწავლება და ტესტირება; დიაგნოსტიკური
კვლევები, ცდები, სწავლება და ტესტირება;
სამედიცინო და სამკურნალო ინფორმაციით
უზრუნველყოფა კვლევების, ცდების, სწავლებისა და განვითარების, მეცნიერების და კლინიკური ტესტირების სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2014 74856 A
(210) AM 074856
(220) 2013 11 22
(731) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
ოტილიავეი 9, 2500 ვალბი, დანია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

Саротен Ретард

(591) შავ-თეთრი
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(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება, სალბუნები და სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები; ვაქცინები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ცენტრალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის გამო წარმოქმნილი და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე
მოქმედი დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები;
ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ფსიქიატრიული და ნევროლოგიური დარღვევებისა და დაავადებების თავიდან
აცილებისა და მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები და სუბსტანციები ალცჰეიმერის დაავადებისა და დარღვევების, დეპრესიის, ხასიათის აშლილობის, ფსიქოზის,
ნევროზის, ეპილეფსიის, გაფანტული სკლეროზის, პორფირიის, ჰანტინგტონის დაავადებისა და დარღვევების, უძილობის, პარკინსონის დაავადებისა და დარღვევების, შიზოფრენიის, ბიპოლარული დარღვევებისა და დაავადების, ონკოლოგიური დაავადებების, ტკივილის, ალკოჰოლიზმისა და მავნე ჩვევების თავიდან აცილებისა და მკურნალობისათვის;
პრეპარატები, სუბსტანციები, რეაგენტები და
აგენტები დიაგნოსტიკისა და სამედიცინო
მიზნებისათვის.
_________________________________________

(260) AM 2014 74990 A
(210) AM 074990
(220) 2013 12 02
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ბლოკარტი B-12
БЛОКАРТ B-12
BLOKART B-12

(591) შავ-თეთრი
(511)
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.
_________________________________________
(260) AM 2014 75038 A
(210) AM 075038
(220) 2013 12 04
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

(260) AM 2014 74960 A
(210) AM 074960
(220) 2013 11 28
(731) შპს „აგრონეტი“
წერეთლის გამზ. 142ა (სამთო ქიმიისა
და სოც. დაცვის სამინისტროს შენობებს
შორის), 0119, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი
(531) 02.09.01-27.05.05-28.19.00-29.01.01(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.05-26.01.18-26.01.20-27.05.02(511)
1 _ ამონიუმის გვარჯილა, კარბამიდი.
_________________________________________

2 _ საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის
კოროზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი
ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები;
სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულებისა
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და მხატვრული ბეჭდვისათვის განკუთვნილი
ფურცლოვანი და ფხვიერი ლითონები.
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.
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსისტენტური); საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.
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.
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი.
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.
8 _ ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი; სამართებლები.
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 აღმწარმოე-

ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.
13 _ ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასალა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები;
ფეიერვერკი.
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.
15 _ მუსიკალური ინსტრუმენტები.
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 კანტორის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმასის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მოქნილი მილები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები
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და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი;
არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და
ნაგებობები; არალითონური ძეგლები.
20 _ ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები
და ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის,
ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის,
სადაფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ მასალების შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
22 _ ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები, კარვები, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და
პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო
ბოჭკოვანი ნედლეული.
23 _ საფეიქრო ძაფები და ნართი.
24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები.

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.
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 _ კავშირგაბმულობა.
39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.

40 _ მასალების დამუშავება.

26 _ მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები.

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.

27 _ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო).

42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და სრულყოფა.

28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
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.

38

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
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სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 _ იურიდიული მომსახურება; საკუთრების
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური;
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
_________________________________________

(260) AM 2014 75082 A
(210) AM 075082
(220) 2013 12 06
(731) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(260) AM 2014 75080 A
(210) AM 075080
(220) 2013 12 06
(731) მერკ შარპ & დომე ბ.ვ.
ვარდერვეგ 39, ჰარლემი 2013 BN,
ნიდერლანდი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

PREGNYL

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ადამიანის რეპროდუცირების მასტიმულირებელი მედიკამენტები და ფარმაცევტული
პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 75081 A
(210) AM 075081
(220) 2013 12 06
(731) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავი, თეთრი, ხაკი
(531) 19.07.01(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________

(591) შავი, ყვითელი
(531) 03.07.16-25.01.17-25.01.19-26.04.2427.05.24-29.01.12(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 75083 A
(210) AM 075083
(220) 2013 12 06
(731) სს „თბილღვინო“
სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, კრემისფერი, ხაკი
(531) 03.07.16-25.01.17-25.01.19-26.04.2427.05.24-29.01.12(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 75120 A
(210) AM 075120
(220) 2013 12 13
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(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ
კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,
იაპონია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

ES200

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ ავტომობილები და მათი ნაწილები,
კონსტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნილი მზიდი ნაწილები.
_________________________________________

კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________

(260) AM 2014 75145 A
(210) AM 075145
(220) 2013 12 16
(731) გაილიდ საიენსის ლიმითიდ
იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,
ირლანდია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

СОВАЛЬДИ

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 73106 A *
(210) AM 073106
(220) 2013 07 15
(731) პიცა ჰატ ინტერნეიშენელ, ლ.ლ.კ.
(ე. დელავერ ლიმიტედ ლაიებილიტი
კომპანი)
7100 კორპორეიტ დრაივი, პლანო,
ტეხასი, 75024, აშშ
740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 09.07.17-27.05.01(511)
29 _ ხორცი, თავზი ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2014 024950 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 69814 A
(220) 2012 11 28
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტიდ
ცელერვეგ 4, ცუგი CH-6300, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2014 024951 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 69839 A
(220) 2012 11 29
(732) შპს „ქართული სავაჭრო ჯგუფი“
გაგარინის I შესახვ. #1, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024952 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70096 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024953 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70097 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024954 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70098 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 024955 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70099 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024956 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70100 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024957 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70102 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024958 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70103 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024959 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70104 A
(220) 2012 12 19
(732) შპს „ავიტა“
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
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(111) M 2014 024960 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70260 A
(220) 2013 01 09
(732) ალ-ზავრა'ა ფორ ტობაკო ენდ სიგარეთს
თრეიდინგ
ს.ყ. 941936, ამანი 11194, იორდანია
_________________________________________
(111) M 2014 024961 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70276 A
(220) 2013 01 10
(732) ჰიზერ სვიტ
16311 ვენტურა ბულვარ, სვიტ 1180,
ენსინო, შტატი კალიფორნია 91436, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024962 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70277 A
(220) 2013 01 10
(732) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფ. კისისხევი, 2200, თელავის რაიონი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024963 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 70278 A
(220) 2013 01 10
(732) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფ. კისისხევი, 2200, თელავის რაიონი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024964 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70378 A
(220) 2013 01 18
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფდეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
_________________________________________

42

(111) M 2014 024965 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70502 A
(220) 2013 01 23
(732) შპს „პოლიტიკის და მართვის
კონსალტინგ ჯგუფი“
ორბელიანის ქ. 35, 0105, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024966 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70510 A
(220) 2013 01 23
(732) დეპო აუტო პარტს ინდ. კო., ლტდ.
N 20-3, ნან შიჰ ლეინი, ლუ კონგ ჩენი,
ჩუნგჰუა სეიენი, ტაივანი, ჩინეთის
პროვინცია
_________________________________________
(111) M 2014 024967 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70511 A
(220) 2013 01 23
(732) დეპო აუტო პარტს ინდ. კო., ლტდ.
N 20-3, ნან შიჰ ლეინი, ლუ კონგ ჩენი,
ჩუნგჰუა სეიენი, ტაივანი, ჩინეთის
პროვინცია
_________________________________________
(111) M 2014 024968 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 70748 A
(220) 2013 02 05
(732) ტელკო სისტემს, ინკ.
15 ბერკშირ როუდი, მენსფილდი,
მასაჩუსეტსის შტატი 02048, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024969 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 70796 A
(220) 2013 02 07
(732) ლიტლ მის მოგულ, ლლკ, ე დელავერ
ლიმიტედ ლაიებილიტი კომპანი
7 ტაიმს სკუერ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10036-6569, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2014 024970 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 70917 A
(220) 2013 02 15
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეზის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა
_________________________________________
(111) M 2014 024971 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71198 A
(220) 2013 03 04
(732) არკორ ს.ა.ი.კ.
ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო,
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა
_________________________________________
(111) M 2014 024972 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71220 A
(220) 2013 03 05
(732) გურამ დარსანია
მოსაშვილის ქ. #5, ბ. 42, 0162, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024973 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71225 A
(220) 2013 03 05
(732) ფარმაცევტიკალ ქემიკალ კოსმეტიკ
ინდასტრი ალკალოიდ ად-სკოპჯე
ალექსანდრე მაკედონელის ბულვ., 12,
1000 სკოპჯე, იუგოსლავიის ყოფილი
რესპუბლიკა მაკედონია
_________________________________________
(111) M 2014 024974 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71238 A
(220) 2013 03 06
(732) სააქციო საზოგადოება „ივერია“
გუდაუთის ქ.7, 0119, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024975 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71254 A
(220) 2013 03 07

(732) შპს „ჯეო-თურქ კომპანი“
ლეონიძის ქ. #27, 6000, ბათუმი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024976 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72973 A
(220) 2013 07 05
(732) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024977 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71271 A
(220) 2013 06 17
(732) გიორგი ზაუტაშვილი
ჯორჯიაშვილის ქ. #3, 4800, ყვარელი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024978 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71327 A
(220) 2013 03 13
(732) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ, სასუ
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი
75014, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 2014 024979 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71357 A
(220) 2013 03 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024980 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71358 A
(220) 2013 03 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
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ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________

ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 024981 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71361 A
(220) 2013 03 14
(732) შპს საქართველოს საპატრიარქო
ტელევიზია „ერთსულოვნება“
სანდრო ეულის ქ.3, 0186, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 024986 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71459 A
(220) 2013 03 21
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 024982 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71370 A
(220) 2013 03 15
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა
_________________________________________
(111) M 2014 024983 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71440 A
(220) 2013 03 20
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024984 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71441 A
(220) 2013 03 20
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024985 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71443 A
(220) 2013 03 20
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
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(111) M 2014 024987 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71460 A
(220) 2013 03 21
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024988 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71461 A
(220) 2013 03 21
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024989 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71462 A
(220) 2013 03 21
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 024990 R

#14 2014 07 25

sasaqonlo niSnebi
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71463 A
(220) 2013 03 21
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024991 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71487 A
(220) 2013 03 22
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024992 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71491 A
(220) 2013 03 22
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024993 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71494 A
(220) 2013 03 22
(732) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფელი კისისხევი, 2200, თელავის
რაიონი, საქართველო
_________________________________________

(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71522 A
(220) 2013 03 25
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024996 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71523 A
(220) 2013 03 25
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 024997 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71618 A
(220) 2013 04 01
(732) შპს „ივიარ“
დ. გამრეკელის შესახვ. #4ა, ბ. 2, 0160,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 024998 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71656 A
(220) 2013 04 03
(732) სს „ასალ დიშ თიჯარეთის
წარმომადგენლობა საქართველოში“
მეტეხის ქ. 22, 0103, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 024994 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71495 A
(220) 2013 03 22
(732) შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“
სოფელი კისისხევი, 2200, თელავის
რაიონი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 024999 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71657 A
(220) 2013 04 03
(732) სს „ასალ დიშ თიჯარეთის
წარმომადგენლობა საქართველოში“
მეტეხის ქ. 22, 0103, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 024995 R

(111) M 2014 025000 R

#14 2014 07 25
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sasaqonlo niSnebi
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71717 A
(220) 2013 04 08
(732) დავით ბუაძე
ლ. კავსაძის ქ. 7ა, 0162, თბილისი,
საქართველო;
გიორგი ნიჟარაძე
პ. იაშვილის ქ.7, 0105, თბილისი,
საქართველო;
ზურაბ ბოკუჩავა
მარჯანიშვილის ქ. 2, ბ. 26, 0112,
თბილისი, საქართველო;
გიორგი მახარაძე
ს. ჩიქოვანის ქ. 6ა, 0171, თბილისი,
საქართველო
________________________________

(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71772 A
(220) 2013 04 10
(732) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025005 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71844 A
(220) 2013 04 12
(732) გმ კორეა კომპანი
199-1 ჩეონგჩეონ-2დონგი, ბუპიუნგ-გუ,
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 2014 025001 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71718 A
(220) 2013 04 08
(732) დავით ბუაძე
ლ. კავსაძის ქ.7ა, 0162, თბილისი,
საქართველო;
გიორგი ნიჟარაძე
პ. იაშვილის ქ.7, 0105, თბილისი,
საქართველო;
ზურაბ ბოკუჩავა
მარჯანიშვილის ქ. 2, ბ. 26, 0112,
თბილისი, საქართველო;
გიორგი მახარაძე
ს. ჩიქოვანის ქ. 6ა, 0171, თბილისი,
საქართველო
________________________________

(111) M 2014 025006 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71935 A
(220) 2013 04 17
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025007 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71936 A
(220) 2013 04 17
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 2014 025002 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71770 A
(220) 2013 04 10
(732) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025003 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71771 A
(220) 2013 04 10
(732) ვიზარდ კო., ინკ.
6 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025004 R
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(111) M 2014 025008 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71964 A
(220) 2013 04 19
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025009 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71965 A
(220) 2013 04 19
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025010 R

#14 2014 07 25

sasaqonlo niSnebi
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71966 A
(220) 2013 04 19
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025011 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71967 A
(220) 2013 04 19
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025012 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 71968 A
(220) 2013 04 19
(732) ლგ ჰაუსჰოლდ & ჰელს ქეა ლტდ.
58, საემუნან-რო, ჯონგნო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025013 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2013 71979 A
(220) 2013 04 22
(732) შპს უნიმედ გრუპ კორპ
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ად.
მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025014 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72137 A
(220) 2013 05 07
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025015 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72212 A
(220) 2013 05 14
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ
კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 2014 025016 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72328 A
(220) 2013 05 23
(732) შპს GVG
სოფ. ველისციხე, 1506, გურჯაანის
რაიონი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025017 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72394 A
(220) 2013 05 28
(732) შპს „ლუქსლაით ჯორჯია“
ბახტრიონის ქ.22, ბ. 57, 0194, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025018 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72395 A
(220) 2013 05 28
(732) შპს „ლუქსლაით ჯორჯია“
ბახტრიონის ქ.22, ბ. 57, 0194, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025019 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72511 A
(220) 2013 06 04
(732) კაბუშიკი კაიშა ტოშიბა
ასევე ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას,
როგორც ტოშიბა კორპორეიშნ
1-1, შიბაურა 1-ჩომი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 2014 025020 R

#14 2014 07 25
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sasaqonlo niSnebi
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72598 A
(220) 2013 06 11
(732) ებბვი ინკ.
შტატ დელავერის კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდ, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025021 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72649 A
(220) 2013 06 12
(732) გალდერმა ს.ა.
ცუგერშტრასე 8, CH-6330 შამი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2014 025022 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72743 A
(220) 2013 06 18
(732) EYGN ლიმიტიდ
უან მონტაგ ფლეის ისტ ბეი სტრიტი,
ნასაუ, ბაჰამის კუნძულები
_________________________________________
(111) M 2014 025023 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72744 A
(220) 2013 06 18
(732) EYGN ლიმიტიდ
უან მონტაგ ფლეის ისტ ბეი სტრიტი,
ნასაუ, ბაჰამის კუნძულები
_________________________________________
(111) M 2014 025024 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72791 A
(220) 2013 06 20
(732) შპს „ართთაიმი“
ცაბაძის ქ. #9, 0179, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025025 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72800 A
(220) 2013 06 20
(732) ჰანჯინ შიპინგ ჰოლდინგზ კო., ლტდ.
25-11, იოიდო-დონგ, იოუნგდეუნგპო-კუ,
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სეული, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025026 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72801 A
(220) 2013 06 20
(732) ჰანჯინ შიპინგ ჰოლდინგზ კო., ლტდ.
25-11, იოიდო-დონგ, იოუნგდეუნგპო-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 2014 025027 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72854 A
(220) 2013 06 27
(732) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. #35, 0171, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025028 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72856 A
(220) 2013 06 27
(732) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. #35, 0171, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025029 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72857 A
(220) 2013 06 27
(732) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. #35, 0171, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025030 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 72930 A
(220) 2013 07 02
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 025031 R

#14 2014 07 25

sasaqonlo niSnebi
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 73107 A
(220) 2013 07 15
(732) ტაკო ბელ კორპ.
კალიფორნიის კორპორაცია
1 გლენ ბელ ვეი, ირვინი, კალიფორნია
92618, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025032 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 73184 A
(220) 2013 07 26
(732) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის ასოსიეიშენ
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერ
სიტი, კალიფორნია 94404, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025033 R
(151) 2014 07 08
(181) 2024 07 08
(260) AM 2014 73185 A
(220) 2013 07 26
(732) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის ასოსიეიშენ
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერ
სიტი, კალიფორნია 94404, 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 2014 24947 R
(151) 2014 07 07
(181) 2024 07 07
(210) AM 077682
(220) 2014 06 24
(732) შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“
300 არაგველის ქ. #24, 0144, თბილისი,
საქართველო
(740) არჩილ ფირცხალავა
(540)

(591) წითელი, მწვანე, ლურჯი, ნაცრისფერი
(531) 26.11.13-26.15.01-27.05.17-29.01.15(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "nano" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა „ნანო“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
_________________________________________
(111) M 2014 24949 R
(151) 2014 07 07
(181) 2024 07 07
(210) AM 077724
(220) 2014 06 27
(732) სს „ლიბერთი ჯორჯია“
ი. აბაშიძის ქ. 29, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან გუგუშვილი
(540)

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
_________________________________________
(111) M 2014 24948 R
(151) 2014 07 07
(181) 2024 07 07
(210) AM 077684
(220) 2014 06 24
(732) შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“
300 არაგველის ქ. #24, 0144, თბილისი,
საქართველო
(740) არჩილ ფირცხალავა
(540)

(591) შავი, ნაცრისფერი, ყვითელი
(531) 26.04.03-26.04.22-27.05.04-29.01.12(511)
39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება; ტურიზმი.
_________________________________________

(591) წითელი, ლურჯი, მწვანე, ნაცრისფერი
(531) 26.11.13-26.15.01-28.19.00-29.01.15-
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(111) M 2014 25034 R
(151) 2014 07 10
(181) 2024 07 10
(210) AM 077578
(220) 2014 06 17
(732) შპს „დიპლომატ ჯორჯია“
კახეთის გზატკეცილი #65, 0182,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი, ოქროსფერი
(531) 07.03.11-26.02.08-27.05.08-29.01.13(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; მათ შორის, კონსერვირებული თევზი, თინუსი; კონსერვირებული ბარდა, სიმინდი, კიტრი, სოკო; ტომატ პასტა.
__________________________________________
(111) M 2014 25035 R
(151) 2014 07 11
(181) 2024 07 11
(210) AM 077318
(220) 2014 05 29
(732) შპს „ფრანკო”
სოფ. ყარაჯალა, თელავის რაიონი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

FRANKO

(591) შავ-თეთრი
(511)
7 _ აცეტილენის გამწმენდი აპარატები; ბორბლების, შკივების ფრიქციული ღვედები; წებოვანი ლენტების მიმწოდებელი მოწყობილობა
[მანქანები]; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი მანქანები; გაზიანი წყლის დასამზადებელი აპარატები; აკვარიუმის აერირების ტუმბოები; აერატორები; ჰაერიანი კონდენსატორები; საფრენი აპარატების ძრავები; თვითმფრინავის ძრავები; ნიჩბიანი სარევები; სასოფლო-სამეურნეო ელევატორები; სასოფლო-სამეურნეო იარაღი; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები; საღებავის საფრქვევლები; ჰაერის კონდენსაციის მოწყობილობები; ტვირთის გადასაზიდი მოწყობილობები ჰაერის ბალიშზე;
ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ჰაერის ბალიშზე; ჰაერის კომპრესორები [გარაჟის დანადგარები]; ჰაერგამწოვი მოწყობილობები; ცვლადი დენის გენერატორები; ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწილები]; ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწილები]; გამონაბოლქვი აირის გამწმენდი მოწყობილობები; საფარველები [მანქანათა ნაწილები]; საფრქვეველები [მანქანები];
პატარა ღუზები, ავტომატური [საზღვაო]; მანქანების ღერძები; ბურთულსაკისრების რგოლები; ბურთულსაკისრები; საკისრების საყრდენები მანქანებისათვის; ტრანსმისიის ლილვის საკისრები; საკისარ-სადებები [მანქანათა
ნაწილები]; საპენტი მანქანები, ელექტრული;
საწეწი მანქანები; ლუდის წნევით მიმწოდებელი მანქანები; ლუდის ტუმბოები; საბერველი
მანქანები; ლენტური კონვეიერები; კონვეიერის ლენტები; მანქანების ღვედები; ამძრავი
ღვედები მოტორებისა და ძრავებისათვის;
მღუნავი მანქანები; სასმელების დასამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური; ველოსიპედების ასაწყობი დაზგები; მუდმივი დენის
გენერატორები ველოსიპედებისათვის; თივის
შესაკრავი მოწყობილობები; ბიტუმის დასამზადებელი მანქანები; მჭრელი პირების, საჭრისების დამჭერები [მანქანათა ნაწილები];
მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქანები; დანები [მანქანათა ნაწილები]; ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ჰაერსაბერი მანქანები; ჰაერშემწოვი მანქანები; აირის შესაკუმში, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები; მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები; საქსოვი დაზგის
ბობინები; ორთქლის ქვაბის ხაშურის კოლექტორები; ორთქლის ქვაბების მილები [მანქანათა ნაწილები]; საამკინძაო აპარატები და
მანქანები, სამრეწველო დანიშნულების; ბოთლის დასახუფრი მანქანები; ბოთლის ასავსები მანქანები; ბოთლის დასალუქი მანქანები;
ბოთლის დასაცობი მანქანები; ბოთლის სარეცხი მანქანები; მატრიცების ყუთები [პოლიგრაფია]; შემოსაწნავი მანქანები; მუხრუჭის
ფრიქციული ზესადებები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; მუხრუჭის სეგმენტები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; მუხრუჭის ხუნდები, ბუნიკები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; პურის საჭრელი მანქანები; ლუდსახარში მანქანები; მუსები ელექტროამძრავით [მანქანათა ნაწილები];
მუსები [მანქანათა ნაწილები]; ბულდოზერები; კარაქის დასამზადებელი მანქანები; კალანდრები; კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული; კაბესტანები; ნახშირის მუსები ელექტრული მანქანებისათვის; კარბიურატორის
მკვებავები; კარბიურატორები; საჩეჩი სავარ-
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ცხლის კომპლექტები [საჩეჩი მანქანის ნაწილები]; საჩეჩი მანქანები; ხალიჩების გასაწმენდი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული; საფარველები [მანქანების ნაწილები]; საქსოვი მანქანის დგიმთამწეები; კარტრიჯები
საფილტრი მანქანებისათვის; კატალიზური
გარდამქმნელები; ვაკუუმური წმენდის ცენტრალური აპარატები; ცენტრიფუგები [მანქანები]; ცენტრიდანული წისქვილები; ცენტრიდანული ტუმბოები; ცენტრიფუგები [მანქანები];
ჩალასაჭრელის დანები; ჩალასაჭრელები; ჯაჭვური ხერხები; სატეხები მანქანებისათვის;
ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]; სადღვებლები; სიგარეტის დასამზადებელი სამრეწველო
მანქანები; ნაცრისა და წიდის გასაცრელი მანქანები; საგდულიანი სარქვლები [მანქანათა
ნაწილები]; ორთქლით წმენდის ხელსაწყოები; დალაგებისა და დასუფთავების მანქანები
და მოწყობილობები, ელექტრული; საკრეჭი
მანქანები; გადაბმის ქუროები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა;
ქვანახშირის კომბაინები; ყავის საფქვავები,
ხელის საფქვავების გარდა; სარეცხი მანქანები წინასწარი გადახდით; შესათეთრებელი
მანქანები; პნევმატიკური ძრავები; პნევმატიკური პისტოლეტები მასტიკის ექსტრუდირებისათვის; პნევმატიკური მანქანები; ჰაერის
ტუმბოები; მაცივრის კომპრესორები; კომპრესორები [მანქანები]; ბეტონსარევები [მანქანები]; ორთქლის კონდენსატორები [მანქანათა
ნაწილები]; კონდენსაციის დანადგარები; მაერთებელი საწევები ძრავებისათვის; მანქანების, ძრავების ან მოტორების მართვის გვარლები; მანქანების, ძრავების ან მოტორების
მართვის მექანიზმები; მანქანების, ძრავების ან
მოტორების მართვის ჰიდრავლიკური მექანიზმები; მანქანების, ძრავების ან მოტორების
მართვის პნევმატიკური მექანიზმები; ფოლადსადნობი კონვერტერები; კონვეიერები [მანქანები]; კორდის დამამზადებელი მანქანები; მარცვლოვანთა დასამარცვლი მანქანები; გადაბმულობები, სატრანსპორტო საშუალებებში
გამოსაყენებლის გარდა; გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]; ამწეები; მრუდხარა მუხლა
ლილვები; მოტორებისა და ძრავების კარტერები; მრუდხარები [მანქანათა ნაწილები]; ნაღების/რძის სეპარატორები; სამსხვრეველები
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული; დასაქუცმაცებელი მანქანები; კულტივატორები [მანქანები]; დენის გენერატორები;
ფარდის გასაწევი მოწყობილობები, ელექტრული; საჭრელი მანქანები; საჭრელი სანთურები, გაზზე მომუშავე; საჭრელი ჩარხები;
ძრავას ცილინდრის სახურავები; მანქანის ცილინდრები; მოტორისა და ძრავას ცილინდრები; მანქანები რძის წარმოებისათვის; საკემსი
მანქანები; ამორტიზატორის დგუშები [მანქა-
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ნათა ნაწილები]; სასმელი წყლის დეაერატორები; განცხიმვის დანადგარები [მანქანები];
სატვირთო ისრები [ამწევი]; ამომკვეთი და
შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი მანქანები; საშტამპავი მანქანები; მიწის სათხრელები [მანქანები]; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; დეზინტეგრატორები; სახნისიანი არხსათხრელები;
დამყოფი მოწყობილობები; ჩამოსაშვები ონკანები [წყალსაცლელები]; სადრენაჟო მანქანები; საწრფევებელი მანქანები; საბურღი ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]; ბურღები [მანქანათა ნაწილები]; ბურღის თავები [მანქანათა ნაწილები]; საბურღი პერფორატორები; საბურღი კოშკურები; ხელის ელექტრული დრელები; ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; წევის ძრავები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; დოლები [მანქანათა ნაწილები]; მტვრის გამწოვები [გამწმენდი დანადგრები]; მტვრის მოსაცილებლები [გამწმენდი
დანადგარები]; მღებავი მანქანები; მუდმივი
დენის გენერატორის ამძრავი ღვედები; მუდმივი დენის გენერატორის მუსები; მუდმივი დენის გენერატორები; მიწის სამუშაოების მანქანები; მაკარონის ნაწარმის დასამზადებელი
მანქანები; ეჟექტორები; ელექტროუროები;
ელექტრომექანიკური მანქანები ქიმიური მრეწველობისათვის; ამწევი მოწყობილობები; ამწეების, ლიფტების ამძრავი ღვედები; ტვირთამწევი ჯაჭვები [მანქანათა ნაწილები]; ამწე
მანქანები; გოფრირების, ტვიფვრის მანქანები;
ავარიული სიმძლავრის გენერატორები; გემის
ძრავები; ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში
გამოსაყენებლის გარდა; გრავირების მანქანები; ესკალატორები; ექსკავატორები; ძრავების
დემპფერები; საფართოებელი ავზები [მანქანათა ნაწილები]; გამოსაზიდი მოწყობილობები
[სამთო საქმე]; ძრავას ვენტილატორის ამძრავი ღვედები; ძრავასა და მოტორის ვენტილატორები; მარცვლეულის შესამჭიდროებელი,
შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები;
მიმწოდი მექანიზმები [მანქანათა ნაწილები];
სამანქანე ქვაბის მკვებავები; სასმელი წყლის
რეგულატორები; ჩამომსხმელი მანქანები; ფილტრი-წნეხები; ფილტრები [მოწყობილობები,
აპარატები]; ძრავას გამაცივებელი ჰაერის გასაწმენდი ფილტრები; ფილტრები [მანქანის ან
ძრავას ნაწილები]; საბოლოო დამუშავების
მანქანები; ორთქლის ქვაბის, მანქანის მაკომპლექტებელი ნაწილები; გლემურძის ასაცლელი მანქანები; საფქვავი მანქანები; ალიბჭეები, აირსატარები, კვამლსადენები ორთქლის
ქვაბისათვის; ფურაჟის წნეხები; კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური; სამზარეულოს პროცესორები [ელექტრული]; სამჭედლო საბერველები;
სამსხმელო მანქანები; თავისუფალი სვლის
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ბორბლები, სატრანსპორტო საშუალებებში
გამოსაყენებლის გარდა; რატინირების მანქანები; წვენსაწურები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული; საწვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავასათვის; სათბობის
ეკონომაიზერები ძრავასათვის; ნარჩენების
დასაქუცმაცებელი მანქანები; აერატორები;
გადაცემის კოლოფები, სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; საქსოვი დაზგების დგიმთაცმა; კბილა გადაცემები,
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; ელექტროგენერატორები; მინის
დასამუშავებელი მანქანები; მინასაჭრელები
[მანქანათა ნაწილები]; გაშვებისწინა გათბობის სანთლები დიზელის ძრავასათვის; წებოს
დასატანი პისტოლეტები, ელექტრული; მარცვლეულის საღერღი მანქანები; მარცვალის გამოსარჩევი მანქანები; ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა; საზეთი კოლოფები [მანქანათა
ნაწილები]; საზეთი რგოლები [მანქანათა ნაწილები]; სამსხვრეველები საყოფაცხოვრებო
მიზნებისათვის, ელექტრული; სამსხვრეველები; სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა
ნაწილები]; გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]; მანქანების, ჩარხების მიმმართველები;
წებოს დასატანი პისტოლეტები, ელექტრული;
ცხოველების გასაკრეჭი მანქანები; უროები
[მანქანათა ნაწილები]; ხელის ინსტრუმენტები, ხელით სამართავის გარდა; დატვირთვაგანტვირთვის მოწყობილობები; ავტომატური
მანიპულატორები [მანქანები]; საკიდრები
[მანქანათა ნაწილები]; ფარცხები; სათიბელები; გამოსაზიდი მოწყობილობები [სამთო საქმე]; თბოგადამცემები [მანქანათა ნაწილები];
საქუსლე მანქანები; ამოსახვევი მანქანები [საკერავი]; მაღალი წნევით წმენდის მოწყობილობები; სატვირთო საწეველები; მანქანებისა
და ჩარხების მჭრელი ნაწილების დამჭერები
გარსაცმები [მანქანათა ნაწილები]; განმტვირთავი ბუნკერები [მექანიკური]; ტრიკოტაჟის
ტილოს საქსოვი მანქანები; კორპუსები [მანქანათა ნაწილები]; მარცვლეულის საღერღი
მანქანები; კარის გასაღებ-დასახური ჰიდრავლიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]; ჰიდრავლიკური ძრავები; ჰიდრავლიკური
ტურბინები; ანთების მოწყობილობები შიგაწვის ძრავასათვის; ანთების მაგნეტო; ინკუბატორი კვერცხებისათვის; ძრავას ინჟექტორები; მღებავი მოწყობილობები პოლიგრაფიული მანქანისათვის; საუთოებელი მანქანები;
დომკრატები [მანქანები]; რეაქტიული ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; შეერთებები [ძრავას ნაწილები];
ღერძკოლოფები, ბუქსები [მანქანათა ნაწილები]; ღერძებისა და ლილვების პოჭოჭიკები
[მანქანათა ნაწილები]; მოტოციკლის ფეხის
სტარტერის გამშვებები; სამზარეულოს მანქა-

ნები, ელექტრული; ცომის საზელი მანქანები,
მექანიკური; საქსოვი მანქანები; დანები, ელექტრული; სათიბელას დანები; საჭრელები [მანქანათა ნაწილები]; ეტიკეტის მისაკრავი მანქანები; მაქმანის დამამზადებელი მანქანები;
ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა ნაწილები]; სახარატო ჩარხები; გაზონსაკრეჭები
[მანქანები]; ტყავის გამოსაჭრელი და დასამუშავებელი მანქანები; ტყავის დასამუშავებელი
მანქანები; მოქნილი ამძრავები საწეველისა და
ლიფტისათვის; ამწევი მოწყობილობები; საწეველები [სათხილამურო საწეველების გარდა];
ჩასატვირთი ბაქნები; საქსოვი დაზგების დგიმები; საქსოვი დაზგები; ზეთის ტუმბოები; საზეთურები [მანქანათა ნაწილები]; მანქანის
მქნევარები; ჩარხები; მანქანების ბორბლები;
კბილა მექანიზმები; მანქანები, დაზგები საფეიქრო მრეწველობისათვის; საწრფევებელი
მანქანები; კალანდრები; გამოსაბოლქვი მილყელები ძრავასათვის; პოლიგრაფიული მატრიცები; ხორცსაკეპები [მანქანები]; მექანიკური ბაგა ცხოველებისათვის [სანაყრე]; ადიდვის დგანები; ლითონდამუშავების ჩარხები;
საწველი მანქანები; საფრეზავი ჩარხები; საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხელით სამართავის გარდა; წისქვილები [მანქანები]; წისქვილის ქვები, დოლაბები; სამთო ბურღები;
მინერალური წყლის დასამზადებელი მანქანები; სამთო მანქანები; მიქსერები, სარევები
[მანქანები]; შემრევი მანქანები; საყალიბო მანქანები; სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]; სატეხი ჩარხები; მოტორიზებული
კულტივატორები; ელექტროძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; ნავის მოტორები; ძრავები, სახმელეთო
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; საყალიბო მანქანები; სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]; მოძრავი ტროტუარები [მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის]; მოძრავი კიბეები [ესკალატორები]; სათიბელები; ტალახსაჭერები, ჭუჭყსაჭერები [მანქანები]; მაყუჩები ძრავასა და მოტორისათვის;
ბადეების ამოსაწევი მანქანები [თევზჭერა];
კრამიტის საჭრელი მანქანები; ამომკვეთი და
შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი მანქანები; ნავთობის გასაწმენდი მანქანები; მადნის გადამამუშავებელი მანქანები, აღჭურვილობა; დასაფასოებელი მანქანები; შესაფუთი მანქანები;
საღებავის საფრქვევლები; სამღებრო მანქანები; პოლიგრაფიული თვითდამწყობები [ქაღალდის მიმწოდი მოწყობილობა]; ქაღალდის
ფურცლების დამამზადებელი მანქანები; ქაღალდის დამამზადებელი მანქანები; სატეხი
ჩარხები; იატაკის საპრიალებლები, ელექტრული; სატერფულიანი ამძრავები საკერავი მანქანებისათვის; ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და გასათლელი მანქანები; პილ-
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პილის საფქვავები, ხელით სამართავის გარდა; დგუშის რგოლები; ცილინდრის დგუშები;
ძრავას დგუშები; დგუშები [მანქანის ან ძრავას ნაწილები]; სარანდი ჩარხები; გუთნები;
გუთნის სახნისები; ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]; კარის გასაღებ-დასახური პნევმატიკური მოწყობილობები [მანქანათა ნაწილები]; პნევმატიკური ჩაქუჩები;
პნევმატიკური ტრანსპორტიორები; მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური დანადგარები; საპრიალებელი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტრული; სამეთუნეო ქარგოლები; ამძრავიანი უროები; წნეხები; წნეხები
[სამრეწველო მანქანები]; დეტანდერები [მანქანათა ნაწილები]; წნევის რეგულატორები
[მანქანათა ნაწილები]; წნევის სარქვლები
[მანქანათა ნაწილები]; საბეჭდი ცილინდრები;
საბეჭდი მანქანები; ლითონის ფურცლებზე
საბეჭდი მანქანები; საბეჭდი ფორმები; საბეჭდი წნეხები; საბეჭდი მანქანის საგორავი საღებავის ლილვაკები; ძალური გადაცემები,
სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის
გარდა; პუდლინგვის მანქანები; პოლისპასტები; შკივები [მანქანათა ნაწილები]; პულვერიზატორები [მანქანები]; ტუმბოს დიაფრაგმები,
მემბრანები; ტუმბოები გამათბობელი დანადგარისათვის; ტუმბოები [მანქანები]; ტუმბოები
[მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]; სახვრეტი წნეხის პუანსონები; სადაღავი მანქანები; ლარტყიანი დომკრატები; ჩოგბურთის
ჩოგანზე სიმების დასაჭიმი მანქანები; ძრავასა
და მოტორის რადიატორები [მაცივარი]; ლიანდაგის დასაგები მანქანები; რკინიგზის სამშენებლო მანქანები; საფოცხი მანქანის კბილები; მექანიკური ფოცხები; დასაქუცმაცებელი
მანქანები; ურნალები [მანქანები]; სამკალები;
ძნასაკვრელი სამკალები; მარცვლოვნების
ასაღები კომბაინები; რედუქციული გადაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; მექანიკური ჯარები; საქსოვი
დაზგის ბობინები; დოლები შლანგებისათვის,
მექანიკური; ბობინები [მანქანათა ნაწილები];
რეგულატორები [მანქანათა ნაწილები]; დგუშის რგოლები; გასავლები მანქანები; მოქლონვის მანქანები; გზის სამშენებლო მანქანები;
გზის სატკეპნები; გზის დასაგველი თვითმავალი მანქანები; რობოტები [მანქანები]; გორგოლაჭოვანი საკისრები; ხიდური ამწეები; საგლინი ჩარხის ლილვაკები; საგლინი დგანი;
როტაციული საბეჭდი მანქანები; ორთქლის
კალანდრები ქსოვილებისათვის, პორტატიული; სატინირების მანქანები; ძეხვეულის დასამზადებელი მანქანები; სახერხი დაზგები
[მანქანათა ნაწილები]; ხერხის ტანები [მანქანისა და დაზგის ნაწილები]; ხერხები [მანქანები]; ელექტრომაკრატლები; შეერთებები [ძრავას ნაწილები]; ჰერმეტიზაციის მანქანები
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სამრეწველო მიზნებისათვის; თვითზეთვადი
საკისრები; სეპარატორები; ჩამდინარე წყლის
გამშხეფები; საკერავი მანქანები; მანქანის
ლილვების შეერთებები; სალესი ჩარხები; სალესი, სახეხი ქარგოლები [მანქანათა ნაწილები]; ძნასაკონები; ცხოველების საკრეჭი მანქანები; საკრეჭი მაკრატლები, ელექტრული;
ამორტიზატორის დგუშები [მანქანათა ნაწილები]; ფეხსაცმლის კალაპოტები [მანქანათა
ნაწილები]; ფეხსაცმლის საწმენდი მოწყობილობები, ელექტრული; ერთჩამჩიანი ექსკავატორები; დასაქუცმაცებელი მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; მაქოები [მანქანათა
ნაწილები]; მოძრავი ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის [მოძრავი ტროტუარები];
ცხავები [მანქანები ან მანქანათა ნაწილები];
ცხრილები; გასაცრელი დანადგარები; ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და გასათლელი მანქანები; ძრავას მაყუჩები; დაკალიბრების მანქანები; დაზგის, ჩარხის სუპორტები; საქსოვი მანქანის დგიმთამწეები; პეწის
მიმცემი მანქანები; თოვლსაწმენდები; აირშედუღების აპარატები; აირშედუღების სანთურები; აირის სარჩილავები; დამახარისხებელი
სამრეწველო მანქანები; სათესი მანქანები; ანთების სანთლები შიგაწვის ძრავასათვის; სიჩქარის რეგულატორები მანქანის, ძრავასა და
მოტორისათვის; საშრობი მანქანები; სართავი
დაზგები; სართავი მანქანები; სართავი ჯარები; საღებავის საფრქვევლები; გამშხეფები
[მანქანები]; ზამბარები [მანქანათა ნაწილები];
თხემსაჭრელები [მანქანები]; საშტამპავი მანქანები; მანქანის სადგარები; მოტორისა და
ძრავას სტარტერები; სტატორები [მანქანათა
ნაწილები]; ორთქლის ქვაბები; ორთქლის მანქანები; ორთქლის სეპარატორები; ორთქლისა
და ზეთის ფაზების სეპარატორები; გზის სატკეპნები; სტერეოტიპის დამამზადებელი მანქანები; მოსაგვირისტებელი საკერავი მანქანები;
ქვის დასამუშავებელი ჩარხები; ჩალასაჭრელები; მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი
მანქანები; ჩობლები [მანქანათა ნაწილები];
შემწოვი დანადგარები სამრეწველო მიზნებისათვის; შაქრის დასამზადებელი მანქანები;
საჭირხნისები; გადამეტხურების დანადგარები; წნეხები ცხელი შტამპვისათვის; მანქანის
მაგიდები; ქარგები საქარგი მანქანისათვის;
ონკანები [მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]; გუდრონატორები; საწველი მანქანის
ჭიქები; თივასაბრუნელები; თერმული ბურღვის ჟანგბადის შუბები [მანქანები]; კუთხვილსაჭრელი ჩარხები; სალეწი მანქანები; საჭედი
უროები, მცირე ზომის; კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული; თამბაქოს დასამუშავებელი მანქანები; მჭრელი ინსტრუმენტები [მანქანათა ნაწილები]; მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები, სახმელეთო ტრანსპორტში გა-
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მოსაყენებლის გარდა; ამძრავი ჯაჭვები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; გადამცემი ლილვები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; მანქანის
ამძრავები [ტრანსმისიები]; ტრანსმისიები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის
გარდა; ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი
მანქანები; საწრფევებელი მანქანები; ვაგონის
ამწევები; სახეხი ჩარხები; თივის შესაკრავი
მოწყობილობები; მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკური დანადგარები; ტურბინები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; ტურბოკომპრესორები; კორდსაჭრელები; დეკელები [საბეჭდი მანქანის დეტალები]; შრიფტ-სამსხმელო მანქანები; ფოტოამკრები მანქანები; ამკრები პოლიგრაფიული
მანქანები; ტიპოგრაფიული საბეჭდი მანქანები; ტიპოგრაფიული წნეხები; უნივერსალური
კარდანული სახსრები; მტვერსასრუტის საცმები არომატული და მადეზინფიცირებელი ნივთიერებების გასაშხეფად; მტვერსასრუტის
ტომრები; მტვერსასრუტის შტანგები; მტვერსასრუტები; ვაკუუმტუმბოები [მანქანები]; ვენტილები [მანქანათა ნაწილები]; სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის დანადგარები; ვიბრაციული მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; ვულკანიზაციის აპარატები; ვაგონის
ამწევები; სარეცხი მოწყობილობები; სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის დანადგარები; სარეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის;
ნარჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები;
ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები; ნარჩენების
დასაქუცმაცებელი
მანქანები;
წყლის გამათბობლები; ჩამოსაშვები ონკანები
[წყალსაცლელები]; ცვილით საპრიალებელი
მოწყობილობები და სამარჯვები; სამარგლავი
მანქანები; აირშესადუღებელი აპარატები; შედუღების აპარატები, ელექტრული; სათქვეფები, სადღვებლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრული; შესათეთრებელი მანქანები; ჯალამბრები; ყურძნის წნეხები; სანიავებლები; ხის დასამუშავებელი ჩარხები; შესახვევი მანქანები; სარეცხის საწური მანქანები; სავაჭრო ავტომატები; სამუხრუჭე ზესადებები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; კარის გასაღები ელექტრული
მოწყობილობები; კარის დასახური ელექტრული მოწყობილობები; ელექტრორკალური
ჭრის აპარატები; ელექტრორკალური შედუღების აპარატები; ელექტროშედუღების აპარატები; ელექტროშედუღების ელექტროდები;
გალვანოპლასტიკის მანქანები; ლიფტის მართვის მოწყობილობა; მოთუთიების მანქანები;
საწვავის მიმწოდებელი ტუმბოები ავტოგასამართი სადგურისათვის; აირის სარჩილავი სანთურები; პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანები; ელექტრული აპარატები პლასტმასის

ჰერმეტიზაციისათვის [შეფუთვა]; საწვავის
თვითრეგულირებადი ტუმბოები; შედუღების
აპარატები, ელექტრული; სარჩილავები, ელექტრული; სარჩილავი ლამპები; ქარის ტურბინები. ბლენდერები; წვენსაწურები; სარეცხი
მანქანები; ელექტრული ხორცსაკეპები; ყავის
საფქვავები; ზემოჩამოთვლილი ნაწარმის საკუთნო, შეტანილი მე-7 კლასში.
9 _ საანგარიშოები; აკუმულატორის კორპუსები; აკუმულატორის ქილები; აკუმულატორები, ელექტრული; ელექტროაკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; არეომეტრები მჟავასათვის [აციდომეტრები];
აციდომეტრები აკუმულატორული ბატარეისათვის; ბგერათგამტარები; კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები; აკუსტიკური [ხმოვანი] სასიგნალო მოწყობილობები; აქტინომეტრები; არითმომეტრები; ანტენები; აერომეტრები; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ჰაერის
შედგენილობის ანალიზის აპარატები; სასიგნალო ზარები, ელექტრული; სასიგნალო მოწყობილობები; სპირტსაზომები; ალიდადები;
ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ხმის გამაძლიერებლები; გამაძლიერებელი ელექტრონული
მილაკები; გამაძლიერებელი ელექტრონული
მილაკები; ანემომეტრები; მულტიპლიკაციური ფილმები; ანოდის ბატარეები; ანოდები;
ავტომოპასუხეები; ანტენები; ანტიკათოდები;
შუქდამცავი წინაფრები; შუქდამცავი მინები;
შუქდამცავი წინაფრები; დაბრკოლებამედეგი
მოწყობილობები [ელექტრობა]; გაქურდვის
საწინააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები
[დამცავი სიგნალიზაცია; აპერტომეტრები
[ოპტიკა]; ღუზები [ელექტრობა]; აზბესტის
ქსოვილის ტანსაცმელი ხანძრისაგან დასაცავად; აზბესტის ქსოვილის ხელთათმანები
ხანძრისაგან დასაცავად; მეხანძრის დამცავი
აზბესტის ეკრანები; ასტრონომიული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სასწავლო აუდიოვიზუალური აპარატურა; ბანკომატები; კუთხსაზომი ინსტრუმენტები; ცალსასწორები; ბალანსირების მოწყობილობები; შტრიხკოდის
ამომკითხველი მოწყობილობები; ბარომეტრები; ბატარეები, ელექტრული; ელექტროაკუმულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ანთების სისტემის ბატარეები; ჯიბის
ფარნის ბატარეები; აკუმულატორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები;
აკუმულატორის ქილები; შუქურები, მნათი;
ზარები [განგაშის სიგნალიზაციის მოწყობილობები]; ბეტატრონები; ბინოკლები; მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები; შუქპირგადასაღები მანქანები; ორთქლის ქვაბის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები; განმაშტოებელი კოლოფები [ელექტრობა]; სასუნთქი აპარატები, ხელოვნური სუნთქვის აპარატების
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გარდა; სასუნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისათვის; ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები; ზუმერები; კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათვის; კაბელები, ელექტრული; საანგარიშო დისკები; კალკულატორები; საკალიბრე რგოლები; კალიბრები; ვიდეოკამერები, კამკორდერები; ფოტოაპარატები; კონდენსატორები; კაპილარული მილები; მეტრები ხუროსათვის; ფოტოფირფიტის კასეტები; ბუდეები ფოტოაპარატისა და ფოტოსაკუთნოსათვის, სპეციალური; ინსტრუმენტების ნაკრები საანალიზო ნიმუშის მოსამზადებლად [მიკროსკოპია]; სალაროს აპარატები; კასეტის ფლეიერები; კათოდები; კათოდური მოწყობილობები კოროზიისაგან დასაცავად; რედუქტორები [ელექტრობა]; დიაპოზიტივის დაცენტრების ხელსაწყოები; ცენტრალური ბლოკები ინფორმაციის
დასამუშავებლად [პროცესორები]; სამუხტავი
მოწყობილობები ელექტროაკუმულატორისათვის; ქიმიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; ინდუქციის კოჭები [გრაგნილები]; ქრომატოგრაფები, ლაბორატორიული; ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი მოწყობილობები]; კინოკამერები;
კინოფირების დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები; კინოფირები, ექსპონირებული; მცველები; ელექტროწრედის ჩამრთველები; აკუსტიკური დისკის გასაწმენდი სამარჯვები; ქანობსაზომები; სპეცტანსაცმელი,
ლაბორატორიული; ტანსაცმელი უბედური
შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისაგან
დასაცავად; ხანძრისაგან დამცავი ტანსაცმელი; კოაქსიალური კაბალები; კოჭები, ელექტრული; ელექტრომაგნიტური კოჭები; ელექტრული კოჭას კარკასები; მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახდით; მექანიზმები ტელევიზორისათვის წინასწარი გადახდით; კოლექტორები, ელექტრული; კომუტაციის ელექტრული აპარატები; კომუტატორები; კომპაქტ-დისკის ფლეიერები; კომპაქტდისკები [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები
[მუდმივი დამმახსოვრებელი მოწყობილობა];
კომპარატორები; ბუსოლები; ფარგლები [გამზომი ინსტრუმენტები]; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები; კომპიუტერის ოპერაციული
პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კომპიუტერული
პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერები; კონდენსატორები; გამტარები, ელექტრული; შეერთებები, ელექტრული; შეერთებები ელექტროხაზებისათვის; ხაზური შემაერთებელი
კოლოფები [ელექტრობა]; კონტაქტური ლინ-
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ზები; კონტაქტები, ელექტრული; კონტაქტური
ლინზების ბუდეები; მიკროსკოპის სასაგნე
მინის ბუდეები; მართვის პულტები, ელექტრული; კონვერტერები, გარდამქმნელები, ელექტრული; სპილენძის სადენი, იზოლირებული;
კორექციის ლინზები [ოპტიკა]; კოსმოგრაფიის ხელსაწყოები; ყალბი მონეტის დეტექტორები; მრიცხველები; კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]; შეერთებები, ელექტრული; დამცავი სახურავები შტეფსელის როზეტებისათვის; ტიგელები [ლაბორატორიული]; ტიგელები [ლაბორატორიული]; დენის გამმართველები; ციკლოტრონები; ფოტოლაბორატორიის ლამპები; ფოტოლაბორატორიები; მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; დეკომპრესიის კამერები; მაგნიტური ლენტის
განმაგნიტების მოწყობილობები; დენსიმეტრები; დენსიტომეტრები; დეტექტორები; დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასამედიცინო; მემბრანები, აკუსტიკური; მემბრანები სამეცნიერო
აპარატურისათვის; დიაფრაგმები [ფოტოგრაფია]; დიქტოფონები; დიფრაქციული აპარატები [მიკროსკოპია]; აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები, განათებისას გამოსაყენებლის
გარდა; დისკამძრავები კომპიუტერისათვის;
დისკები, მაგნიტური; მანძილსაზომი ხელსაწყოები; მანძილჩამწერი ხელსაწყოები; დისტილაციის აპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა];
გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობა];
გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა];
მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის; DNA ჩიპები; სასტვენი ძაღლებისათვის ბრძანების მისაცემად; დოზატორები;
საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათვის; მეტრები თერძისათვის; ფოტოსურათების
საშრობი მოწყობილობები; საშრობი ქვესადგამები [ფოტოგრაფია]; გაყვანილობა [ელექტრობა]; DVD-პლეიერები; დინამომეტრები;
საყვინთი ყურთსაცობები; კინოფირების დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები;
კვერცხის მოსახარში ტაიმერები [ქვიშის საათები]; ოვოსკოპები; ელექტროზარები კარისათვის; სამრეწველო პროცესების დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგარები; დენის კარგვის ელექტრული ინდიკატორები; მაგისტრალური ელექტროხაზები; ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები [სადენები, კაბელები]; ელექტრიფიცირებული ღობეები; ელექტრიფიცირებული სალტეები სინათლის წერტილოვანი წყაროს დასამონტაჟებლად; სარკინიგზო ისრების დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური აპარატურა; სიგნალის დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური
აპარატურა; ელექტროლიზის აბაზანები; ელექტრომაგნიტური კოჭები; განცხადებების
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ელექტრონული დაფები; ელექტრონული ფანქრები [თვალსაჩინო დემონსტრირების საშუალება]; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები;
ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვადი; ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის;
გალვანოპლასტიკის მოწყობილობა; ლიფტის
მართვის მოწყობილობა; მაგნიტურკოდიანი
ბარათები; მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკაციო სამაჯურები; გამადიდებელი ხელსაწყოები [ფოტოგრაფია]; ეპიდიასკოპები; ერგომეტრები; ექსპონომეტრები [განათების მზომები];
ცეცხლმქრობები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს
ძეწკვები; პენსნეს ზონრები; პენსნეს ჩარჩოები; პენსნეები; ოკულარიანი ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები; ფაქსიმილეს აპარატები; ყალბი მონეტის დეტექტორები; ფერმენტაციის
აპარატები [ლაბორატორიული]; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები; ფირსაჭრელი აპარატები;
ფირები, ექსპონირებული; ფილტრები რესპირატორებისათვის; ულტრაიისფერი სხივების
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ხანძრის სიგნალიზატორები; ხანძრის ჩასაქრობი საბეკნელები; ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი შალითები; სახანძრო გემები; სახანძრო ტუმბოები; სახანძრო კიბეები;
ცეცხლმქრობები; ბრანდსპოიტები; იმპულსური ნათურები [ფოტოგრაფია]; მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები; შუქ-ფეთქის ნათურები [ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები; ფლუორესცენციური ეკრანები; ნისლში გამოსაყენებელი სასიგნალო მოწყობილობები, არაფეთქებადი; საკვების ანალიზის ხელსაწყოები; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; დაფრანკვის
კონტროლის აპარატები; სიხშირის საზომები;
ლაბორატორიული ღუმლები; ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სპეციალური; დნობადი
მავთულები; დნობადი მცველები; გალენიტის
დეტექტორები; გალვანური ბატარეები; გალვანური ელემენტები; მოთუთიების მოწყობილობები; გალვანომეტრები; აირის ანალიზატორები; ბენზინის დონის მაჩვენებლები; გაზომეტრები; საზომები; მინები დენგამტარი
საფარი; მინის გრადუირებული ჭურჭელი;
ფოტოსურათების გასაპრიალებელი მოწყობილობები; ხელთათმანები მყვინთავებისათვის;
დამცავი ხელთათმანები; რენტგენის სხივებისაგან დამცავი ხელთათმანები სამრეწველო
მიზნებისათვის; სპორტული სათვალეები; ქანობსაზომები; ცხაურები ელექტროაკუმულატორის ფირფიტებისათვის; ხელის გარეშე სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის;
ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები;
საყურისები; თბორეგულირების მოწყობილობები; ჰელიოგრაფები; შემოსაკეცი მარკერები;
ანოდის ბატარეები; მაღალსიხშირული აპარატურა; ელექტრული კოჭას კარკასები; ჰოლოგრამები; რუპორები ხმამაღლამოლაპარაკე-

ებისათვის; ჰიდრომეტრები; ჰიგრომეტრები;
საიდენტიფიკაციო გარსები ელექტროგამტარებისათვის; საიდენტიფიკაციო ძარღვები
ელექტროგამტარებისათვის; საიდენტიფიკაციო მაგნიტური ბარათები; დისტანციური ანთების ელექტროაპარატები; ინკუბატორები
ბაქტერიული კულტურებისათვის; ინდიკატორები [ელექტრობა]; ინდუქტორები [ელექტრობა]; მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით [სმარტ-ბარათები]; ინტეგრალური სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები
კომპიუტერებისათვის; ინვერტორები [ელექტრობა]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა; იონიზაციის აპარატები, ჰაერის დამუშავების აპარატების გარდა; გაბარიტები [საზომი ინსტრუმენტები]; დისკამძრავები დისკების
ავტომატური ცვლით კომპიუტერისათვის; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით;
შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]; ელექტროკაბელის შემაერთებელი ქუროები; განვლილი მანძილის აღმრიცხველები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სამუხლეები
მუშისათვის; ლაბორატორიული ქვეშები; ლაქტოდენსიმეტრები; ლაქტომეტრები; ლეპტოპები [პორტატიული კომპიუტერები]; ლაზერები, არასამედიცინო; ტყავის სისქის გასაზომი
ხელსაწყოები; ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]; ასტროფოტოგრაფიის ობიექტივები;
წერილის სასწორები; ნიველირების ინსტრუმენტები; სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები]; თარაზოები; სამაშველო ქამრები; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილეტები; სამაშველო ბადეები; სამაშველო მოწყობილობა
და აღჭურვილობა; სამაშველო ტივები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები; განათების
რეგულატორები, ელექტრული; სინათლის გამოსხივების ელექტრონული მაჩვენებლები;
განათების სისტემის ბალასტური წინაღობები; მეხამრიდები; შემზღუდველები [ელექტრობა]; საკეტები, ელექტრული; ლაგები [გამზომი ინსტრუმენტები]; ხმამაღლამოლაპარაკეები; „ჯადოსნური“ ფარნები; ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტური კოდირების მოწყობილობები; მაგნიტური ლენტის
ბლოკები კომპიუტერისათვის; მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური სადენები; მაგნიტები; დეკორატიული მაგნიტები; ლუპები [ოპტიკა];
მანომეტრები; საზღვაო კომპასები; ექოლოტები; მაჩვენებელი ბაკენები; რაისმუსები [სადურგლო]; რადიოანძები; მასალათა გამოცდის მანქანები და ხელსაწყოები; მათემატიკური ინსტრუმენტები; საზომები; გამზომი ხელსაწყოები; გამზომი ხელსაწყოები, ელექტრული; გამზომი ინსტრუმენტები; საწყაო კოვზები; მექანიკური ფარნიშნები; მეგაფონები;
ვერცხლისწყლიანი თარაზოები; ლითონის
დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო მიზ-
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ნებისათვის; მეტეოროლოგიური ზონდები; მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები; მრიცხველები; მეტრონომები; მიკრომეტრები; მიკრომეტრული ხრახნები ოპტიკური ხელსაწყოებისათვის; მიკრომეტრები; მიკროფონები; მიკროპროცესორები; მიკროსკოპები; მიკროტომები;
განვლილი მანძილის აღმრიცხველები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სარკეები
დათვალიერებითი სამუშაოებისათვის; ოპტიკური ამრეკლავები; მოდემები; ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი მანქანები;
დამზერისა და კონტროლის აპარატები, ელექტრული; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]; „თაგვი“-ს ტიპის მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებები; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით;
ნავიგაციის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები;
საზღვაო სასიგნალო ხელსაწყოები; ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]; ნავიგაციის ინსტრუმენტები; ნემსები ფირსაკრავებისათვის; ნეონის ნიშნები; ავარიისაგან
დამცავი ბადეები; ცხვირის მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის; ნოუთბუკები
[პორტატული კომპიუტერები]; ობიექტივები
[ლინზები], [ოპტიკა]; თვალთვალის ხელსაწყოები; ოქტანტები; ომმეტრები; ოპტიკური
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ნიშნების
ამომკითხავი ოპტიკური მოწყობილობები; ოპტიკური კონდენსორები; ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დისკები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები; ოპტიკური
მინები; ოპტიკური ნაწარმი; ოპტიკური ფარნები; ოპტიკური ლინზები; ოსცილოგრაფები;
ჟანგბადის გადასასხმელი [გადამშვები] მოწყობილობები; ოზონატორები; დროის აღმრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის; ნაწილაკების ამაჩქარებლები; ბიჯსაზომები, პედომეტრები; კარის ოპტიკური საჭვრეტელები;
პერისკოპები; პერსონალური სტერეომიმღებები; ხმის ჩასაწერი დისკები; ფოტოკოპირების
მოწყობილობები [ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბური]; ფოტომეტრები; ფოტოტელეგრაფული აპარატები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; ფიზიკური ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; პენსნეები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს ძეწკვები; პენსნეს ზონრები; პენსნეს ჩარჩოები; პიპეტები; პლანშეტები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები]; პლანიმეტრები; აკუმულატორის ფირფიტები; მრუდჩამწერები;
როზეტები, შტეფსელის ჩანგლები, [ელექტრული შეერთებები]; შვეულას ტყვიის ტვირთები; შვეულები; ჯიბის კალკულატორები;
პოლარიმეტრები; გადასატანი ტელეფონები;
საფოსტო მარკების აღმრიცხველები; პრეციზიული სასწორები; პრეციზიული გამზომი
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ხელსაწყოები; მანომეტრები; ავტომობილის
სალტეში დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებლები; წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარქველებისათვის; წნევის ინდიკატორები; წნევის
გასაზომი აპარატები; ნაბეჭდი სქემები; კომპიუტერის პრინტერები; პრიზმები [ოპტიკური];
ზონდები სამეცნიერო კვლევისათვის; პროცესორები [ინფორმაციის დასამუშავებელი ცენტრალური ბლოკები]; საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანები; რენტგენის გამოსხივებისაგან დამცავი მოწყობილობები, არასამედიცინო; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის დროს გამოსაყენებლად; დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; დამცავი ნიღბები; მფრინავის დამცავი კომბინეზონები; ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები]; პერფობარათზე მომუშავე აღჭურვილობა ოფისისათვის; ზარის ღილაკები; პირომეტრები; რაოდენობის მაჩვენებლები; საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათვის; რადარები; პეიჯერები; რენტგენის აპარატები
სამრეწველო მიზნებისათვის; რენტგენის აპარატის ეკრანები სამრეწველო მიზნებისათვის;
რადიოხელსაწყოები; რადიოსატელეგრაფო
სადგურები; რადიოსატელეფონო სადგურები;
უსაფრთხოების მოწყობილობები სარკინიგზო
ტრანსპორტისათვის; მანძილსაზომები; ამომკითხავი მოწყობილობები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; აუდიო და ვიდეო მიმღებები; ფირსაკრავის ნემსის გამოსაცვლელი სამარჯვები; ფირსაკრავები; რედუქტორები [ელექტრობა]; სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებელი შუქამრეკლი
რგოლები ტანსაცმელზე დასამაგრებლად;
რეფრაქტომეტრები; რეფრაქტორები; მარეგულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული; რელეები, ელექტრული; დისტანციური მართვის
აპარატურა; წინაღობები, ელექტრული; რესპირატორები ჰაერის გასაფილტრად; რესპირატორები, ხელოვნური სუნთქვისათვის განკუთვნილის გარდა; მაშველების სავარჯიშო მანეკენები [სასწავლო ხელსაწყოები]; რეტორტები; რეტორტის დამჭერები; ბრუნთა რიცხვის მთვლელები; რეოსტატები; ცხენოსანთა
ჩაფხუტები; საგზაო ნიშნები, მნათი ან მექანიკური; „ჯადოსნური“ ლერწები მიწისქვეშა
წყაროების ადგილმდებარეობის დასადგენად;
სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტი]; სახაზავები [გამზომი ინსტრუმენტები]; მეტრები
[გამზომი ინსტრუმენტები]; საქარიმეტრები;
სამაშველო ბადეები; უსაფრთხოების ღვედები, სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისა და სპორტული აღჭურვილობის ღვედების გარდა; სამაშველო ბრეზენტი; არეომეტრები მარილიანი ხსნარისათვის; ნავიგაციის სატელიტური ხელსაწყოები სატელი-
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ტები სამეცნიერო კვლევისათვის; სასწორები;
სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი
მოწყობილობა]; რასტრები ფოტოტიპიისათვის; ეკრანები [ფოტოგრაფია]; კუთხვილის კალიბრები; ნახევარგამტარები; სექსტანტები;
გარსები ელექტრული კაბელისათვის; ფეხსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა
და ცეცხლისაგან დასაცავად; ფოტოსაკეტის
გამშვები მოწყობილობები [ფოტოგრაფია];
ფოტოსაკეტები; ცეცხლსასროლი იარაღის
ოპტიკური სამიზნეები; სასიგნალო ზარები;
სასიგნალო ფარნები; სასიგნალო ბაკენები;
სასიგნალო პანელები, მნათი ან მექანიკური;
სასიგნალო სასტვენები; სიგნალები, მნათი ან
მექანიკური; მნათი ნიშნები; იმიტატორები სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და შემოწმებისათვის; სირენები; ტყავის სისქის გამზომი აპარატები; გასაშლელი კალიბრები;
დიასკოპები; ლოგარითმული სახაზავები; დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]; კვამლის დეტექტორები; შტეფსელის
ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; წინდები ელექტროგათბობით; მზის ბატარეები; შემდუღებლის ნიღბები; სოლენოიდური სარქველები [ელექტრომაგნიტური გადამრთველები]; სონარები; ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობები; სონომეტრები; ხმის
ჩამწერი აპარატურა; ხმის ჩანაწერის მატარებლები; ხმის ჩასაწერი დისკები; ხმის ჩასაწერი
ლენტები; ხმის აღმწარმოებელი აპარატები;
ხმის გადამცემი აპარატები; ზონდირების აპარატები და მანქანები; საძირავები ლოტებისა
და ზონდებისათვის; ლოტის ზონრები; ნაპერწკალსაქრობები; მეგაფონები; სათვალის ბუდეები; სათვალის ჩარჩოები; სათვალის მინები; სათვალეები [ოპტიკა]; სპექტროგრაფები;
სპექტროსკოპები; სიჩქარის კონტროლის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სპიდომეტრები; ფოტოგრაფირების სისწრაფის საზომი ხელსაწყოები; ფირსაკრავის
ბრუნთა რიცხვის რეგულატორები; სფერომეტრები; სპირტიანი თარაზოები; კოჭები [ფოტოგრაფია]; გამშხეფი სახანძრო სისტემები;
სცენის განათების რეგულატორები; საფოსტო
მარკებით გადახდის კონტროლის აპარატები;
ფოტოაპარატის შტატივები; გამშვები ტროსები ძრავასათვის; ცალსასწორები; მართვის
მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ავტომატური; სტერეოსკოპები;
სტერეოსკოპული აპარატები; გამოსახდელი
აპარატები ლაბორატორიისათვის; ხმის ჩასაწერი ლენტები; ნემსები ფირსაკრავისათვის;
სულფიტომეტრები; მზის სათვალეები; გეოდეზიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები;
საზომი ჯაჭვი; ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები; ოპტიკური ნიველირები; საკომუტაციო

დაფები; გადართვის კოლოფები [ელექტრობა]; გადამრთველები, ელექტრული; ტაქომეტრები; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა [ხმის, გამოსახულების, ინფორმაციის];
ტაქსომეტრები; სასწავლო ხელსაწყოები; კბილების დამცავები [კაპა]; სატელეგრაფო სადენები; ტელეგრაფის აპარატები; მანძილსაზომები; ტელეფონის აპარატები; ტელეფონის
ყურმილები; სატელეფონო გადამცემები; სატელეფონო სადენები; ტელეტაიპები; ტელემოკარნახე; დისტანციური მწყვეტარები; ტელესკოპები; ტელეტაიპები; ტელევიზორები;
ტემპერატურის ინდიკატორები; კიდურა ქუროები [ელექტრობა]; სინჯარები; აპარატები
ანალიზისათვის, არასამედიცინო; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები;
თეოდოლიტები; თერმოელექტრონული მილაკები; თერმოელექტრონული მილაკები; თერმომეტრები, არასამედიცინო; თერმოსტატები;
თერმოსტატები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საქსოვი ლუპები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები; სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები; დროის მარეგისტრირებელი
ხელსაწყოები; დროის რელეები, ავტომატური;
ტონარმები ფირსაკრავებისათვის; ტოტალიზატორები; შუქნიშნები [სიგნალიზაციის
მოწყობილობები]; ტრანსფორმატორები [ელექტრობა]; ტრანზისტორები [ელექტრონიკა];
ელექტრონული
სიგნალის
გადამცემები;
გადამცემები [კავშირგაბმულობა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა];
დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; დიასკოპები;
სამფეხები ფოტოაპარატისათვის; ურინომეტრები; ვაკუუმმეტრები; ვაკუუმნათურები [რადიო]; ვარიომეტრები; გამაფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების რადიომიმღებები; ნონიუსები; ვიდეოკასეტები; ვიდეოთამაშების კარტრიჯები;
ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; ვიდეოეკრანები; ვიდეოტელეფონები; მაგნიტური ლენტები
ვიდეოჩაწერისათვის; ხედმძებნები ფოტოაპარატისათვის; ვისკოზიმეტრები; ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; გადამეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები; ვოლტმეტრები; ხმის დამთვლელი
მანქანები; პლატები ინტეგრალური სქემებისათვის; რაციები, პორტატიული; სარეცხი
აბაზანები [ფოტოგრაფია]; წყლის დონის მაჩვენებლები; ტალღსაზომები; ხიდური, ბაქნიანი სასწორები; ამწონი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ამწონი მოწყობილობები; საწონები; ქარის მიმართულების მაჩვენებლები;
კლემები [ელექტრული]; სადენები, ელექტრული; ლითონის შენადნობის მავთულები [დნობადი მავთულები]; სახის დამცავი ეკრანები
მუშებისათვის; მაჯის საყრდენები კომპიუტე-
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რთან სამუშაოდ; რენტგენის ფირები, ექსპონირებული; რენტგენოგრამები, არასამედიცინო;
რენტგენის გამოსხივების რეგენერაციის აპარატები და დანადგარები, არასამედიცინო;
რენტგენის მილაკები, არასამედიცინო; ჩანთები ლეპტოპებისათვის; ფიჭური ტელეფონების
ზონრები; მანეკენები ქრაშ-ტესტებისათვის;
ციფრული ფოტოჩარჩოები; მუსიკალური ფაილები, ჩატვირთვადი; გამოსახულებების ფაილები, ჩატვირთვადი; მობილური ტელეფონის
ზარების ფაილები, ჩატვირთვადი; სახანძრო
შლანგები; სახანძრო პომპები; გლობალური
პოზიციონირების სისტემის [GPS] აპარატები;
ლაბორატორიული ცენტრიფუგები; სანათლის გამოსხივების დიოდები [LED]; პეტრის
ფინჯანი; პიტოს მილაკი, პიტომეტრი; პორტატული მედიაპლეერები; ნაბეჭდი პლატები;
ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები; სტრობოსკოპები; ტემპერატურის მაჩვენებელი ეტიკეტები, არასამედიცინო; საგზაო კონუსები;
ტრანსპონდერები [მიმღებ-გადამცემები]; ტრიოდები; ფლეშ-მეხსიერება; VCD, DVD, MP3
პლეერები და ჩამწერები; CD პლეერები და ჩამწერები; მანქანის სტერეომიმღებები; აუდიო
მოლაპარაკეები; კასეტური პლეერები და ჩამწერები; რადიომიმღებები; მანქანის რადიომიმღებები; აბაზანის სასწორები; ტელეფონები; ტელეფონები ნომრის ამომცნობით; ზემოჩამოთვლილი ნაწარმის საკუთნო, შეტანილი
მე-9 კლასში.
__________________________________________
(111) M 2014 25036 R
(151) 2014 07 14
(181) 2024 07 14
(210) AM 077569
(220) 2014 06 16
(732) შპს „ლიმონი 2009“
ძველი თბილისის რაიონი,
რესპუბლიკის მოედანი, თბილისი,
საქართველო
(740) მიხეილ ჭიღლაძე
(540)

(111) M 2014 25037 R
(151) 2014 07 14
(181) 2024 07 14
(210) AM 077570
(220) 2014 06 16
(732) შპს „ლიმონი 2009“
ძველი თბილისის რაიონი,
რესპუბლიკის მოედანი, თბილისი,
საქართველო
(740) მიხეილ ჭიღლაძე
(540)

(591) თეთრი, ლურჯი
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "iveria" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
41 _ გართობა (ტოტალიზატორი/კაზინო).
__________________________________________
(111) M 2014 25038 R
(151) 2014 07 14
(181) 2024 07 14
(210) AM 077571
(220) 2014 06 16
(732) შპს „ლიმონი 2009“
ძველი თბილისის რაიონი,
რესპუბლიკის მოედანი, თბილისი,
საქართველო
(740) მიხეილ ჭიღლაძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.22-26.04.24-28.19.00-29.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა „ივერია“ არ ექვემდებაება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
41 _ გართობა (ტოტალიზატორი/კაზინო).
__________________________________________

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-29.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "iveria" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
41 _ გართობა (ტოტალიზატორი/კაზინო).
__________________________________________
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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 2014 71412 A
(800) 1150713
(151) 2013 01 14
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

OIL MAGIC
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; preparations for caring, cleaning, tinting,
coloring, bleaching, fixing and forming of hair; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2014 71429 A
(800) 1150837
(151) 2012 09 19
(731) SKY WALK SCAFFOLDING
160 rue Hélène Boucher, F-69140
RILLIEUX-LA-PAPE, France
(540)

(591) Black, white
(511)
6 – Scaffolding of metal; ladders of metal; reinforcing materials of metal for building.
19 – Scaffolding not of metal; reinforcing materials
not of metal for building; ladders, not of metal.
37 – Mounting of scaffolding; repair and maintenance of scaffolding; installation of scaffolding for the
building industry, of work and building platforms;
rental of scaffolding for the building industry, of
work or building platforms.
_________________________________________
(260) AM 2014 71453 A
(800) 1151040
(151) 2012 11 08
(731) FRANCE KEBAB
123 rue Guillaume Fouace, F-50000 Saint
Lô, France
(540)

KEBAB PARTY
(591) Black, white

(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; fruit and vegetable salads, all these goods in connection with kebab.
30 – Sandwiches, sauces, condiments, breads, pizzas, rice, pasta, all these goods in connection with
kebab.
43 – Catering of meals, self-service catering, fast
food catering, coffee shops, all these services relating to a chain of restaurants serving kebab.
_________________________________________
(260) AM 2014 71854 A
(800) 1153175
(151) 2012 12 06
(731) MOVIMENTO S.R.L.
Via Nicola Piccinni, 3, I-20131 MILANO
(MI), Italy
(540)
(591) Black, white
(511)
25 – Footwear in general, including slippers; footwear; footwear for sports; boots and sandals; clothing for men, women and children in general, including dresses made from skins; shirts; blouses;
skirts; tailleurs; suit jackets; trousers; shorts; undershirts; hosiery; pajamas; socks; knitted underclothing; bodices; suspender belts; underpants (underwear); brassieres; slips; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; tracksuits for
sports; anoraks; ski pants; belts; furs; sashes for
wear; gloves; bathrobes.
_________________________________________
(260) AM 2014 71855 A
(800) 1153201
(151) 2013 01 25
(731) Closed Joint Stock Company "EMPILS"
21, 1-y Mashinostroitelny per., RU-344016
Rostov-na-Dony, Russian Federation
(540)

(591) Red
(511)
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
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annatto [dyestuff]; auramine; canada balsam; whites
[colorants or paints]; white lead; paper for dyeing
easter eggs; dyes; binding preparations for paints;
glazes [paints, lacquers]; litharge; primers; gamboge
for painting; titanium dioxide [pigment]; repositionable paint patches; indigo [colorant]; gum resins;
colophony; caramel [food colorant]; carbonyl [wood
preservative]; cochineal carmine; copal; alizarine
dyes; aniline dyes; ink for leather; colorants for
liqueurs; colorants for beverages; shoe dyes; colorants for beer; colorants for butter; ink for skindressing; dyewood; malt colorants; food dyes; colorants; toners [ink] for photocopiers; aluminium
paints; asbestos paints; bactericidal paints; wood
stains; ceramic paints; marking ink for animals; distempers; fireproof paints; printing ink; engraving
ink; enamels for painting; paints; creosote for wood
preservation; turmeric [colorant]; black japan; bitumen varnish; bronzing lacquers; copal varnish; lacquers; anti-corrosive bands; anti-rust oils; oils for the
preservation of wood; mastic [natural resin]; lime
wash; cobalt oxide [colorant]; zinc oxide [pigment];
silver paste; printers' pastes [ink]; pigments; gildings; coatings [paints]; coatings for roofing felt [paints]; wood coatings [paints]; undercoating for vehicle chassis; anti-fouling paints; varnishes; aluminium powder for painting; bronze powder; silvering
powders; metals in powder form for painters, decorators, printers and artists; anti-corrosive preparations; protective preparations for metals; wood mordants; mordants for leather; mordants; thinners for
paints; thinners for lacquers; whitewash; soot [colorant]; carbon black [pigment]; lamp black [pigment];
sandarac; thickeners for paints; sienna earth; siccatives [drying agents] for paints; anti-rust greases; natural resins, raw; malt caramel [food colorant]; badigeon; anti-tarnishing preparations for metals; antirust preparations for preservation; wood presservatives; sumac for varnishes; minium; turpentine [thinner for paints]; toner cartridges, filled, for printers
and photocopiers; fixatives [varnishes]; fixatives for
watercolors [watercolours]; metal foil for painters,
decorators, printers and artists; silver foil [leaf];
yellowwood [colorant]; blacks [colorants or paints];
saffron [colorant]; gum-lac; dyewood extracts; enamels [varnishes]; silver emulsions [pigments].
_________________________________________
(260) AM 2014 71867 A
(800) 1153284
(151) 2012 12 07
(731) W.H. Smith Retail Holdings Limited
Greenbridge Road, Swindon, Wiltshire
SN3 3R, United Kingdom
(540)

(591) Black, white, pink
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(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 or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; computer apparatus; computer peripherals; computer software; mouse mats; computer mice; computer keyboards; wireless communication
apparatus; devices for the display of digital images;
radios; audio and video recording and playback instruments and apparatus; CDs; video tapes; laser
disks; DVDs; cameras and photographic apparatus
and instruments and carrying cases therefor; projectors, dictating machines; telephones, telephone answering machines; hands free kits for phones;
electronic calculators and lexicons; pedometers,
route finders; coin sorting machines; coin counting
machines; cash dispensers; meteorological apparatus; laser pointers; electric apparatus for killing insects; safety apparatus for the prevention of accident
or injury; protective clothing; tyre pressure gauges;
metal detectors; spectacles; contact lenses; ultraviolet detection and monitoring apparatus; batteries;
microscopes; planetariums; thermostats; printers;
chemistry apparatus and instruments; tape measures.
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; toys; plush toys; toys incorporating
money boxes; robots for entertainment use; craft
toys sold in kit form; model kits; puppets; chemistry
sets; playing cards; playing card cases; bags adapted
for carrying sporting articles; sporting apparatus;
trampolines; electronic playthings; electronic games.
_________________________________________
(260) AM 2014 71881 A
(800) 1153545
(151) 2012 12 28
(731) GHIBLI S.p.A.
Via Circonvallazione, 5, I-27020 DORNO
(PV), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Industrial cleaning machines (vacuum cleaners,
wet & dry vacuum cleaners, polishers, single discs,
scrubber driers) industrial machines for floor clea-
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ning, carpet cleaning, roads cleaning (self-propelled
and manhandle) vacuum cleaners for domestic use,
for industrial use, for car cleaning, handle vacuum
cleaners (electric) automatic floor scrubbers, central
vacuum machines; machines for steam cleaning, industrial machines for jet pressure cleaning machines
and tools machines for industrial cleaning, for industrial and domestic cleaning purposes, in particular vacuum cleaners, single discs, polishers, scrubber
driers.
_________________________________________
(260) AM 2014 71889 A
(800) 1153646
(151) 2012 07 03
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "NEVA"
str. 8, d.5, Beregovoy proezd., RU-121087
Moskva, Russian Federation
(540)

(591) Gray, pink
(511)
5 – Sterilising preparations; balms for medical purposes; pomades for medical purposes; hygienic bandages; petroleum jelly for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; vitamin preparations; plasters for medical purposes; sanitary
pads; medical preparations for slimming purposes;
absorbent cotton; antiseptic cotton; mineral food
supplements; air purifying preparations; bath preparations, medicated; food for babies; lacteal flour for
babies; nutritional supplements; breast-nursing pads;
air deodorising preparations; babies' napkin-pants
[diaper-pants]; diapers [babies' napkins].
9 – Acoustic [sound] alarms, namely baby monitors.
16 – Paper bows; table linen of paper; toilet paper;
covers of paper for flower pots; bibs of paper; handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; face
towels of paper; paper coffee filters; silver paper;
tissues of paper for removing make-up; filtering materials [paper]; sheets of reclaimed cellulose for
wrapping.
20 – Playpens for babies; pillows; furniture shelves;
chests for toys; mats for infant playpens; mirrors
[looking glasses]; bedding, except linen; dressing
tables; chairs [seats]; indoor window blinds [shades]
[furniture]; bead curtains for decoration; curtain
holders, not of textile material; latches, not of metal;
children's wooden furniture with elements of metal.

41 – Education information; recreation information;
entertainment information; operating lotteries; vocational guidance [education or training advice]; party
planning [entertainment]; health club services [health and fitness training]; club services [entertainment or education]; game services provided on-line
from a computer network; providing recreation facilities; organization of competitions [education or entertainment]; theatre productions; entertainment; ticket agency services [entertainment]; conducting interactive games through a computer network.
_________________________________________
(260) AM 2014 71941 A
(800) 1153981
(151) 2013 02 01
(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
Laoniuwan Village North, Shayang Road,
Shahe Town, Changping District, 102206
Beijing, China
(540)

(591) Black, white
(511)
37 – Rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been
worn or partially destroyed; motor vehicle maintenance and repair; vehicle wash; vehicle lubricating
services; vehicle polishing; anti-rust treatment for
vehicles; vehicle service stations for refueling and
maintenance; retreading tires; mending rubber tires.
_________________________________________
(260) AM 2014 72351 A
(800) 1158099
(151) 2013 03 05
(731) JSC TATCHEMPHARMPREPARATY
ul. Belomorskaya 260, Kazan, RU-420091
Tatarstan, Russian Federation
(540)

BEFUNGIN
(591) Black, white
(511)
5 – Dietary supplements.
_________________________________________
(260) AM 2014 72352 A
(800) 1158100
(151) 2013 03 05
(731) JSC TATCHEMPHARMPREPARATY
ul. Belomorskaya 260, Kazan, RU-420091
Tatarstan, Russian Federation
(540)
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(591) Black, white
(511)
5 – Dietary supplements.
_________________________________________
(260) AM 2014 72355 A
(800) 1158140
(151) 2013 03 28
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
9920 Corporate Campus Drive, Louisville KY
40223, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
11 – Filters and filtering media for use in the purification of air and other industrial fluids, namely, air
filters for industrial installations; filters and filtering
media for removal of contaminant gases and particulates for industrial purposes, namely, air filters for
industrial installations.
_________________________________________
(260) AM 2014 72356 A
(800) 1158152
(151) 2013 03 26
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

(591) The mark consists of a purple circle containing
an image of a white stylized person or antenna
surrounded by concentric circles which are
also white. The color(s) purple and white
is/are claimed as a feature of the mark
(511)
9 – Computer software for use in reviewing, storing,
organizing and playing pre-recorded audio and video
content.
_________________________________________
(260) AM 2014 72360 A
(800) 1158170
(151) 2012 12 21
(731) Paşabahçe Cam Şanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi
İş Kuleleri Kule 3, 4, Levent 034, TR-34330
İstanbul, Turkey
(540)

(511)
21 – Household, table and kitchen utensils made of
glass and porcelain, decoration articles and ornaments made of glass, porcelain, ceramic, and earthenware; stemware, tumbler glasses and goblets,
wine glasses, tea glasses, cups, mugs; glass plates,
pastry and service dishes, saucers, ice-cream cups,
egg cups; glass bowls, snack bowls, ice buckets,
covered and lidless sugar bowls, food containers,
salt and pepper shakers, oil cruets, vinegar cruets,
butter dishes, honey dishes, jam dishes, covered and
lidless jars, decanters, jugs, carafes, bottles, cutting
boards, cocktail shakers, spoon-fork rests, milk jugs,
napkin holders, sauce bowls, heat-resistant cooking
pots, saucepans, ovenware, trays, cake molds, covers/lids with glass handles, teapots, vases, candle
holders.
_________________________________________
(260) AM 2014 72361 A
(800) 1158189
(151) 2013 03 20
(731) IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH
LTD
Qingdao Garment Industrial Park, Jimo,
Qingdao, China
(540)

(591) Black, white
(511)
28 – Body-building apparatus; body-training
apparatus; balls for games; machines for physical
exercises; appliances for gymnastics; roller skates.
_________________________________________
(260) AM 2014 72362 A
(800) 1158190
(151) 2013 03 20
(731) IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH
LTD
Qingdao Garment Industrial Park, Jimo,
Qingdao, China
(540)

(591) Black, white
(511)
28 – Body-building apparatus; body-training apparatus; balls for games; machines for physical exercises; appliances for gymnastics; roller skates.
_________________________________________

(591) Black, white, red
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(260) AM 2014 72365 A
(800) 1158255
(151) 2013 03 18
(731) ALBAS d.o.o.
Ul. bratov Babnik 36, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia
(540)

(540)

(591) Orange and white
(511)
9 – Computer software for use in organizing, storing, and reading electronic publications.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Preparations for facilitating, stimulating or improving sexual intercourse, especially in the form of
candies, capsules or chewing gums.
_________________________________________
(260) AM 2014 72366 A
(800) 1158264
(151) 2013 03 12
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8210, Japan
(540)

MERRIES
(591) Black, white
(511)
3 – Wet tissues impregnated with cosmetic lotion.
5 – Baby diapers; napkins for incontinents.

(260) AM 2014 72370 A
(800) 1158337
(151) 2013 03 26
(731) TELA BIO, Inc.
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern
PA 19355, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
10 – Natural and biocompatible materials comprised
of non-living tissue for implantation or application
in a surgical site to restore, repair, or treat organ,
tissue, and body structures.
_________________________________________
(260) AM 2014 72371 A
(800) 1158354
(151) 2012 12 18
(731) Jinguan Foods Co., Ltd.
Fujian; Wuli Industrial Garden, Jinjiang
Fujian, China
(540)

16 – Baby bottom wipes of paper.
_________________________________________
(260) AM 2014 72367 A
(800) 1158267
(151) 2013 03 12
(731) SCORPIUS
55, Rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS,
France
(540)

CHOLURSO
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human medicine.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
30 – Tea; molasses for food; instant rice; flour-milling products; condiments; soy sauce; vinegar; leaven; essences for foodstuffs (except etheric essences
and essential oils); meat tenderizers, for household
purposes; flavoring sauce.
_________________________________________

(260) AM 2014 72369 A
(800) 1158336
(151) 2013 03 26
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
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(260) AM 2014 72372 A
(800) 1158383
(151) 2013 01 25
(731) BFF KOZMETİK TEMİZLİK PLASTİK
ÜRÜNLERİ VE TURİZM SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ
Tepeören Mahallesi Kimya Sanayicileri
Organize Sanayi Bölgesi B-07 Parsel Tuzla
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Preparations for bleaching and cleaning, perfumery, cosmetics, fragrances for personal use, soaps,
cosmetic preparations for the care of mouth and
teeth, abrasives, emery cloth, emery paper, pumice
stone, abrasive pastes, polishing and preserving preparations for leather, metal, wood.
_________________________________________
(260) AM 2014 72373 A
(800) 1158411
(151) 2013 04 02
(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, specifically, pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory
drugs, pharmaceutical preparation that modulate the
immune system, pharmaceutical preparations for the
treatment of certain cancers and blood diseases, specifically excluding for veterinary use.
_________________________________________
(260) AM 2014 72374 A
(800) 1158433
(151) 2013 04 15
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 72375 A
(800) 1158434
(151) 2013 04 15
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)
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(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 72377 A
(800) 1158462
(151) 2012 06 11
(731) İrfan Bayhan
Keresteciler Sitesi, Yιldirιm Sok. No.6 K:2,
Merter/Güngören İstanbul, Turkey
(540)

(591) Red and black
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2014 72378 A
(800) 1158464
(151) 2012 10 18
(731) CLEANOLIFE ENDÜSTRIYEL MUTFAK
VE HIJYEN ÜRÜNLERI LIMITED
SIRKETI
Karayollari Mahallesi, Kadir Akdogan
Caddesi No.3 Küçükköy, Gaziosmanpasa –
Istanbul, Turkey
(540)

(591) Green and blue
(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.
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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
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for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
21 – Cleaning tools and equipments (non-electric);
brushes (other than painting brushes), brushes for
cleaning purposes, materials used in brush-making,
namely, sponges, steel wools and wool wastes;
dusting and cleaning clothes, gloves for washing
dishes, non-electric polishing machines, carpet beaters, carpet sweepers, pads for cleaning, electric
brushes, except parts of machines; toothbrushes,
electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes,
hairbrushes, combs, make-up removing appliances;
non-electrical tools and utensils for household and
kitchen use; clothes pins; household or kitchen utensils and containers, vases; ironing boards, ironing
board covers, laundry drying racks; cages for pets,
litter boxes (trays) for pets, drinking and feeding
troughs for animals, birdbaths, bird rings; indoor terrariums for animal and plant cultivation; ornaments
made of glass, porcelain, ceramics or terra-cotta;
sculptures, works of art of porcelain, terra-cotta or
glass; mousetraps, insect traps, flycatchers, flyswatters, toilet utensils, electric devices for attracting
and killing insects; perfume burners, perfume atomizers, perfume sprayers and vaporizers, sold empty,
cosmetic utensils (non-electric), appliances for removing make-up (non-electric), powder puffs, toilet
cases; nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, roses for watering cans;
glass, unworked or semi-worked (except building
glass), mosaics of powdered glass for decoration, not
for building; glass wool other than for insulation and
textile; cups given at sport contests made of glass,
porcelain, ceramics, ordinary metal, plastic and synthetic and other materials, included in this class.
_________________________________________

10 – Massage apparatus for medical purposes; inhalers; sphygmomanometers; sphygmotensiometers;
arterial blood pressure measuring apparatus; thermometers for medical purposes; medical apparatus
and instruments; electric massage apparatus for household purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 72380 A
(800) 1158546
(151) 2012 12 21
(731) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"VYSOTA"
Profsoyusnaya ul., 26/44, office II, room 1,
RU-117292 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) White, light-blue, blue, dark-blue, light-grey,
grey and silver
(511)
33 – Vodka.
_________________________________________

(260) AM 2014 72379 A
(800) 1158469
(151) 2013 03 18
(731) ICST Corporation
S4Tower, 17-1, Kamiochiai 5-chome, Chuouku, Saitama-shi, Saitama 338-0001, Japan
(540)

(260) AM 2014 72381 A
(800) 1158558
(151) 2013 02 14
(731) NEWSLUX
37, rue d'Anversб L-1130 Luxembourg,
Luxembourg
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Measures; weighbridges; weighing apparatus
and instruments; weighing machines; laboratory apparatus and instruments; photographic machines and
apparatus; cinematographic machines and apparatus;
optical machines and apparatus; measuring or testing
machines and instruments; electric or magnetic meters and testers; telecommunication machines and
apparatus; electronic machines, apparatus and their
parts; buzzers, electric.

(591) Black, white
(511)
9 – Apparatus for the recording, reproduction, transmission of sound or images; software, computer peripherals, photographic, cinematographic and teaching apparatus and instruments, audiovisual and
magnetic recording media; media for the transmission, reproduction and duplication of sound and/or
images; data media, recorded or blank; pre-recorded
or blank video cassettes and video disks, pre-recorded or blank laser cassettes and laser discs, magnetic
tape cassettes and sound recording discs, sound and
audiovisual recordings; compact discs, video discs,

i24news
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optical discs, digital optical discs; video digital versatile discs; electronic cards, electronic game cards;
magnetic and electronic pens, computer programs,
television programs on videotape, software on all
types of media; programs (software) and interactive
television and/or audiovisual games (software), digital media for compilation and computerized editing,
digitization of texts and/or fixed or animated images
and/or sounds (musical or not) for interactive or
non-interactive use, databases and especially voice
databases, text and sound data banks, image banks;
computers; data communication software, floppy
discs, digital compact discs; games on digital optical
disks; games on compact discs.
16 – Paper; cardboard; cardboard articles; printed
matter; newspapers; books; manuals; promotional
pamphlets; pamphlets; publications; magazines; periodical reviews, paintings (pictures) and engravings,
wrapping paper; paper or plastic bags, sachets and
sheets for packaging; shields (paper seals); paper or
cardboard signs, non-textile labels, flags (of paper);
posters; postcards, transfers [decalcomanias]; Graphic prints; engravings; pictures; bands of paper or
cardboard for recording computer programs; teaching material in the form of games (books); printed
matter (printing products); printing type; printing
blocks; instructional and teaching material (except
apparatus).
25 – Clothing, footwear, headgear.
28 – Games, toys; playing cards; gymnastic and
sporting articles (excluding clothing, footwear,
mats); automatic and electronic games other than
coin-operated and those designed to be used only
with a television set.
35 – Advertising and business information service;
updating of advertising material; assistance and
advice for business organization and management;
business consultancy; billboard advertising, distribution of advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), particularly for national or
international mail-order sale; services of a franchiser, namely commercial or industrial management or
operational assistance; commercial information and
advice services; commercial promotion for others in
all forms, and especially via the provision of privileged user cards; carrying out commercial activities
and sales promotion for others of all kinds and on all
media, especially for national or international mail
order sale; data input, editing, compilation and processing services and, in general, services relating to
the recording, transcription transmission and systematization of written communications and sound
and/or visual recordings; subscription services for
third parties to printed goods and all information
media, texts, sounds and/or images, audiovisual
goods or multimedia goods; computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or (musi-
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cal or non-musical) sounds, for interactive or noninteractive use, on the appropriate media (audio
digital compact discs, digital video discs); document
reproduction; rental of any advertising materials and
commercial presentations; computerized file management, business advice and advertising related to
data communication services; organization of exhibitions for commercial and advertising purposes;
subscription to a telephone or computer (Internet)
service for others; administration of exhibition sites;
arranging newspaper subscriptions for others to
digital, electronic or non-electronic publications;
services for subscription to a data communication
service for others; arranging of subscriptions to a
television channel for others for others.
38 – Telecommunication services; data transmission
via multiservice company telecommunication networks; secure electronic mail services; news information and news agency services; communication
services via radio, telephone and telegraph equipment as well as via all teleprocessing means, via interactive video, and in particular computer terminals
and peripherals or electronic and/or digital equipment, videophone and videoconferencing equipment; sending, transmitting dispatches and messages; data transmission services, in particular packet
transmission services, electronic document dispatching, transmission, electronic mail services; telephone call transfer or telecommunication services;
satellite transmission; broadcasting of television
programs and more generally of multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-musical sounds), for interactive or non-interactive use; television and radio broadcasts and, more generally,
audiovisual and multimedia programs (computer
editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds) for interactive or other use; telex services, transmission of information by teleprinter; communication by computer terminals; transmission of information by telematic means with a view to obtaining information contained in data banks and image banks; Communication (transmission) via computer networks in general; rental services for computer, remote computing
and data communications apparatus and instruments,
namely telephones, telecommunications apparatus,
facsimile machines, message sending apparatus, modems; rental of access time to a database server
center.
41 – Services for teaching and training, education
and entertainment; sporting and cultural activities;
correspondence courses; editing and publication of
texts (other than advertising texts), illustrations,
books, journals, newspapers, periodicals, magazines,
publications of all kinds and in all forms (other than
for advertising purposes) including electronic and
digital publications (other than for advertising) of
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audio and/or visual media, multimedia carriers, (interactive disks, read-only memory digital-audio
compact discs), multimedia programs (computer
editing of texts and/or still or animated of images),
games and in particular televised games, audiovisual
games, games on compact discs and digital-audio
compact discs, on magnetic media; editing of radio
and television programs, audiovisual and multimedia
programs (computer editing of texts and/or images,
still or animated, and/or of musical or non musical
sounds), for interactive use or non-interactive use;
organization of competitions relating to education or
entertainment, of games (entertainment); creation
and production of news programs, of radio and
television entertainment, of audiovisual and multimedia programs (computer editing of texts and/or
still or animated images, and/or musical or nonmusical sounds), for interactive or other use; organization of shows; artistic production and rental of
films and cassettes including video cassettes, and
more generally all audio and/or video media and
multimedia carriers (interactive discs, digital-audio
CD-ROMs); leisure services, namely arranging leisure events (entertainment); editing of videotape,
photographic reporting; scriptwriting services; translation services; videotaping.
42 – Hosting of sites (Internet); services provided by
a franchiser, namely transfer (provision) of knowhow, legal data bank and database set-up, design
(development), and operation (programming); computer programming for electronic instruments and
apparatus, computers, remote computing and computer communication systems, multimedia equipment, programming of multimedia equipment; rental
of computer, remote computing and computer communication apparatus and instruments, namely computers, software, scanner, recorders, printers, printer
peripherals; design (development) of sites on global
computer networks.
_________________________________________
(260) AM 2014 72416 A
(800) 300646
(151) 1965 07 26
(891) 2013 03 08
(731) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84, CH-4052 Basel,
Switzerland
(540) PRIORIN
(591) Black, white
(511)
3 – Product for the treatment of capillary disorders,
excluding soaps.
5 – Product for hair diseases of all types.
_________________________________________

(260) AM 2014 72932 A
(800) 1163241
(151) 2013 02 07
(731) Grundig Multimedia B.V.
Luna Arena, Herikerbergweg 238, NL-1101
CM Amsterdam Zuidoost, Netherlands
(540)

FlexiCook
(591) Black, white
(511)
11 – Lighting apparatus and installations (lighting
installations for vehicles, interior and exterior spaces); apparatus and installations for cooking, heating
and vapor producing (including electric ovens, microwave ovens, gas ovens, electric heating apparatus
or heating apparatus for solid, liquid or gaseous
fuels); air conditioning devices; cooling apparatus,
namely refrigerators, milk coolers, water coolers,
ice-boxes, ice machines and devices, freezers; electric and gas operated apparatus, machines and devices used in cooling, drying and boiling (including
electric and heating-operated laundry dryers, hair
dryers and hand drying apparatus); industrial type
cooking, drying and cooling installations; laundry
dryers.
_________________________________________
(260) AM 2014 72933 A
(800) 1163248
(151) 2012 12 28
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA "MATERIA MEDICA HOLDING"
Trety Samotechny pereulok, 9, RU-127473
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; hygienic preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
animals and human purposes; plasters, dressings;
teeth filling material and dental impression materials; disinfectants; preparations for destroying noxious animals; fungicides; acaricides; aconitine; alkaloids for medical purposes; alginates for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for veterinary purposes; amino
acids for medical purposes; analgesics; anaesthetics;
antibiotics; antiseptics; medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; aluminium acetate for
pharmaceutical purposes; acetates for pharmaceutical purposes; germicides; balms for medical purposes; hygienic bandages; bandages for dressings;
biocides; bracelets for medical purposes; anti-
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rheumatism bracelets; bromine for pharmaceutical
purposes; paper for mustard plasters; fly catching
paper; mothproofing paper; petroleum jelly for
medical purposes; vaccines; oxygen baths; antiseptic
cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for
medical purposes; cotton for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; radiological contrast substances for medical purposes; nutritive substances for microorganisms; radioactive
substances for medical purposes; bismuth subnitrate
for pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bathing; mineral waters for medical purposes; thermal
water; dietary fiber; molding wax for dentists; guaiacol for pharmaceutical purposes; gases for medical
purposes; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; hormones for medical
purposes; mustard for pharmaceutical purposes;
mustard plasters; mud for baths; medicinal mud;
gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon,
gurjan] balsam for medical purposes; air deodorising
preparations; deodorants, other than for human beings or for animals; deodorants for clothing and
textiles; diastase for medical purposes; digitalin; mineral food supplements; nutritional supplements;
albumin dietary supplements; dietary supplements
for animals; alginate dietary supplements; glucose
dietary supplements; casein dietary supplements;
lecithin dietary supplements; linseed oil dietary supplements; propolis dietary supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals;
royal jelly dietary supplements; pollen dietary supplements; wheat germ dietary supplements; linseed
dietary supplements; enzyme dietary supplements;
yeast for pharmaceutical purposes; gelatine for medical purposes; cod liver oil; isotopes for medical
purposes; insecticides; iodine for pharmaceutical
purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodoform;
calomel; cream of tartar for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for
medical purposes; capsules for medicines; cachets
for pharmaceutical purposes; hemostatic pencils;
wart pencils; headache pencils; carbolineum [parasiticide]; caustics for pharmaceutical purposes; cachou
for pharmaceutical purposes; quassia for medical
purposes; quebracho for medical purposes; oxygen
for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical
purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for dentures; adhesive tapes for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; stem cells
for medical purposes; cocaine; collodion for pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; antirheumatism rings; candy, medicated; angostura bark
for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent;
condurango bark for medical purposes; croton bark;
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mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; quinquina
for medical purposes; medicinal roots; rhubarb roots
for pharmaceutical purposes; lint for medical purposes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; blood for
medical purposes; cultures of microorganisms for
medical and veterinary use; curare; dental lacquer;
liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for
pharmaceutical purposes; candy for medical purposes; adhesive plasters; medicines for alleviating constipation; lecithin for medical purposes; lotions for
veterinary purposes; dog lotions; lotions for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; lupulin
for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; frostbite salve
for pharmaceutical purposes; gauze for dressings;
mercurial ointments; medicinal oils; mustard oil for
medical purposes; camphor oil for medical purposes;
castor oil for medical purposes; oil of turpentine for
pharmaceutical purposes; dill oil for medical purposes; dental mastics; dental abrasives; dental impression materials; teeth filling material; dressings, medical; surgical dressings; drugs for medical purposes; medicines for veterinary purposes; serotherapeutic medicines; medicines for human purposes;
medicines for dental purposes; menthol; medicinal
drinks; moleskin for medical purposes; milk of almonds for pharmaceutical purposes; royal jelly for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical purposes;
flour for pharmaceutical purposes; linseed meal for
pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; fly glue; mint for pharmaceutical
purposes; dietetic beverages adapted for medical
purposes; malted milk beverages for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; tincture of
iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for medical purposes; opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical purposes; antiparasitic
collars for animals; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulphur sticks [disinfectants]; pastilles for pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical
purposes; peptones for pharmaceutical purposes;
hydrogen peroxide for medical purposes; food for
babies; leeches for medical purposes; blood plasma;
eyepatches for medical purposes; poultices; compresses; scapulars for surgical purposes; diapers [babies' napkins]; bunion pads; breast-nursing pads; pomades for medical purposes; powder of cantharides;
pyrethrum powder; belts for sanitary napkins [towels]; anti-uric preparations; bacterial preparations
for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; balsamic
preparations for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations
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for medical purposes; veterinary preparations; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; diagnostic preparations for medical purposes; therapeutic preparations for the bath;
hemorrhoid preparations; preparations for callouses;
preparations to facilitate teething; preparations for
the treatment of burns; opotherapy preparations; organotherapy preparations; air purifying preparations;
eye-washes; bronchodilating preparations; preparations for reducing sexual activity; sterilising preparations; soil-sterilising preparations; corn remedies;
pharmaceutical preparations for treating dandruff;
preparations for destroying noxious animals; herbicides; preparations for destroying dry rot fungus; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; preparations for destroying mice; slug
exterminating preparations; vermin destroying preparations; pharmaceutical preparations for skin care;
contact lens cleaning preparations; preparations of
lime for pharmaceutical purposes; bath preparations,
medicated; medicinal hair growth preparations; opiates; anticryptogamic preparations; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; preparations of
trace elements for human and animal use; sulphonamides [medicines]; pharmaceutical preparations;
sunburn preparations for pharmaceutical purposes;
enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; chemicopharmaceutical preparations; chemical preparations
for veterinary purposes; chemical preparations for
the diagnosis of pregnancy; chemical preparations
for medical purposes; chemical preparations to treat
wheat blight [smut]; vine disease treating chemicals;
chemical preparations to treat mildew; chemical preparations for treating phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chilblain preparations; mothproofing preparations; collyrium; lead
water; chemical conductors for electrocardiograph
electrodes; albuminous foodstuffs for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
by-products of the processing of cereals for dietetic
or medical purposes; sanitary towels; napkins for
incontinents; sanitary pads; panty liners [sanitary];
propolis for pharmaceutical purposes; pearl powder
for medical purposes; radium for medical purposes;
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; solvents for removing adhesive plasters; vaginal washes; solutions for contact lenses; chemical reagents
for medical or veterinary purposes; gum for medical
purposes; rubber for dental purposes; chewing gum
for medical purposes; insect repellents; insect repellent incense; repellents for dogs; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; sarsaparilla for
medical purposes; sugar for medical purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; linseed for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigarettes for medical purposes; siccatives [drying agents] for medical
purposes; syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; milking grease;

greases for veterinary purposes; greases for medical
purposes; lacteal flour for babies; soporifics; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; bath
salts for medical purposes; salts for mineral water
baths; salts for medical purposes; potassium salts for
medical purposes; sodium salts for medical purposes; smelling salts; mineral water salts; malt for
pharmaceutical purposes; semen for artificial insemination; alcohol for pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for dental purposes; ergot for
pharmaceutical purposes; cooling sprays for medical
purposes; adjuvants for medical purposes; styptic
preparations; vermifuges; disinfectants for hygiene
purposes; disinfectants for chemical toilets; douching preparations for medical purposes; appetite
suppressants for medical purposes; medical preparations for slimming purposes; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; febrifuges; depuratives; animal washes; detergents for medical purposes; cattle washes; dog washes; vesicants; articles for
headache; purgatives; remedies for perspiration;
remedies for foot perspiration; chemical contraceptives; antiparasitic preparations; sedatives; laxatives;
tonics [medicines]; nervines; digestives for pharmaceutical purposes; media for bacteriological cultures;
steroids; strychnine; suppositories; serums; tanning
pills; appetite suppressant pills; slimming pills; yeast
dietary supplements; antioxidant pills; sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol for pharmaceutical
purposes; biological tissue cultures for veterinary
purposes; biological tissue cultures for medical
purposes; surgical cloth [tissues]; smoking herbs for
medical purposes; medicinal herbs; surgical implants
[living tissues]; pants, absorbent, for incontinents;
sanitary panties; babies' napkin-pants [diaper-pants];
charcoal for pharmaceutical purposes; fennel for
medical purposes; porcelain for dental prostheses;
phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for
veterinary purposes; enzymes for medical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; phosphates for
pharmaceutical purposes; fungicides; quinine for
medical purposes; chinoline for medical purposes;
diabetic bread adapted for medical use; chloroform;
flowers of sulphur for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; bone cement for surgical
and orthopaedic purposes; dental cements; medicinal
tea; herbal teas for medicinal purposes; eucalyptus
for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; ethers
for pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharmaceutical
purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; jujube, medicated; rat poison; poisons; bacterial
poisons; jalap.
42 – Scientific services and technological services
and related research and development, industrial
analysis and research, development and improve-
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ment of the hardware and software of computers;
water analysis; computer system analysis; handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; architecture; recovery of computer data; industrial design;
graphic arts design; computer virus protection services; technical project studies; oil-field surveys;
geological surveys; engineering; installation of computer software; meteorological information; material
testing; textile testing; bacteriological research; biological research; geological research; research in the
field of environmental protection; cosmetic research;
mechanical research; chemical research; research
and development of new products for others; analysis for oil-field exploitation; underwater exploration; technical research; calibration [measuring];
consultancy in the design and development of computer hardware; architectural consultation; computer
software consultancy; oil-well testing; quality control; vehicle roadworthiness testing; land surveying;
dress designing; updating of computer software;
monitoring of computer systems by remote access;
maintenance of computer software; authenticating
works of art; design of interior decor; quality evaluation of standing timber; quality evaluation of
wool; digitization of documents [scanning]; conversion of data or documents from physical to electronic media; urban planning; provision of scientific
information, advice and consultancy in relation to
carbon offsetting; providing search engines for the
internet; data conversion of computer programs and
data [not physical conversion]; computer system
design; rental of web servers; computer rental; rental
of computer software; geological prospecting; oil
prospecting; hosting computer sites [web sites];
duplication of computer programs; construction
drafting; computer software design; cloud seeding;
consultancy in the field of energy-saving; creating
and maintaining web sites for others; computer
programming; chemistry services; packaging design;
scientific laboratory services; styling [industrial
design]; physics [research]; surveying.
44 – Medical services, veterinary services, services
in the field of health and beauty care for human
beings and animals, services in the field of agriculture, horticulture and forestry; public baths for
hygiene purposes; Turkish baths; hospitals; landscape design; convalescent homes; nursing homes;
wreath making; hair implantation; pharmacy advice;
aromatherapy services; manicuring; chiropractics;
massage; horticulture; artificial insemination services; hairdressing salons; midwife services; veterinary assistance; dentistry; medical assistance; tree
planting for carbon offsetting purposes; medical
equipment rental; rental of sanitation facilities; farming equipment rental; aerial and surface spreading
of fertilizers and other agricultural chemicals; animal breeding; gardening; landscape gardening; beauty salons; sanatoriums; blood bank services; health
care; flower arranging; tattooing; vermin extermina-
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ting for agriculture, horticulture and forestry; weed
killing; health spa services; aquaculture services;
visagists' services; medical clinic services; opticians'
services; plant nurseries; in vitro fertilization services; services of a psychologist; sauna services; solarium services; telemedicine services; therapy services; pharmacists' services to make up prescriptions;
nursing, medical; lawn care; animal grooming; pet
grooming; physical therapy; plastic surgery; tree surgery; hospices; health centers; rehabilitation for substance abuse patients.
_________________________________________
(260) AM 2014 72934 A
(800) 1163267
(151) 2012 12 03
(731) VALLOUREC
27 avenue du Général Leclerc, F-92100
Boulogne-Billancourt, France
(540)

VALLOUREC
(591) Black, white
(511)
6 – Common metals and alloys thereof; steel alloys;
titanium and titanium alloys; nickel and nickel
alloys; metal tubes; metal pipes; metal tubes and
pipes for the oil and gas industries, including but not
limited to metal pipes and tubes for extracting hydrocarbons, metal pipes and tubes for pipelines, metal
pipes and tubes for gas; tubular metal drill strings;
metal well-casing tubes and pipes for wells; casings
of metal for oilwells; metal assembly devices for
metal tubes and pipes including but not limited to
curves, bends and couplings of metal, metal joints,
metal sleeves, clamps of metal, flanges of metal;
hollow bars of metal; hollow sections of metal; ducts
of metal for ventilating and air conditioning facilities; water pipes of metal; metal tubes and pipes for
the building industry, building materials of metal,
building elements made of metal, metallic piles for
foundations; metal pipes for supporting wind generators (construction); metal pipes and tubes for the
geothermal industry; metal tubes and pipes for the
extraction of fluids, gas or petroleum; metal pipes
and tubes for the chemical and petrochemical industries; metal pipes and tubes for the nuclear industry;
metal tubes and pipes for the thermal energy industry; pipes and tubes of metal for the mechanical
engineering industry; metal pipes and tubes for machining parts; pipes and tubes of metal for the manufacture of bearing races; blanks for the manufacture of metal tubes and pipes; metal or mainly metal
protective end pieces for metal tubes and pipes and
for metal tube and pipe assembly devices; steel
masts; metal tubes and pipes for oil and gas drilling,
or for operating oil and gas fields, or transporting
gas or petroleum (pipelines) with measuring apparatus and instruments such as transponders, transmit-
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ters of electronic or electric signals, remote control
apparatus, electric conductors.

metal pipes and tubes and for assembly devices for
metal tubes and pipes.

7 – Tubes of metal for lifting devices (parts of machines); metal tubes and pipes (machine parts) boiler, metal tubes and pipes (machine parts) gas condenser, metal tubes and pipes (machine parts) of
collectors, metal tubes and pipes (machine parts) of
water heaters, metal tubes and pipes (machine parts)
of steam engines, metal tubes and pipes (machine
parts) of oil refining machines, metal tubes and pipes
(machine parts) of superheaters, metal tubes and
pipes (machine parts) of superchargers, metal tubes
and pipes (machine parts) of heat exchangers, metal
tubes and pipes (machine parts) of electricity generators, metal tubes and pipes (machine parts) of nuclear reactors, metal tubes and pipes (machine parts)
of evaporators, metal tubes and pipes (machine
parts) of coolers, metal tubes and pipes (machine
parts) of air conditioners, metal tubes and pipes (machine parts) of apparatus for drying, metal tubes and
pipes (machine parts) of ventilation apparatus; metal
tubes and pipes (machine parts) for actuators; tools
(parts of machines) including, inter alia, machining
inserts; drilling tools (parts of machines); metal pipes and tubes for ball bearings; cylinders for machines; welding apparatus and machines.

37 – Information and advice on construction; advice
and information relating to the drilling of oil or gas
wells; advice and information on completion of
wells; advice and information concerning the laying
and maintenance of oil pipelines; rental of construction equipment; installation, maintenance and repair
of machines, tubes and pipes; repair information;
construction of pipelines and ducts, laying of pipelines and ducts, repair of pipelines and ducts; underwater repair services; information on installation
and use of assembly devices forpipes and tubes of
metal; information on metal tubes and pipes for
drilling and operating of oil and gas wells; information on metal tubes and pipes for drilling and operating geothermal wells; information on installation
and use of metal tubes and pipes for mechanical
applications and construction; technical advice regarding the aforesaid services.

9 – Apparatus and instruments for monitoring (inspection) of oil drilling; apparatus and instruments for
inspection of oil pipelines, apparatus and instruments for checking (supervision) metal pipes and
tubes; apparatus and instruments for measuring tubes, metal pipes; apparatus and instruments for measuring couplings (connections) for metal pipes and
tubes; measuring apparatus and instruments including but not limited to calipers and gauges; measuring apparatus and instruments for metal tubes and
pipes for oil and gas drilling, or for operating oil and
gas fields, and transporting gas or petroleum (pipelines) such as transponders, transmitters of electrical
and electronic signals, remote control apparatus, and
electrical conductors; software (recorded programs);
diagnostic apparatus not for medical use.
11 – Tubes and pipes of metal for use in energy generating facilities, including, but not limited to tubes
and pipes of metal for heating facilities, metal tubes
and pipes for thermal power plants, tubes and pipes
made of metal for nuclear power plants, tubes and
pipes of metal for use in power stations, tubes and
pipes of metal for steam generating facilities, tubes
and pipes of metal for facilities for generating electricity; metal pipes and tubes for chemical facilities;
metal pipes and tubes for refining towers (for distillation); metal tubes and pipes for water distribution
facilities.
20 – Protective end pieces entirely or mainly made
of synthetic materials or of composite materials for

40 – Information regarding treatment of materials;
mechanical processing and treatment of metal objects including but not limited to services for forging, machining tubes and pipes, tube and pipe
threading, surface treatment of pipes and tubes, metal plating; welding services; welding of pipelines;
rental of welding machines and equipment, rental of
auxiliary welding machines ; information on the use
of welding equipment and the welding of metal
pipes and tubes; information on metal tubes and
pipes for use in thermal power stations; information
on processing of metal tubes and pipes for mechanical applications and construction ; technical assistance regarding the aforesaid services.
41 – Teaching; training; organization and conducting of colloquiums, conferences and seminars; training on the use of metal tubes and pipes for
transporting liquid or gaseous fluids or petroleum;
training concerning assembly devices for metal
pipes and tubes; training concerning metal tubes and
pipes for drilling and operating oil and gas wells;
training concerning metal tubes and pipes for
drilling and operating geothermal wells; training on
the use of on welding equipment and welding of
metal pipes and tubes; training concerning metal tubes and pipes for thermal power plants, mechanical
applications and construction; technical assistance
regarding the aforesaid services.
42 – Evaluations, assessments and research in the
fields of science and technology provided by engineers; research and development of new products for
others; technical project studies; quality control; scientific laboratory services; testing of materials; surveying (engineering work); engineering; oil and gas
well testing; analysis and advice on oil-field exploitation; modeling and simulating work done by computers for others; mechanical research; advice and
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information on the design of oil or gas wells; research in the field of environmental protection; technical assistance regarding the aforesaid services.
_________________________________________
(260) AM 2014 72936 A
(800) 1163302
(151) 2013 04 02
(731) ELTAŞ TRANSFORMATOR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ
AOSB 10046 Sokak 4, ÇIĞLİ İZMİR, Turkey
(540)

(591) Blue, white
(511)
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs; automatic vending machines.
9 – Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity.
_________________________________________
(260) AM 2014 72938 A
(800) 1163330
(151) 2013 05 17
(731) SANOFI
54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France
(540)

ZIBERMI
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products for the treatment of
autoimmune diseases, inflammatory diseases, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.
_________________________________________
(260) AM 2014 72939 A
(800) 1163388
(151) 2012 04 25
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover NJ
07936, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Fish, fish and seafood products, all these products in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
canned products, cooked, deep-frozen or dehydrated
dishes; preserved, frozen, preserved, dried and cooked fruits, mushrooms and vegetables; jellies; jams;
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compotes; eggs; milk and milk products; edible oils
and fats; fruit pulp and salads; vegetable salads; tinned fish, vegetables and fruit; edible jellies; pollen
prepared as foodstuff; algae essences for food purposes; preserved soya beans for food; protein for human consumption; soups; clear soups; thick soups;
concentrated soups; vegetable juices for kitchen use;
butter; cream; yoghurts; cheeses; processed cheese;
processed cheese foods; cottage cheese; sour cream;
cream cheese; preparations for making bouillon; potato products, potato flakes, crisps and chips based
on potato; ready-cooked meals made with the above
products; milk substitutes; beverages made with
milk; desserts made with milk and desserts made
with cream; soya milk (milk substitutes); protein
preparations for human consumption; whiteners for
coffee and/or tea (cream substitutes); peanut butter;
bouillon cubes; stock; broths; pickles; processed
nuts; prepared meals containing cheese; processed
cheese dips and spreads; vegetable-based spreads
and dips; snack mix consisting primarily of processed fruits and nuts; protein-based snack bars; flavored and sweetened gelatins.
30 – Bakery products; dough preparations; snack
products in the form of popcorn, cereal chips as well
as snack products based on corn, barley, rye or pastry; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals; bread; pastry and confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; vnegar; sauces (condiments); spices; cookies; wafers;
waffles; biscuits; chocolate; chocolate products; vegetal preparations for use as coffee substitutes; nonmedicinal infusions; natural sweeteners; glucose for
food; pasta; semolina; dried cereal flakes; cakes; brioches; pancakes; tarts; pies; sugar confectionery;
chocolate confectionery; royal jelly for human consumption (not for medical use); aniseed; star aniseed; malt extract for food; flavourings other than
essential oils; aromatic preparations for food; dressings for salads; ketchup; mayonnaise; seasonings;
thickening agents for cooking foodstuffs; weeds
(condiments); spices; preserved garden herbs; ice for
refreshment; sandwiches; pizzas; snacks made of
rice; spring rolls; sushi; tabbouleh; tortillas; tacos;
ready-cooked meals made with the above products;
coffee extracts; beverages made with coffee and preparations made with coffee; iced coffee; artificial
coffee; artificial coffee extracts; preparations and beverages made with artificial coffee; tea; tea extracts
and preparations made with tea; cocoa; preparations
and beverages made with cocoa; chocolate; preparations and beverages made with chocolate; sugar;
natural sweeteners; malt-based preparations for human consumption; chewing gum, not for medical
purposes; caramels; desserts (included in this class);
puddings; ices; water ices; sorbets; frozen confectionery; frozen cakes; ice cream; frozen desserts
(confectionery); powders and binding agents (inclu-
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ded in this class) for making ices and/or water ices
and/or sorbets and/or frozen confectionery and/or
frozen cakes and/or ice cream and/or frozen desserts;
breakfast cereals; muesli; corn flakes; cereal bars;
ready-to-eat cereals; pasta, noodles; foodstuffs containing rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes; pasta and ready-to-bake cake dough
preparations; soya sauce; products for flavoring or
seasoning foodstuffs; horseradish; relishes; barbeque
sauces; marshmallows; grain-based snack foods;
crackers; stuffing mixes containing bread; packaged
meals consisting primarily of pasta and sauces;
cheese sauces.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; rental of vending
machines; demonstration of goods; presentation of
goods on any communication media for retail purposes, namely sales promotion; commercial information and advice to consumers; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes; advertising, including via computer networks in the form of data, text, images, sounds or all
combinations thereof for selling products and retailing services as well as provision of information
about products for advertising and sales purposes;
online advertising on a computer network; providing
product catalogues via the Internet; running retail
stores (business management); sales promotion for
others; procurement for others (purchasing goods
and services for other business) as well as export and
import agency in respect of a variety of goods in the
field of health, food, beverages, household fittings
and equipment, articles and utensils for the kitchen
and the household, stationery, electric household
appliances, electrical apparatus and printed matter;
bringing together for the benefit of others of a
variety of goods (excluding the transport thereof) in
the field of health, food, beverages, household
fittings and equipment, articles and utensils for the
kitchen and the household, stationery, electric household appliances, electrical apparatus and printed
matter to allow customers to view and buy them
conveniently from a wholesaler, also by means of
global computer networks (the Internet); publishing
of product catalogues and mail order catalogues;
sales promotions relating to products in the field of
health, food, beverages, household fittings and equipment, articles and utensils for the kitchen and the
household, stationery, electric household appliances,
electrical apparatus and printed matter; retail trade,
and distribution services, also by means of global
computer networks (the Internet) in connection with
beverages and foodstuffs for medical purposes, nutritional and dietetic additives for medical purposes,
medicinal herbs, herbal teas, mineral food supplements, chewing gum for medical purposes, antiseptics, dietetic confectionery for medical purposes,
automatic vending machines, automatic dispensers
for hot and cold foodstuffs and beverages, related

refill components, cartridges and spare parts for
these machines and apparatus, electric machines and
apparatus for preparing all types of refrigerated, cold
or hot drinks including coffee, tea, and chocolate
and/or cocoa drinks, cappucinos (except for electromechanical machines), electric coffee pots, percolators and machines, cartridges and refills for
these apparatus and machines including capsules and
spare parts for these machines, electronic coffee filters, electric fryers, ice appliances, paper, cardboard
and goods made from these materials, 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, printers' type, printing blocks,
paper coffee and tea filters, paper or plastic packaging bags, pouches and sheets, paper sheets (stationery), paint boxes (articles for use in school),
school supplies, office staples, drawing pins, pencil
sharpeners, correcting fluids, paper cutters, pencils,
pencil, lead holders, rubber erasers, envelopes, files,
scrapbooks, books, periodicals, almanacs, pamphlets, writing or drawing books, catalogues, calendars, lithographs, engravings, paintings, posters, geographic maps, newspapers, spools for inking ribbons, sealing machines, postage stamps, greeting
cards, postcards, table napkins, household or kitchen
utensils and containers, unworked or semi-worked
glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, non electric coffee percolators and filters, tea pots, tea and coffee cups, nonelectric household or kitchen utensils and receptacles (neither of precious metal, nor plated therewith),
cooking pot sets, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals, drinking vessels, saucepans, glass boxes, biscuit tins, fitted picnic baskets including dishes, thermally insulated
containers for food, vacuum bottles, corkscrews,
bottle-openers, isothermic bags, drinking flasks for
travellers, non-electric portable coolers, non-electric
heaters, for feeding bottles, bowls, baskets, for
domestic use, not of precious metal, clothing, footwear, headgear, tee-shirts, shirts, skirts, pullovers,
sweat-shirts, blouses, jeans, trousers, bermuda
shorts, dresses, polo shirts, coats, jackets, denim
jackets, anoraks, waistcoats, overalls, blazers, scarves, sashes for wear, shawls, combinations, salopettes, socks, ankle socks, stockings, tights, nightshirts,
pyjamas, dressing gowns, babies' clothes, underclothes for babies, rompers, bonnets for babies, underwear, lingerie, corsets, hosiery, belts, muffler, gloves, ties, braces, headbands, bathing fashion for
gentemen and ladies, bathing trunks, bathing suits,
bikinis, bathing caps, beach robes, leisure and city
shoes for gentlemen and ladies, children's footwear,
caps, hats, work clothing, work shoes, fish, fish and
seafood products, all these products in the form of
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extracts, soups, jellies, spreads, canned products,
cooked, deep-frozen or dehydrated dishes, presserved, frozen, dried and cooked fruits, mushrooms and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
milk products, edible oils and fats, fruit pulp and
salads, vegetable salads, tinned fish, vegetables and
fruit, edible jellies, pollen prepared as foodstuff,
algae essences for food purposes, preserved soya
beans for food, protein for human consumption,
soups, clear soups, thick soups, concentrated soups,
vegetable juices for kitchen use, butter, cream,
yoghurts, cheeses, processed cheese, processed cheese foods, cottage cheese, sour cream, cream cheese,
preparations for making bouillon, potato crisps,
ready-cooked meals made with the above products,
milk substitutes, beverages made with milk, desserts
made with milk and desserts made with cream, soya
milk (milk substitutes), protein preparations for
human consumption, whiteners for coffee and/or tea
(cream substitutes), peanut butter, bouillon cubes,
stock, broths, pickles, processed nuts, prepared
meals containing cheese, processed cheese dips and
spreads, vegetable-based spreads and dips, snack
mix consisting primarily of processed fruits and
nuts, protein-based snack bars, coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, bakingpowder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
spices, ice, cookies, wafers, waffles, biscuits,
chocolate, chocolate products, vegetal preparations
for use as coffee substitutes; non-medicinal infusions, natural sweeteners, glucose for food, pasta,
semolina, dried cereal flakes, cakes, brioches, pancakes, tarts, pies, sugar confectionery, royal jelly for
human consumption (not for medical use), aniseed,
star aniseed, malt extract for food, flavourings other
than essential oils, aromatic preparations for food,
yeast, dressings for salads, ketchup, mayonnaise,
seasonings, thickening agents for cooking foodstuffs, weeds (condiments), spices, preserved garden
herbs, ice for refreshment, sandwiches, pizzas,
snacks made of rice, spring rolls, sushi, tabbouleh,
tortillas, tacos, ready-cooked meals made with the
above products, coffee extracts, beverages made
with coffee and preparations made with coffee, iced
coffee, artificial coffee, artificial coffee extracts,
preparations and beverages made with artificial
coffee, tea, tea extracts and preparations made with
tea, cocoa, preparations and beverages made with
cocoa, chocolate, preparations and beverages made
with chocolate, sugar, natural sweeteners, maltbased preparations for human consumption, chewing
gum, not for medical purposes, wafers, caramels,
desserts, puddings, ices, water ices, sorbets, frozen
confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen
desserts, powders and binding agents for making
ices and/or water ices and/or sorbets and/or frozen
confectionery and/or frozen cakes, and/or ice cream
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and/or frozen desserts, breakfast cereals, muesli,
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals, pasta,
noodles, foodstuffs containing rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes, pasta and readyto-bake cake dough preparations, soya sauce, products for flavoring or seasoning foodstuffs, horseradish, relishes, barbeque sauces, marshmallows, grain-based snack foods, crackers, flavored and sweetened gelatins, stuffing mixes containing bread, packaged meals consisting primarily of pasta and
sauces, cheese sauces, mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit
juices, syrups and other preparations for making
beverages, isotonic beverages, lemonades, tomato
juice, vegetable juices (beverages), pastilles and
powders for aerated drinks, essences for making beverages, preparations for making liqueurs, beverages
containing milk ferments, beverages containing soya
and non-alcoholic beverages containing malt; retail
trade and distribution services, also by means of
global computer networks (the Internet) in connection with medical preparations for slimming purposes, medicinal infusions, vitamin preparations, preparations of trace elements for human and animal
use, foodstuffs and lacteal flour for babies, medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps), anti-insect products, insecticides, insect repellents, antiparasitic preparations, antiparasitic collars for animals,
animal washes, sunscreen products (sunburn ointments), antiseptic cotton, absorbent cotton, sanitary
pads, napkins and panties, menstruation tampons,
breast-nursing pads, sterilising preparations, adhesives for dentures, deodorants, other than for personal
use, air purifying preparations, solutions for use with
contact lenses, beers.
_________________________________________
(260) AM 2014 72944 A
(800) 1163486
(151) 2013 03 27
(731) De Rigo S.p.A.
Zona Industriale Villanova, 12, I-32013
Longarone (BL), Italy
(540)

POLICE
(591) Black, white
(511)
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; ski bindings; snowshoes; sole coverings for skis; bags especially designed for skis and
surfboards; skis; surf skis; water skis; wax for skis;
skateboards; sleighs [sports articles]; snowboards;
sail boards; surf boards.
_________________________________________
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(260) AM 2014 72946 A
(800) 1163504
(151) 2013 04 23
(731) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
pulmonary hypertension and cardiovascular diseases.
_________________________________________
(260) AM 2014 72947 A
(800) 1163515
(151) 2013 05 08
(731) ERIELL HOLDING COMPANY LIMITED
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia,
Cyprus
(540)
(591) Blue and white
(511)
16 – Calendars; catalogues; pencils; conical paper
bags; printed matter; office requisites, except furniture.
37 – Drilling of wells; drilling of deep oil or gaswells; drilling and pumping of oil; building construction supervision; pipeline construction and maintenance; factory construction; machinery repair and
maintenance.
39 – Transportation logistics; transportation information; storage information; air transport; hauling.
40 – Processing of oil.
42 – Oil-field surveys; geological surveys; engineering; analysis for oil-field exploitation; geological
research; oil-well testing; oil prospecting.
_________________________________________
(260) AM 2014 72948 A
(800) 1163516
(151) 2013 04 19
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu Izdatelstvo "Puls tsen"
ul. Radishcheva, 23, RU-620014
Ekaterinburg, Russian Federation
(540)

ters; calendars; pictures; catalogues; books; note
books; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; conical paper bags; lithographs;
galley racks [printing]; composing frames [printing];
greeting cards; posters; advertising prospectuses;
printing sets, portable [office requisites]; handbooks
[manuals]; photographs [printed]; photo-engravings;
stencils; printing type; seals [stamps]; stamps [seals]; address stamps.
35 – Advertising; publication of publicity texts; commercial information agencies; opinion polling;
marketing studies; business information; business
investigations; business management of performing
artists; news clipping services; word processing;
sales promotion for others; rental of advertising time
on communication media; dissemination of advertising matter.
41 – Publication of books; providing on-line electronic publications, not downloadable; electronic desktop publishing; publication of electronic books and
journals online; publication of texts, other than publicity texts.
_________________________________________
(260) AM 2014 72949 A
(800) 1163525
(151) 2013 04 09
(731) J.H. Tönnjes E.A.S.T. GmbH & Co. KG
Syker Straße 201, 27751 Delmenhorst,
Germany
(540)

IDePLATE
(591) Black, white
(511)
6 – Common metals and their alloys; goods of common metal, not included in other classes; signboards
of metal, metal vehicle number plates.
9 – Scientific, measuring, signalling and checking
apparatus and instruments; data media, electric signals transmitters, data-reading apparatus, electronic
surveillance apparatus; data carriers for features,
signs and stickers, in particular vehicle registration
numbers; signalling panels; signs, luminous.
20 – Plaques made of plastic; numberplates, not of
metal; film registration numbers for motor vehicles.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
16 – Printed matter; forms, printed; booklets; newspapers; graphic representations; graphic prints; magazines [periodicals]; printed publications; newslet-

(260) AM 2014 72950 A
(800) 1163547
(151) 2013 04 19
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germany
(540)

CLESIMA
(591) Black, white
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(511)
5 – Preparations for destroying and combating vermin, insecticides, fungicides, herbicides, pesticides.
_________________________________________
(260) AM 2014 73424 A
(800) 1168820
(151) 2013 04 11
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA "MATERIA MEDICA HOLDING"
Trety Samotechny pereulok, 9, RU-127473
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; hygienic preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; teeth filling material and dental impression
materials; disinfectants; preparations for destroying
noxious animals; fungicides; acaricides; aconitine;
alkaloids for medical purposes; alginates for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for veterinary purposes;
amino acids for medical purposes; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; medicine cases,
portable, filled; first-aid boxes, filled; aluminium
acetate for pharmaceutical purposes; acetates for
pharmaceutical purposes; germicides; balms for
medical purposes; hygienic bandages; bandages for
dressings; biocides; bracelets for medical purposes;
anti-rheumatism bracelets; bromine for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters; fly catching paper; mothproofing paper; petroleum jelly for
medical purposes; vaccines; oxygen baths; antiseptic
cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for
medical purposes; cotton for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical use; radiological contrast substances for medical purposes; nutritive substances for microorganisms; radioactive
substances for medical purposes; bismuth subnitrate
for pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bathing; mineral waters for medical purposes; thermal
water; dietary fiber; molding wax for dentists; guaiacol for pharmaceutical purposes; gases for medical
purposes; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; malted milk beverages for medical purposes;
narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine;
eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for
medical purposes; opium; opodeldoc; decoctions for
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pharmaceutical purposes; antiparasitic collars for
animals; stick liquorice for pharmaceutical purposes;
sulphur sticks [disinfectants]; pastilles for pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones
for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for
medical purposes; leeches for medical purposes;
blood plasma; eyepatches for medical purposes; poultices; compresses; scapulars for surgical purposes;
diapers [babies' napkins]; bunion pads; breast-nursing pads; pomades for medical purposes; powder of
cantharides; pyrethrum powder; belts for sanitary
napkins [towels]; anti-uric preparations; bacterial
preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary
use; balsamic preparations for medical purposes;
albuminous preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; bismuth
preparations for pharmaceutical purposes; vitamin
preparations; diagnostic preparations for medical
purposes; therapeutic preparations for the bath;
hemorrhoid preparations; preparations for callouses;
preparations to facilitate teething; preparations for
the treatment of burns; opotherapy preparations;
organotherapy preparations; air purifying preparations; eye-washes; bronchodilating preparations;
preparations for reducing sexual activity; sterilising
preparations; soil-sterilising preparations; corn remedies; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; herbicides; preparations for destroying dry
rot fungus; larvae exterminating preparations; fly
destroying preparations; preparations for destroying
mice; slug exterminating preparations; vermin destroying preparations; pharmaceutical preparations
for skin care; contact lens cleaning preparations;
preparations of lime for pharmaceutical purposes;
bath preparations, medicated; medicinal hair growth
preparations; opiates; anticryptogamic preparations;
aloe vera preparations for pharmaceutical purposes;
preparations of trace elements for human and animal
use; sulphonamides [medicines]; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme preparations
for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations to treat wheat blight
[smut]; vine disease treating chemicals; chemical
preparations to treat mildew; chemical preparations
for treating phylloxera; chemical preparations for
pharmaceutical purposes; chilblain preparations;
mothproofing preparations; collyrium; lead water;
chemical conductors for electrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; byproducts of the processing of cereals for dietetic or
medical purposes; sanitary towels; napkins for in-
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continents; sanitary pads; panty liners [sanitary];
propolis for pharmaceutical purposes; pearl powder
for medical purposes; radium for medical purposes;
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; solvents for removing adhesive plasters; vaginal washes; solutions for contact lenses; chemical reagents
for medical or veterinary purposes; gum for medical
purposes; rubber for dental purposes; chewing gum
for medical purposes; insect repellents; insect repellent incense; repellents for dogs; tissues impregnated with pharmaceutical lotions.
42 – Scientific services and technological services
and related research and development, industrial
analysis and research, development and improvement of the hardware and software of computers;
water analysis; computer system analysis; handwriting analysis [graphology]; chemical analysis;
architecture; recovery of computer data; industrial
design; graphic arts design; computer virus protecttion services; technical project studies; oil-field
surveys; geological surveys; engineering; installation of computer software; meteorological information; material testing; textile testing; bacteriological
research; biological research; geological research;
research in the field of environmental protection;
cosmetic research; mechanical research; chemical
research; research and development of new products
for others; analysis for oil-field exploitation; underwater exploration; technical research; calibration
[measuring]; consultancy in the design and development of computer hardware; architectural consultation; computer software consultancy; oil-well testing; quality control; vehicle roadworthiness testing;
land surveying; dress designing; updating of computer software; monitoring of computer systems by
remote access; maintenance of computer software;
authenticating works of art; design of interior decor;
quality valuation of standing timber; quality evaluation of wool; digitization of documents [scanning]; conversion of data or documents from physical to electronic media; urban planning; provision
of scientific information, advice and consultancy in
relation to carbon offsetting; providing search engines for the internet; data conversion of computer
programs and data [not physical conversion]; computer system design; rental of web servers; computer
rental; rental of computer software; geological prospecting; oil prospecting; hosting computer sites [web
sites]; duplication of computer programs; construction drafting; computer software design; cloud
seeding; consultancy in the field of energy-saving;
creating and maintaining web sites for others;
computer programming; chemistry services; packaging design; scientific laboratory services; styling
[industrial design]; physics [research]; surveying.
44 – Medical services, veterinary services, services
in the field of health and beauty care for human
beings and animals, services in the field of agricultu-

re, horticulture and forestry; public baths for hygiene
purposes; Turkish baths; hospitals; landscape design;
convalescent homes; nursing homes; wreath making;
hair implantation; pharmacy advice; aromatherapy
services; manicuring; chiropractics; massage; horticulture; artificial insemination services; hairdressing
salons; midwife services; veterinary assistance; dentistry; medical assistance; tree planting for carbon
offsetting purposes; medical equipment rental; rental
of sanitation facilities; farming equipment rental;
aerial and surface spreading of fertilizers and other
agricultural chemicals; animal breeding; gardening;
landscape gardening; beauty salons; sanatoriums;
blood bank services; health care; flower arranging;
tattooing; vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry; weed killing; health spa services; aquaculture services; visagists' services; medical clinic services; opticians' services; plant nurseries; in vitro fertilization services; services of a
psychologist; sauna services; solarium services; telemedicine services; therapy services; pharmacists'
services to make up prescriptions; nursing, medical;
lawn care; animal grooming; pet grooming; physical
therapy; plastic surgery; tree surgery; hospices; health centers; rehabilitation for substance abuse patients.
_________________________________________
(260) AM 2014 73433 A
(800) 1169004
(151) 2013 02 08
(731) Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur,
Iceland
(540)

ACTAVIS
(591) Black, white
(511)
41 – Educational services; namely conduction conferences, seminars, webinars, video case studies,
classes and workshops in the fields of healthcare,
women's health, pharmaceuticals and medicine,
pharmaceutical research and development.
_________________________________________
(260) AM 2014 73434 A
(800) 1169009
(151) 2013 01 30
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover NJ
07936, USA
(540)

(591) Dark blue, brown
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(511)
29 – Fish, fish and seafood products, all these products in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
canned products, cooked, deep-frozen or dehydrated
dishes; preserved, frozen, preserved, dried and
cooked fruits, mushrooms and vegetables; jellies;
jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; fruit pulp and salads; vegetable salads; tinned fish, vegetables and fruit; edible jellies;
pollen prepared as foodstuff; preserved soya beans
for food; soups; clear soups; thick soups; concentrated soups; vegetable juices for cooking; butter; cream; yoghurts; cheeses; processed cheese; processed
cheese foods; cottage cheese; sour cream; cream
cheese; preparations for making bouillon; potato
products, potato flakes, potato based crisps and
chips; ready-cooked meals made with the above
products; soy milk (milk substitutes); beverages
made with milk; desserts made with milk and desserts made with cream; soya milk (milk substitutes);
whiteners for coffee and/or tea consisting primarily
of dairy products (cream substitutes); peanut butter;
bouillon cubes; prepared stock; broths; pickles; processed nuts; prepared meals consisting principally of
cheese; processed cheese dips and spreads; vegetable-based spreads and dips; snack mix consisting
primarily of processed fruits and nuts; flavored and
sweetened gelatins; beverages with a milk base.
30 – Bakery products; dough preparations; snack
products in the form of popcorn, crisps and snack
products made from corn, barley, rye or pastry; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial
coffee; flour and preparations made from cereals;
high protein-cereal bars; bread; pastry and confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder;
cooking salt; mustard; vinegar; sauces (condiments);
spices; ice; cookies; wafers (food); waffles; biscuits;
chocolate; chocolate products; vegetal preparations
for use as coffee substitutes; non-medicinal infusions; natural sweeteners; glucose for food; pasta;
semolina; dried cereal flakes; cakes; brioches; pancakes; tarts; pies; sugar confectionery; chocolate
confectionery; royal jelly for human consumption
(not for medical use); aniseed; star aniseed; malt
extract for food; flavourings other than essential oils;
aromatic preparations for food; dressings for salads;
ketchup; mayonnaise; seasonings; thickening agents
for cooking foodstuffs; weeds (condiments); spices;
preserved garden herbs [seasonings]; ice for refreshment; sandwiches; pizzas; snacks made of rice;
spring rolls; sushi; tabbouleh; tortillas; tacos; readycooked meals made with the above products; coffee
extracts; beverages made with coffee and preparations made with coffee; iced coffee; artificial coffee;
artificial coffee extracts; preparations and beverages
made with artificial coffee; tea; tea extracts and
preparations made with tea; cocoa; preparations and
beverages made with cocoa; chocolate; preparations
and beverages made with chocolate; sugar; natural
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sweeteners; malt-based preparations for human consumption; chewing gum, not for medical purposes;
caramels; prepared desserts (confectionery); puddings; ices; water ices; sorbet (ice); frozen confectionery; frozen cakes; ice cream; frozen desserts
(confectionery); powders and binding agents included in this class for making edible ices, water ices,
sorbets [ices], frozen confectionery, frozen cakes,
ice cream and frozen desserts [confectionery];
breakfast cereals; muesli; corn flakes; cereal bars;
ready-to-eat cereals; pasta, noodles; foodstuffs consisting principally of rice, flour or cereals, including
in the form of cooked dishes; pasta and ready-tobake cake dough preparations; soya sauce; products
for flavoring or seasoning foodstuffs (other than
essential oils); horseradish; relishes (condiments);
barbeque sauces; marshmallows; grain-based snack
foods; crackers; stuffing mixes consisting principally
of bread; packaged meals consisting primarily of
pasta and sauces; cheese sauces [condiments].
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; rental of vending
machines; demonstration of goods; sales promotion
services via the presentation of goods on communication media, for retail purposes; commercial information and advice to consumers; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; advertising, including advertising
via computer networks, in the form of data, text,
images, sounds or combinations thereof, for retail
and sales promotion purposes; provision of product
information for advertising and sales promotion
purposes; online advertising on a computer network;
online advertising services, namely, providing product catalogues via the Internet; business management in the field of running retail stores; sales promotion for others; procurement for others (purchasing goods and services for other business) as well
as export and import agency in respect of a variety
of goods in the field of health, food, beverages, household fittings and equipment, articles and utensils
for the kitchen and the household, stationery, electric
household appliances, electrical apparatus and printed matter; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, in the field of health,
food, beverages, household fittings and equipment,
articles and utensils for the kitchen and the household, stationery, electric household appliances,
electrical apparatus and printed matter, excluding the
transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a wholesale
outlet, from a general merchandise catalogue by
mail order or by means of telecommunications, or
from a general merchandise web site in the global
communication network; publication of publicity
materials, namely product catalogues and mail order
catalogues; sales promotions relating to products in
the field of health, food, beverages, household
fittings and equipment, articles and utensils for the
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kitchen and the household, stationery, electric household appliances, electrical apparatus and printed
matter; retail services and sample distribution services.
_________________________________________
(260) AM 2014 73435 A
(800) 1169015
(151) 2012 11 07
(731) E! Entertainment Television, LLC
5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles CA
90036, USA
(540)

(591) Black, white, grey
(511)
38 – Telecommunications services; broadcasting services; television, cable television, satellite television,
internet, mobile media, radio, and interactive multimedia broadcasting services; broadcasting and transmission of programming, audio and visual content,
and entertainment media content via television, cable television, satellite television, video-on-demand,
digital media, the internet, wireless and mobile networks, and interactive multimedia networks; podcasting and webcasting services; providing online chat
rooms and electronic bulletin boards for transmission of messages among users.
41 – Entertainment services; television programming
services; radio programming services; entertainment
in the nature of television programming, cable television programming, satellite television programming, radio programming, multimedia programming, internet programming, and programming via
wireless and mobile networks; video and audio
programs delivered by internet, wireless, mobile,
and multimedia networks; programming of television shows; ongoing television programs; production
of television, cable, video-on-demand, digital, satellite, radio, wireless, mobile, internet, and multimedia programs and entertainment media content;
audio and video production services; providing online journals and blogs in the field of entertainment;
provision of news and information via the internet,
mobile, wireless, and multimedia networks (Terms
too vague in the opinion of the International Bureau
– Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
_________________________________________

(260) AM 2014 73436 A
(800) 1169019
(151) 2012 12 20
(731) IMS Software Services Ltd.
200 Campus Drive, Collegeville PA 19426,
USA
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Downloadable reports, analyses, publications,
data, webcasts, webinars and podcasts providing
pharmaceutical, medical and healthcare information
via the Internet and on an electronic media, namely,
recordable magnetic tapes, digital linear tapes, mobile applications, CD-ROMs, and/or in electronic
format via FTP or VPN; computer software, CDROMs, mobile applications and instructional manuals for use in data management and data analysis
of pharmaceutical, medical and healthcare information; electronic database recorded on computer
media containing pharmaceutical, medical and
healthcare information.
35 – Market research; business market consulting;
marketing consulting; business consulting and information services; business process outsourcing
services in the pharmaceutical, medical and healthcare fields.
38 – roviding customer access to a web based online
portal featuring pharmaceutical, medical and healthcare information.
42 – Providing non-downloadable software, related
to pharmaceutical, medical and healthcare information; consulting services related to pharmaceutical,
medical and healthcare research, development and
analysis; research and analysis related to pharmaceutical, medical and healthcare information; computer
services, namely, developing and managing application software and databases related to pharmaceutical, medical and healthcare information; computer
programming, applications development and other
information technology services related to pharmaceutical, medical and healthcare information.
44 – Providing pharmaceutical, medical and healthcare information via non-downloadable webinars,
webcasts, podcasts, reports, analyses and publications; consulting services related to pharmaceutical,
medical and healthcare information.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73437 A
(800) 1169073
(151) 2013 05 16
(731) DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A, I-43100 PARMA, Italy
(540)

SUSTAINABLE BEAUTY
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumes, soaps, shampoos, cosmetics, nonmedicated toilet preparations; bleaching preparations
(decolorants), dyes and cosmetic preparations, hair
colorants; hair conditioners, hair lotions or hair styling products; deodorants; depilatory preparations;
antiperspirants; non-medicated talcum powder for
toilet purposes; sun-tanning preparations (cosmetics)
sun care skin preparations, sun block preparations;
non-medicated massage preparations; bath additives,
bath oils or bath salts, not for medical purposes;
shaving preparations; dentifrices; essential oils;
beauty masks, facial packs, nail care preparations,
nail varnish; pumice stone, cotton sticks; cotton
wool for non-medical purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions; scented articles all for
perfumery purposes, pot pourri, powder-impregnated paper for cosmetic use, abrasives for personal
use; all the aforesaid goods included in this class.
41 – Education, providing of training, academies
(education) in the field of hairdressing and cosmetics; arranging and conducting of cultural, entertainment and competitive shows and events in the field
of hairdressing and cosmetics; arranging of exhibitions and shows for entertainment and educational
purposes; arranging and conducting of congresses;
organization of competitions; providing of recreation
and entertainment services; services of a publishing
house, excluding printing services and drafting of
texts, other than advertising texts, which are intended to be published.
44 – Beauty salons and institutes, wellness centres,
beauty centres, beauty treatment, hairdressing services, hairdressing salon services.
_________________________________________
(260) AM 2014 73438 A
(800) 1169091
(151) 2013 05 23
(731) DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A, I-43100 PARMA, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
shampoos; shampoos, conditioners; hair glossers;
hair relaxing preparations; hair pomades; hair mois-
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turisers; hair moisturising conditioners; hair styling
preparations; lotions for hair care; hair wax; disciplining treatments for the hair; conditioning preparations for the hair; hair conditioning preparations;
hair emollients; hair care gels; hair spray; gels for
use on the hair; dyes (cosmetic -); hair colorants;
coloring preparations for cosmetic purposes; hair
dyes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair;
color-removing preparations; oils for toilet purposes;
soaps; cakes of toilet soap; deodorants; deodorant
soap; body moisturizers; skin care milks; nutritional
creams (non-medicated); body moisturizers; body
cream; body emulsions; cream masks for the body;
body oil; body butter; body oil spray; talcum powder; body powders; facial cream; facial lotions; facial masks; beauty masks; facial packs for toilet
purposes; facial moisturizers [cosmetic]; shaving
gel; shave foam; shaving creams; after-shave lotions; shaving preparations; cosmetic preparations;
creams (cosmetic -); oils for cosmetic purposes;
lotions for cosmetic purposes; pre-moistened cosmetic wipes; tissues impregnated with cosmetic lotions;
skin conditioners; skin care (cosmetic preparations
for -); massage oils, not medicated; massage creams,
not medicated; make-up preparations; cosmetics
suntanning preparations; sunscreen creams; nonmedicated bath oils; bath powder; baths (cosmetic
preparations for -); bath salts; depilatories; dentifrices; nail care preparations; perfumes; eau de toilette.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; trunks and travelling bags; umbrellas and
parasols; bags for sports clothing; cosmetic purses;
souvenir bags; purses; purses; small bags; beach
bags.
25 – Clothing, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2014 73443 A
(800) 1169094
(151) 2013 05 14
(731) Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH
Asdorfer Str. 60, 57258 Freudenberg,
Germany
(540)

ASMACool
(591) Black, white
(511)
7 – Machinery for caoutchouc and rubber processing
industry, particularly tire and automotive industry,
machinery for mixing rubber, machinery for cutting
rubber stripes and rubber plates, separators [machines], electromechanical machines for chemical industry, rolling mills [machines]; machine tools; engines (except motors for land vehicles); clutches and
power transmission mechanisms (except such for
land vehicles); machinery for processing of plastics
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except injection molding machines, machines for
processing of elastomers, tire manufacturing machines, extruders (screw presses), machinery for extrusion of substances.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, controlling, rescuing and teaching apparatus
and instruments, except position sensors and speed
sensors; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
and controlling of electricity; electrical/electronic
control systems for extrusion, electrical/electronic
control systems for presses, electrical/electronic control systems for internal mixers, electric/electronic
control systems for machinery for processing of
elastomers; electric/electronic control systems for
rolling mills; data processing equipment and computers, compact discs, DV discs, CD-ROM, data storage medium with software; all the aforesaid goods
not for use in injection molding machines.
_________________________________________
(260) AM 2014 73444 A
(800) 1169122
(151) 2013 04 23
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo
"Ukrvermikulit"
Prorizna Str. 1, Vasylkiv Kyiv region 08606,
Ukraine
(540)

(591) Black, white, red, wine red and grey
(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.
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.

37 – Building construction; repair; installation services.
_________________________________________
(260) AM 2014 73445 A
(800) 1169127
(151) 2013 04 30
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Torgovyi dom "NIKA"
ul. Rechnikov, d. 17, korp.2, RU-115407
Moskva, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
14 – Barrels [clock and watch making]; watch
straps; alarm clocks; watch cases; clock cases; pendulums [clock and watch making]; movements for
clocks and watches; clockworks; chronometrical instruments; watch springs; stopwatches; watch glasses;
clock hands [clock and watch making]; cases for
watches [presentation]; cases for clock- and watchmaking; chronographs [watches]; watch chains; dials
[clock and watch making]; atomic clocks; watches;
sundials; clocks and watches, electric; control clocks
[master clocks]; clocks; wristwatches.
35 – Import-export agencies; commercial information agencies; cost price analysis; computerized file
management; demonstration of goods; marketing
studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice
shop]; marketing research; marketing; updating of
advertising material; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
shop window dressing; payroll preparation; data
search in computer files for others; sales promotion
for others; compilation of information into computer
databases; compilation of statistics; business inquiries; systemization of information into computer
databases; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; procurement
services for others [purchasing goods and services
for other businesses]; presentation of goods on
communication media, for retail purposes.
_________________________________________

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
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(260) AM 2014 73446 A
(800) 1169133
(151) 2013 06 07
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "SOSTRA"
ul. Tsentralnaya, d. 21, der. Buzharovo,
Istrinsky raion, RU-143514 Moskovskaya
oblast, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
29 – Peanuts, processed; beans, preserved; soya beans, preserved, for food; ginger jam; peas, presserved; mushrooms, preserved; fruit jellies; fruit-based
snack food; raisins; sauerkraut; vegetables, tinned
[canned (am.)]; fruits, tinned [canned (am.)]; gherkins; roasted laminaria; onions, preserved; piccalilli;
vegetable oils; peanut butter; cocoa butter; coconut
butter; almonds, ground; fruit pulp; vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato
fritters; olives, preserved; coconut, desiccated; nuts,
prepared; tomato purée; jams; kimchi [fermented vegetable dish]; pollen prepared as foodstuff; cranberry sauce [compote]; apple purée; vegetable salads; fruit salads; tomato juice for cooking; vegetable juices for cooking; soups; vegetable soup preparations; tahini [sesame seed paste]; truffles, presserved; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit,
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed;
potato flakes; hummus [chickpea paste]; fruit peel;
lentils, preserved; potato chips; fruit chips; seaweed
extracts for food.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; aromatic
preparations for food; flavorings, other than essential
oils; star aniseed; cookies; pancakes; buns; bread
rolls; vanillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring]
[flavouring]; waffles; vermicelli [noodles]; coffee
flavorings [flavourings]; natural sweeteners; sausage
binding materials; binding agents for ice cream
[edible ices]; sea water for cooking; seaweed [condiment]; cloves [spice]; glucose for culinary purposes;
thickening agents for cooking foodstuffs; artificial
coffee; confectionery for decorating Christmas trees;
fruit jellies [confectionery]; cakes; pastries; peanut
confectionery; almond confectionery; pasta; pasties;
frozen yoghurt [confectionery ices]; cocoa; capers;
caramels [candy]; gruel, with a milk base, for food;
quiches; gluten prepared as foodstuff; sweetmeats
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; unroasted coffee; starch for food; crackers;
groats for human food; corn, milled; corn, roasted;
corn flour; meat pies; turmeric for food; couscous
[semolina]; farinaceous foods; noodles; ice for ref-
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reshment; ice, natural or artificial; candy; rice cakes;
maltose; marzipan; custard; royal jelly; muesli; mint
for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; teabased beverages; chocolate beverages with milk;
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages;
infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats;
nutmegs; lozenges [confectionery]; molasses for
food; pepper; peppers [seasonings]; petits fours
[cakes]; biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants
[confectionery]; popcorn; pralines; meat tenderizers,
for household purposes; flour-milling products; oatbased food; propolis; gingerbread; puddings; cake
powder; ravioli; chewing gum; spring rolls; aniseed;
cake paste; confectionery; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt;
celery salt; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream;
rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast extracts for food; tabbouleh; tacos; almond paste; tortillas; fruit cakes; candy decorations for cakes; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread;
chips [cereal products]; chicory [coffee substitute];
iced tea; chocolate; malt extract for food; essences
for foodstuffs, except etheric essences and essential
oils.
31 – Oranges; peanuts, fresh; beans, fresh; grapes,
fresh; algae for human or animal consumption; fruit
residue [marc]; peas, fresh; mushrooms, fresh; cereal
seeds, unprocessed; grains [cereals]; cocoa beans,
raw; potatoes, fresh; chestnuts, fresh; copra; chicory
roots; roots for food; maize; sesame; lemons, fresh;
onions, fresh vegetables; leeks, fresh; olives, fresh;
almonds [fruits]; oats; vegetables, fresh; cucumbers,
fresh; nuts [fruits]; coconuts; cola nuts; bran; peppers [plants]; fruit, fresh; wheat; pollen [raw material]; rhubarb; rice, unprocessed; rye; lettuce, fresh;
beet; grains [seeds]; coconut shell; garden herbs,
fresh; sugarcane; truffles, fresh; marrows; hazelnuts;
cattle food; hops; chicory [salad]; lentils, fresh; berries, fresh fruits; juniper berries; barley.
_________________________________________
(260) AM 2014 73447 A
(800) 1169151
(151) 2013 06 03
(731) ERIELL HOLDING COMPANY LIMITED
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia,
Cyprus
(540)

(591) Blue, yellow and white
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(511)
16 – Calendars; catalogues; pencils; conical paper
bags; printed matter; office requisites, except furniture.
37 – Drilling of wells; drilling of deep oil or gaswells; drilling and oil pumping out; building construction supervision; pipeline construction and maintenance; factory construction; machinery repair and
maintenance.
39 – Transportation logistics; transportation information; storage information; air transport; hauling.
40 – Processing of oil.
42 – Oil-field surveys; geological surveys; engineering; analysis for oil-field exploitation; geological
research; oil-well testing; oil prospecting.
_________________________________________
(260) AM 2014 73449 A
(800) 1169165
(151) 2013 06 25
(731) Passi AG
Neue Industriestrasse 10, CH-4852 Rothrist,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
32 – Mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
_________________________________________
(260) AM 2014 73452 A
(800) 1169176
(151) 2013 07 03
(731) CooperVision International Holding
Company
LP; Suite #2, Edghill House, Wildey Business
Park, St. Michael, Barbados
(540)

MYDAY
(591) Black, white
(511)
9 – Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses;
spectacles; frames; lenses and lens blanks; contact
lens containers and carrying cases; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
_________________________________________

(260) AM 2014 73453 A
(800) 1169177
(151) 2013 07 04
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg ,
Germany
(540)

TIME OUT
(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; cigarettes; cigars; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes; matches and smokers' articles.
_________________________________________
(260) AM 2014 73454 A
(800) 1169181
(151) 2013 07 04
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf , Germany
(540)

OLEO MIRACLE
(591) Black, white
(511)
3 – Hair lotions; preparations for conditioning, cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing, shaping and
waving hair.
_________________________________________
(260) AM 2014 73455 A
(800) 1169185
(151) 2013 05 13
(731) Dr. THEISS Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany
(540)

(591) Blue and grey
(511)
3 – Cosmetics; dentifrices; dental bleaching gels;
preparations for cleaning dentures; mouth and teethridge washes, not for medical purposes.
5 – Pharmaceutical preparations; mouth and teethridge washes for medical purposes; mouthwashes for
medical purposes; chewing gum for medical purposes.
21 – Toothbrushes, electric toothbrushes; interdental
brushes; floss for dental purposes, also in a holder;
toothpicks.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73456 A
(800) 1169188
(151) 2013 03 07
(731) Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – Dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

APAVO
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 73457 A
(800) 1169189
(151) 2013 03 17
(731) Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – Dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

GABALIN
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 73458 A
(800) 1169201
(151) 2013 05 13
(731) Vifor SA
Route de Moncor 10, CH-1752 Villars-surGlâne, Switzerland
(540)

Algifor-L
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products.
_________________________________________
(260) AM 2014 73459 A
(800) 1169228
(151) 2013 02 04
(731) Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur,
Iceland
(540)

and shower, cosmetic creams, lotions, ointments,
gels, skin fresheners, toners, cleaners and peels for
skin care, cosmetic preparations for the hair and
scalp; moisturizing preparations for the skin; nonmedicated skin care preparations; skin care creams;
lotions, ointments, gels, skin fresheners, toners, cleaners and peels, hair shampoos, hair lotions, and hair
conditioners; dentifrices; non-medicated dental rinses, mouth rinses and mouth washes; dentifrices in
the form of chewing gum, non-medicated dental lozenges and tablets, breath fresheners, dentifrices in
the form of month sprays, cosmetic preparations for
the care of mouth and teeth.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; dental wax, medicated dental rinses, mouth
rinses and mouth washes, medicated chewing gum,
medicated dental lozenges and tables; medicated
preparations for the care of mouth and teeth;
diagnostic test kits for home use; pregnancy test kits
for home use; ovulation test kits for home use, invitro ovulation prediction test kits for home use;
diagnostic test kits for home use for detecting urinary tract infections; diagnostic test kits for home
use for detecting menopause; diagnostic test kits for
detecting vagina pH balances and diagnostic test kits
for detecting sexually transmitted diseases.
_________________________________________
(260) AM 2014 73460 A
(800) 1169319
(151) 2013 03 07
(731) Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – Dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

PAREXOL
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 73461 A
(800) 1169244
(151) 2013 06 14
(731) August Storck KG
Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, Germany
(540)

(591) Green and blue
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for body care, cosmetic preparations for bath
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(591) Blue, white and grey
(511)
30 – Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products, included in this class.
_________________________________________
(260) AM 2014 73462 A
(800) 1169288
(151) 2013 03 20
(731) EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Akçaburgaz Mah. 119. Sk. No.10
ESENYURT-ISTANBUL, Turkey
(540)

(591) Blue, yellow, green
(511)
11 – Apparatus, for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; lighting installations, lighting apparatus for vehicles, interior and
exterior lights; lamps, light bulbs, projector lamps,
lanterns, chandeliers, lamp glasses, lamp mantles,
lamps for directional signals and parking lights of
vehicles (bulbs), headlights, stop lights, light bulbs
for signals and park lights, vehicle reflectors, reflector lamps; devices for heating and vapor producing installations, stoves (heating apparatus), boilers
for central heating and natural gas installations, gas
boilers, burners, heaters, heaters for baths, radiators,
heat pumps, electric water boilers, solar collectors
and devices (heating), heating apparatus for solid,
liquid or gaseous fuels, cookers; air-conditioning
installations and apparatus, fans (air-conditioning),
ventilators, air-conditioning apparatus including for
vehicles; air sterilisers and purifying devices,
installations and their parts and accessories for
residences; refrigerators, deep freezers, ice boxes,
ice machines and devices; electric and gas operated
apparatus, machines and equipment used in cooking
and boiling, namely, toasters, bread toasters, deep
fryers, grills, ovens, stoves, electric popcorn poppers, autoclaves, coffee and tea machines, water
boilers (kettles) and their parts; clothes drying
machines (electric, for household purposes) , electric
hair dryers, hand drying apparatus for washrooms;
bath tubs, bidets, bath installations, shower enclosures, urinals (sanitary fixtures) water closets, toilets, portable; lavatories, sinks, taps (faucets) for water and gas installations, hand-held shower heads,
flexible pipes being parts of shower plumbing installations; thermostatic valves as parts of heating
installations, level controlling valves in tanks, regulating accessories for water or gas apparatus, whirlpool-jet apparatus; automatic watering installations,

water-pipes for sanitary installations, watering machines for agricultural purposes; water softening
apparatus and installations, water purifying apparatus and machines, water purification installations,
incinerators, water purifiers; bedwarmers and blankets, electric, not for medical purposes; electric heating pads and cushions, not for medical purposes;
electric footwarmers; footmuffs, electrically heated;
hot water bottles; aquarium filters, filtration apparatus incorporating a motor device; aquarium heaters
and lights; industrial type furnaces; industrial type
dryer installations; industrial type cooling installations, cooling towers, air cooling apparatus; pasteurisers and sterilizers.
_________________________________________
(260) AM 2014 73465 A
(800) 1169297
(151) 2012 09 20
(731) RYF AVRUPA TEKSTİL ÖZEL EĞITİM
ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ
Ahmet Nazıf Zorlu Sanayı Sıtesı 7154, Sokak
No.7 Denızlı, Turkey
(540)

(591) Red, black, white, grey and yellow
(511)
24 – Non-woven fabrics; woven fabrics; household
linen; cloth pennants; handkerchiefs; fabric flags.
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising, marketing and publicity services;
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
advisory services for business management; business
accounts management; import-export agencies; efficiency experts; auction and reverse auction services;
the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase "fabrics for textile use, knitted fabric, elastic
fabrics for clothing, woven and non-woven textile
fabrics for use in the manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to
gases for aeronautical balloons; waterproof fabrics,
namely, waterproof fabric for manufacturing clothing, furniture and automobile upholstery, and luggage, gummed waterproof cloth; fabric of imitation
animal skins, textile linings, namely, linen lining
fabric for shoes, textile linings for garments, textile
used as lining for clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, chemical fiber fabrics,
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synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics
all for use in filtering liquids and powders; curtains
of textile; shower curtains of textile; oilcloth for use
as table cloths; bed covers, namely, bed blankets,
bed sheets, bedspreads, bed linen, diapered linen,
pillowcases, quilt covers; furniture coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture covers; upholstery fabrics; table napkins of textile; bed covers of
paper, bundles of textile, namely, quilts of textile,
tapestries of textile; washing mitts; bath linen;
flannel; hand towels; face towels of textile; bathing
towels, namely, bath towels; handkerchiefs of textile; banners of textile, namely, cloth banners; flags
not of paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth
labels; traveling rugs, namely, lap rugs, lace table
mats, not made of paper; numerals or letters for marking linen, embroidered emblems, shoulder pads for
clothing, buttons for clothing, clasps for clothing,
eyelets (haberdashery), zip fasteners, belt buckles
for clothing, shoe buckles, rivet buttons, heat adhesive patches for decoration of textile articles
(haberdashery), heat adhesive patches for repairing
textile articles, blouse fasteners, shoulder pads for
clothing, pins and needles, sewing needles, sewing
machine needles, crochet hooks, knitting needles,
boxes for needles, needle cases, artificial flowers,
artificial flower arrangements, artificial wreaths, artificial fruit, hair nets, hair bands, hair buckles, hair
curlers, electric, other than hand implements, hair
curl clips, false hair, wigs, hair extensions, false moustaches, false beards; lace and embroidery, fabric
appliqués, frills (lacework), festoons (embroidery),
narrow-woven fabrics, textile ribbons, cords for clothing; clothing, namely, trousers, jackets, overcoats,
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, Tshirts, sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts,
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear,
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing
for sports (for exclusive use for sports), clothing for
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs,
pants, socks; footwear, namely shoes excluding
orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking
boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts
namely heelpieces, insoles for footwear, footwear
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves,
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts" from
wholesale outlets, retail outlets and from a general
merchandise catalogue by mail order or by means of
telecommunications.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73466 A
(800) 1169359
(151) 2013 05 21
(731) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germany
(540)

(591) Grey/silver and orange/red
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of
pulmonary hypertension and cardiovascular diseases.
_________________________________________
(260) AM 2014 73467 A
(800) 1169360
(151) 2013 04 30
(731) ARSAN KIMYA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Beylikdüzü Organize, Sanayi Bölgesi, Bakir
Prinç Sanayi Sitesi, Karanfil Caddesi No.3,
Beylikdüzü – Istanbul, Turkey
(540)

(591) Blue, light blue, purple
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building) ; glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73468 A
(800) 1169392
(151) 2013 06 13
(731) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK
DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ
Kartaltepe Mahallesi, Teyyareci Nurettin
Sokak, Funda Apartmanı, No.2 Daire:9,
Bakırkoy-İstanbul, Turkey
(540)

Dernek
(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; Acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachloride;
acid proof chemical compositions; acids; acidulated
water for recharging accumulators; acrylic resins,
unprocessed; actinium; activated carbons; additives,
chemical, to drilling muds; additives, chemical, to
fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives, chemical, to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting; adhesives for wallpaper; adhesives for wall
tiles; agar-agar; agglutinants for concrete; agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides; albumin [animal or vegetable, raw material]; albuminized paper;
alcohol; aldehydes; alginates for industrial purposes;
alginates for the food industry; alkalies; alkalineearth metals; alkaline iodides for industrial purposes;
alkaline metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum; aluminium chloride;
aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium
silicate; americium; ammonia; ammonia alum; ammoniacal salts; ammonia [volatile alkali] for Industrial purposes; ammonium aldehyde; ammonium
salts; amyl acetate; amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material];
animal carbon; animal carbon preparations; animal
charcoal; anti-boil preparations for engine coolants;
antifreeze; anti-frothing solutions for accumulators;
anti-incrustants; anti-knock substances for internal
combustion engines; antimony; antimony oxide; antimony sulphide; anti-sprouting preparations for vegetables; antistatic preparations, other than for household purposes; anti-tarnishing chemicals for windows; antranilic acid; argon; arsenic; arsenious acid;
artificial sweeteners [chemical preparations]; astatine; auxiliary fluids for use with abrasives; bacterial
preparations other than for medical and veterinary
use; bacteriological preparations for acetification;
bacteriological preparations other than for medical

and veterinary use; balm of gurjun [gurjon, gurjan]
for making varnish; barium; barium compounds;
barium sulphate; baryta; baryta paper; barytes; bases
[chemical preparations]; basic gallate of bismuth;
bate for dressing skins; bauxite; beer-clarifying and
preserving agents; beer preserving agents; bentonite;
benzene-based acids; benzene derivatives; benzoic
acid; benzoic sulphinide; berkelium; bicarbonate of
soda for chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; biochemical catalysts; biological preparations, other than
for medical or veterinary purposes; biological tissue
cultures other than for medical or veterinary purposes; birdlime; bismuth; bismuth nitrite for chemical purposes; bleaching preparations [decolorants]
for industrial purposes; blood charcoal; blueprint
cloth; blueprint paper; bone charcoal; borax; boric
acid for industrial purposes; brake fluid; brazing
fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical
purposes; by-products of the processing of cereals
for industrial purposes; caesium; calcined soda;
calcium carbide; calcium cyanamide [fertilizer]; calcium salts; californium; camphor, for industrial
purposes; carbide; carbolineum for the protection of
plants; carbon; carbonates; carbon black for Industrial purposes; carbon for filters; carbonic acid;
carbonic hydrates; carbon sulphide; carbon tetrachloride; casein for industrial purposes; casein for
the food industry; catalysts; catechu; caustic alkali;
caustics for industrial purposes; caustic soda for
industrial purposes; cellulose; cellulose derivatives
[chemicals]; cellulose esters for industrial purposes;
cellulose ethers for industrial purposes; cement for
footwear; cement for mending broken articles; cement for pneumatic tires [tyres]; cement [metallurgy]; cement preservatives, except paints and oils;
cement-waterproofing preparations, except paints;
ceramic compositions for sintering [granules and
powders]; ceramic glazings; ceramic materials in
particulate form, for use as filtering media; cerium;
chemical additives for oils; chemical condensation
preparations; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations,
except pigments, for the manufacture of enamel;
chemical preparations for facilitating the alloying of
metals; chemical preparations for protection against
wheat blight [smut]; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary
use; chemical preparations for smoking meat; chemical preparations for the manufacture of paints;
chemical preparations for use in photography; chemical preparations to prevent mildew; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes;
chemicals for forestry, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides; chemical substances
for analyses in laboratories, other than for medical or
veterinary purposes; chimney cleaners, chemical;
chlorates; chlorides; chlorine; cholic acid; chroma-
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tes; chrome alum; chrome salts; chromic acid;
chromic salts; chromium oxide; cinematographic
films, sensitized but not exposed; citric acid for industrial purposes; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes; combusting preparations
[chemical additives to motor fuel]; compositions for
repairing inner tubes of tires [tyres]; compositions
for repairing tires [tyres]; compositions for the
manufacture of phonograph records; compositions
for the manufacture of technical ceramics; compositions for threading; compost; concrete-aeration
chemicals; concrete preservatives, except paints and
oils; condensation-preventing chemicals; coolants
for vehicle engines; corrosive preparations; cream of
tartar for chemical purposes; cream of tartar for
industrial purposes; cream of tartar for the food
industry; creosote for chemical purposes; crotonic
aldehyde; cryogenic preparations; cultures of microorganisms other than for medical and veterinary use;
curium; currying preparations for leather; currying
preparations for skins; cyanides [prussiates]; cymene; damp proofing preparations, except paints, for
masonry; defoliants; degreasing preparations for use
in manufacturing processes; degumming preparations; dehydrating preparations for industrial purposes; detergent additives to gasoline [petrol]; detergents for use in manufacturing processes; dextrine
size; diagnostic preparations, other than for medical
or veterinary purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; diazo paper; disincrustants; dispersions of plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; drilling muds; dry ice
[carbon dioxide]; dysprosium; earth for growing;
electrophoresis gels, other than for medical or
veterinary purposes; emollients for industrial purposes; emulsifiers; enamel and glass-staining-chemicals; enamel-staining chemicals; engine-decarbonising chemicals; enzyme preparations for industrial
purposes; enzyme preparations for the food industry;
enzymes for industrial purposes; enzymes for the
food industry; epoxy resins, unprocessed; erbium;
esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl ether;
europium; expanded clay for hydroponic plant
growing [substrate]; fat-bleaching chemicals; fatty
acids; ferments for chemical purposes; fermium;
ferrocyanides; ferrotype plates [photography]; fertilizers; fertilizing preparations; fillers for automobile
bodies; filtering materials [chemical preparations];
filtering materials [mineral substances]; filtering materials [unprocessed plastics]; filtering materials
[vegetable substances]; filtering preparations for the
beverages industry; finishing preparations for use in
the manufacture of steel; fireproofing preparations;
fish meal fertilizers; fissionable chemical elements;
fissionable material for nuclear energy; fixing baths
[photography]; fixing solutions [photography]; flashlight preparations; flocculants; flour for industrial
purposes; flower preservatives; flowers of sulphur
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for chemical purposes; fluids for hydraulic circuits;
fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic
aldehyde for chemical purposes; foundry binding
substances; foundry molding [moulding] preparations; foundry sand; francium; fuel-saving preparations; fuel for atomic piles; fuller's earth for use in
textile industry; fulling preparations; fulling preparations for use in textile industry; gadolinium; gallic
acid for the manufacture of ink; gallium; gallnuts;
gallotannic acid; galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; gas propellents for aerosols; gas
purifying preparations; gelatine for industrial
purposes; gelatine for photographic purposes; genes
of seeds for agricultural production; getters [chemically active substances]; glass-frosting chemicals;
glass-staining chemicals; glaziers' putty; glucose for
industrial purposes; glucose for the food industry;
glucosides; glue for industrial purposes; gluten for
industrial purposes; gluten for the food industry;
gluten [glue], other than for stationery or household
purposes; glutinous tree-grafting preparations; glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol;
glycol ether; gold salts; grafting mastic for trees;
grafting wax for trees; graphite for industrial purposes; guano; gum arabic for industrial purposes;
gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; holmium;
hormones for hastening the ripening of fruit; horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; humus; humus top dressing; hydrates; hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen
peroxide; hypochlorite of soda; hyposulphites; industrial chemicals; iodic acid; iodine for chemical
purposes; iodine for industrial purposes; iodised
albumen; iodised salts; ion exchangers [chemical
preparations]; iron salts; isinglass other than for
stationery, household or alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lactose for industrial purposes; lactose for the food industry;
lactose [raw material]; lamp black for industrial purposes; lanthanum; lead acetate; lead arsenate; lead
oxide; leather-dressing chemicals; leather glues;
leather-impregnating chemicals; leather-renovating
chemicals; leather-waterproofing chemicals; lecithin
for industrial purposes; lecithin for the food Industry; lecithin [raw material]; lime acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone hardening substances;
liquids for removing sulphates from accumulators;
lithia [lithium oxide]; lithium; litmus paper; loam;
lutetium [cassiopium]; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes; malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils;
mastic for leather; meat tenderizers for industrial
purposes; mercuric oxide; mercury; mercury salts;
metal annealing preparations; metal earths; metal
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hardening preparations; metalloids; methane; methyl
benzene; methyl benzol; methyl ether; milk ferments
for chemical purposes; milk ferments for industrial
purposes; milk ferments for the food industry; mineral acids; moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in
bleaching; moistening [wetting] preparations for use
in dyeing; moistening [wetting] preparations for use
in the textile industry; mold-release preparations;
mordants for metals; must-fining preparations;
naphthalene; neodymium; neon; neptunium; nitrate
of uranium; nitrate paper; nitrates; nitric acid; nitrogen; nitrogenous fertilisers; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical preparations used in
wine making]; oil-bleaching chemicals; oil cement
[putty]; oil dispersants; oil-purifying chemicals; oilseparating chemicals; oils for currying leather; oils
for preparing leather in the course of manufacture;
oils for tanning leather; oils for the preservation of
food; oleic acid; olivine [chemical preparations];
opacifiers for enamel; opacifiers for enamel or glass;
opacifiers for glass; organic-bleaching chemicals;
oxalates; oxalic acid; oxygen; palladious chlorides;
paper pulp; peat [fertiliser]; peat pots for horticulture; pectin for industrial purposes; pectin for the
food industry; pectin [photography]; perborate of
soda; percarbonates; perchlorates; persulphates;
persulphuric acid; petroleum dispersants; phenol for
industrial purposes; phosphates [fertilisers]; phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; photographic
developers; photographic emulsions; photographic
paper; photographic sensitizers; photometric paper;
photosensitive plates; picric acid; plant growth regulating preparations; plasticizers; plastisols; Plutonium; polish removing substances; polonium; potash; potash water; potassium; potassium dioxalate;
potato flour for industrial purposes; power steering
fluid; praseodymium; preparations for preventing the
tarnishing of glass; preparations for preventing the
tarnishing of lenses; preparations for stimulating
cooking for industrial purposes; preparations for the
separation of greases; preparations of the distillation
of wood alcohol; preparations of trace elements for
plants; preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, except paints and oils;
promethium; protactinium; protective gases for
welding; protein [raw material]; purification preparations; pyrogallic acid; quebracho for industrial
purposes; radiator flushing chemicals; radioactive
elements for scientific purposes; radium for scientific purposes; refrigerants; radon; rare earths; reagent paper, other than for medical or veterinary purposes; reducing agents for use in photography;
renovating preparations for phonograph records;
rhenium; rock salt; rubber preservatives; rubidium;
saccharin; sal ammoniac; sal ammoniac spirits; salicylic acid; salt for preserving, other than for foodstuffs; saltpeter; salt, raw; salts [chemical preparations]; salts [fertilisers]; salts for coloring [colo-

uring] metal; salts for galvanic cells; salts for Industrial purposes; salts from rare earth metals; salts of
alkaline metals; salts of precious metals for Industrial purposes; samarium; sauce for preparing tobacco; scale removing preparations, other than for
household purposes; scandium; sea water for industrial purposes; seaweeds [fertilizers]; sebacic
acid; seed preserving substances; selenium; selftoning paper [photography]; sensitized cloth for
photography; sensitized films, unexposed; sensitized
paper; sensitized photographic plates; sensitized
plates for offset printing; separating and unsticking
[ungluing] preparations; silicates; silicon; silicones;
silver nitrate; silver salt solutions for silvering; size
for finishing and priming; sizing preparations; slag
[fertilisers]; soap [metallic] for industrial purposes;
soda ash; sodium; sodium salts [chemical preparations]; soil conditioning preparations; soldering fluxes; solidified gases for industrial purposes; solutions for cyanotyping; solvents for varnishes; soot
for industrial or agricultural purposes; sorrel salt;
spinel [chemical preparations]; spirits of vinegar
[dilute acetic acid]; stain-preventing chemicals for
use on fabrics; starch for industrial purposes; starchliquifying chemicals [ungluing agents]; starch paste
[adhesive], other than for stationery or household
purposes; starch size [chemical preparations]; stearic
acid; stem cells other than for medical or veterinary
purposes; strontium; substances for preventing runs
in stockings; substrates for soil-free growing [agriculture]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; sulphur; sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous acid;
sumac for use in tanning; superphosphates [fertilisers]; surface-active chemical agents; synthetic
materials for absorbing oil; synthetic resins, unprocessed; talc [magnesium silicate]; tan; tannic acid;
tannin; tan-wood; tapioca flour for industrial purposes; tartaric acid; tartar other than for pharmaceutical
purposes; technetium; tellurium; terbium; test paper,
chemical; tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; titanite; titanium dioxide for industrial
purposes; toluene; toning baths [photography];
toning salts [photography]; toxic gas neutralizers;
tragacanth gum for use in manufactures; transmission fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic
acid; uranium; uranium oxide; vine disease preventing chemicals; vinic alcohol; viscose; vitriol; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations;
wallpaper removing preparations; water glass [soluble glass]; water purifying chemicals; water-softening preparations; wax-bleaching chemicals; welding chemicals; wine finings; witherite; wood alcohol; wood pulp; wood vinegar [pyroligneous acid];
xenon; X-ray films, sensitized but not exposed;
ytterbium; zirconia; yttrium.
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
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mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists; alizarine dyes; aluminium paints; aluminium
powder for painting; aniline dyes; annatto [dyestuff];
anti-corrosive bands; anti-corrosive preparations;
anti-fouling paints; anti-rust greases; anti-rust oils;
anti-rust preparations for preservation; anti-tarnishing preparations for metals; asbestos paints; auramine; bactericidal paints; badigeon; binding preparations for paints; bitumen varnish; black japan;
bronze powder; bronzing lacquers; Canada balsam;
caramel [food colorant]; carbon black [pigment];
carbonyl [wood preservative]; ceramic paints; coatings for roofing felt [paints]; coatings [paints];
cobalt oxide [colorant]; cochineal carmine; colophony; colorants for beer; colorants for beverages; colorants for liqueurs; colorants for butter; copal; copal
varnish; creosote for wood preservation; distempers;
dyes; dyewood; dyewood extracts; enamels for
painting; enamels [varnishes]; engraving ink; fireproof paints; fixatives for watercolors [watercolours];
fixatives [varnishes]; food dyes; gamboge for painting; gildings; glazes [paints, lacquers]; gum-lac;
gum resins; indigo [colorant]; ink for leather; ink for
skin-dressing; lamp black [pigment]; lime wash;
litharge; malt caramel [food colorant]; malt colorants; marking ink for animals; mastic [natural resin]; minium; mordants for leather; oils for the
preservation of wood; paper for dyeing Easter eggs;
pigments; primers; printers' pastes [ink]; printing
ink; protective preparations for metals; saffron
[colorant]; sandarac; shoe dyes; siccatives [drying
agents] for paints; Sienna earth; silver emulsions
[pigments]; silver foil [leaf]; silvering powders; silver paste; soot [colorant]; sumac for varnishes; thickeners for paints; thinners for lacquers; thinners for
paints; titanium dioxide [pigment]; toner cartridges,
filled, for printers and photocopiers; toners [ink] for
photocopiers; turmeric [colorant]; turpentine [thinner for paints]; undercoating for vehicle chassis;
white lead; whites [colorants or paints]; whitewash;
wood coatings [paints]; wood mordants; wood preservatives; wood stains; yellowwood [colorant]; zinc
oxide [pigment].
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; advertisement columns of metal; aluminium; aluminium foil; aluminium wire; anchor plates; anchors; angle irons; anti-friction metal; anvils;
anvils [portable]; armour plate; armour plating; aviaries of metal [structures]; badges of metal for vehicles; balls of steel; barbed wire; barrel hoops of
metal; barrels of metal; bars for metal railings;
baskets of metal; beacons of metal, non-luminous;
beak-irons [bick-irons]; bed casters of metal; bells;
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bells for animals; belt stretchers of metal; beryllium
[glucinium]; bicycle parking installations of metal;
binding screws of metal for cables; bindings of
metal; binding thread of metal for agricultural purposes; bird baths [structures of metal]; blooms [metallurgy]; bolts, flat; bolts of metal; booths of metal
for spraying paint; bottle caps of metal; bottle closures of metal; bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air; boxes of common metal; box
fasteners of metal; braces of metal for handling
loads; brackets of metal for building; branching
pipes of metal; brass, unwrought or semi-wrought;
brazing alloys; bronze; bronzes [works of art]; broom handles of metal; buckles of common metal
[hardware]; building materials of metal; building or
furniture fittings of nickel-silver; building panels of
metal; buildings of metal; bungs of metal; busts of
common metal; cabanas of metal; cable joints of
metal, non-electric; cadmium; casement windows of
metal; cashboxes of metal; casings of metal for
oilwells; casks of metal; cask stands of metal; cast
iron, unwrought or semi-wrought; cast steel; cattle
chains; ceilings of metal; cermets; chains of metal;
chests of metal; chests of metal for food; chickenhouses, of metal; chill-molds [foundry]; chimney
cowls of metal; chimney pots of metal; chimney
shafts of metal; chimneys of metal; chrome iron;
chrome ores; chromium; clips of metal for cables
and pipes; closures of metal for containers; clothes
hooks of metal; cobalt, raw; collars of metal for
fastening pipes; common metals, semi-wrought;
containers of metal for compressed gas or liquid air;
containers of metal for liquid fuel; containers of
metal for storing acids; containers of metal [storage,
transport]; copper rings; copper, unwrought or semiwrought; copper wire, not insulated; cornices of
metal; cotter pins of metal; couplings of metal for
chains; crampons [climbing irons]; crampons of
metal [cramps]; crash barriers of metal for roads;
diving boards of metal; door bells of metal, non-electric; door bolts of metal; door closers, non-electric; door fittings, of metal; door frames of metal;
door handles of metal; door knockers of metal; door
openers, non-electric; door panels of metal; doors of
metal; door stops of metal; drain pipes of metal;
drain traps [valves] of metal; duckboards of metal;
ducts of metal, for central heating installations; ducts
of metal for ventilating and air conditioning installations; elbows of metal for pipes; enclosures of
metal for tombs; eye bolts; fences of metal; ferrules
of metal; ferrules of metal for handles; ferrules of
metal for walking sticks; figurines [statuettes] of
common metal; filings of metal; firedogs [andirons];
fish plates [rails]; fittings of metal for beds; fittings
of metal for building; fittings of metal for coffins;
fittings of metal for compressed air ducts; fittings of
metal for furniture; fittings of metal for windows;
flanges of metal [collars]; flashing of metal, for
building; floating containers of metal; floating docks
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of metal, for mooring boats; floors of metal; floor
tiles, of metal; foils of metal for wrapping and packaging; foot scrapers; foundry molds [moulds] of
metal; frames of metal for building; framework of
metal for building; furnace fireguards; furnace
screens; furniture casters of metal; galena [ore];
gates of metal; germanium; German silver; girders
of metal; gold solder; grave slabs of metal; grease
nipples; greenhouse frames of metal; greenhouses of
metal, transportable; grilles of metal; guard rails of
metal; gutter pipes of metal; hafnium [celtium]; handcuffs; handling pallets of metal; hardware of metal,
small; hinges of metal; hooks for slate [metal hardware]; hooks [metal hardware]; hooks of metal for
clothes rails; hoppers of metal, non-mechanical;
horseshoe nails; house numbers of metal, nonluminous; ice moulds of metal; identification bracelets of metal, for hospitals; identity plates of metal;
indium; ingots of common metal; insect screens of
metal; iron ores; iron slabs; iron strip; iron, unwrought or semi-wrought; iron wire; ironwork for doors;
ironwork for windows; jalousies of metal; jets of
metal; joists of metal; junctions of metal for pipes;
keys; knife handles of metal; knobs of metal; ladders
of metal; latch bars of metal; latches of metal; laths
of metal; latticework of metal; lead seals; lead,
unwrought or semi-wrought; letter boxes of metal;
letters and numerals of common metal, except type;
limonite; linings of metal [building]; lintels of metal;
loading gauge rods, of metal, for railway waggons;
loading pallets, of metal; lock bolts; locks of metal
for bags; locks of metal for vehicles; locks of metal,
other than electric; machine belt fasteners of metal;
magnesium; manganese; manhole covers of metal;
manifolds of metal for pipelines; masts of metal;
materials of metal for funicular railway permanent
ways; memorial plaques, of metal; metal cages for
wild animals; metals in powder form; mobile boarding stairs of metal for passengers; moldings of
metal for cornices; molybdenum; molybdenum iron;
monuments of bronze for tombs; monuments of
metal; monuments of metal for tombs; mooring
bollards of metal; mooring buoys of metal; nails;
nickel; nickel-silver; niobium; nozzles of metal; nuts
of metal; ores of metal; outdoor blinds of metal;
packaging containers of metal; padlocks; palings of
metal; partitions of metal; paving blocks of metal;
pegs of metal; penstock pipes of metal; pillars of
metal for buildings; pins [hardware]; pipe muffs of
metal; pipes of metal; pipework of metal; pitons of
metal [mountaineering equipment]; platforms,
prefabricated, of metal; poles of metal; porches of
metal [building]; posts of metal; posts of metal for
electric lines; pot hooks of metal; props of metal;
pulleys of metal, other than for machines; pyrophoric metals; railroad ties of metal; rails of metal;
railway material of metal; railway points; reels of
metal, non-mechanical, for flexible hoses; refractory
construction materials of metal; registration plates,

of metal; reinforcing materials of metal for building;
reinforcing materials, of metal, for concrete; reinforcing materials of metal for machine belts; reinforcing materials of metal for pipes; rings of common metal for keys; rings of metal; rivets of metal;
rocket launching platforms of metal; rods of metal
for brazing and welding; roller blinds of steel; roof
coverings of metal; roof flashing of metal; roof
gutters of metal; roofing of metal; ropes of metal;
rope thimbles of metal; runners of metal for sliding
doors; safes [strong boxes]; safety cashboxes; safety
chains of metal; scaffolding of metal; screws of metal; scythe handles of metal; sealing caps of metal;
sheaf binders of metal; sheet piles of metal; sheets
and plates of metal; shims; shuttering of metal for
concrete; shutters of metal; signalling panels, nonluminous and non-mechanical, of metal; signboards
of metal; signs, non-luminous and non-mechanical,
of metal; signs, non-luminous and non-mechanical,
of metal, for roads; silicon iron; sills of metal; silos
of metal; silver plated tin alloy; silver solder; skating
rinks [structures of metal]; sleeves [metal hardware];
slings of metal for handling loads; soldering wire of
metal; spring locks; springs [metal hardware]; spurs;
staircases of metal; stair treads [steps] of metal;
statues of common metal; steel alloys; steel buildings; steel masts; steel pipes; steel sheets; steel
strip; steel, unwrought or semi-wrought; steel wire;
steps [ladders] of metal; stops of metal; strap-hinges
of metal; straps of metal for handling loads; stretchers for iron bands [tension links]; stretchers for
metal bands [tension links]; stringers [parts of staircases] of metal; swimming pools [metal structures];
tacks [nails]; tanks of metal; tantalum [metal]; taps
for casks, of metal; telegraph posts of metal; telephone booths of metal; telpher cables; tension links;
tent pegs of metal; thread of metal for tying-up
purposes; tile floorings of metal; tiles of metal; tiles
of metal for building; tin; tin cans; tinfoil; tinplate;
tinplate packings; titanium; titanium iron; tombac;
tombs of metal; tombstone plaques of metal; tombstone stelae of metal; tool boxes of metal, empty;
tool chests of metal, empty; tool handles of metal;
towel dispensers, fixed, of metal; transport pallets of
metal; traps for wild animals; trays of metal; tree
protectors of metal; troughs of metal for mixing
mortar; tubbing of metal; tungsten; tungsten iron;
turnstiles of metal; turntables [railways]; valves of
metal, other than parts of machines; vanadium; vats
of metal; vaults of metal [burial]; vice benches of
metal; vice claws of metal; wainscotting of metal;
wall claddings of metal [building]; wall linings of
metal [building]; wall plugs of metal; washers of
metal; water-pipes of metal; water-pipe valves of
metal; weather- or wind-vanes of metal; wheel
clamps [boots]; white metal; wind-driven birdrepelling devices made of metal; winding spools of
metal, non-mechanical, for flexible hoses; window
casement bolts; window fasteners of metal; window
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frames of metal; window pulleys; windows of metal;
window stops of metal; wire cloth; wire of common
metal alloys, except fuse wire; wire rope; wire
stretchers [tension links]; works of art of common
metal; wrapping or binding bands of metal; zinc;
zirconium.
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; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; abacuses; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic conduits; acoustic couplers; acoustic [sound]
alarms; actinometers; adding machines; aerometers;
air analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms;
alcoholmeters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; anemometers; animated
cartoons; anode batteries; anodes; answering machines; antennas; anticathodes; anti-glare glasses; antiglare visors; anti-interference devices [electricity];
anti-theft warning apparatus; apertometers [optics];
apparatus and installations for the production of Xrays, not for medical purposes; apparatus and
instruments for astronomy; apparatus and instruments for physics; apparatus for changing record
player needles; apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; apparatus for measuring the thickness of skins; apparatus to check franking; appliances for measuring the thickness of leather; armatures [electricity]; asbestos clothing for protection
against fire; asbestos gloves for protection against
accidents; asbestos screens for firemen; audio- and
video-receivers; audiovisual teaching apparatus;
automated teller machines [ATM]; automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; azimuth instruments; balances [steelyards]; balancing
apparatus; bar code readers; barometers; batteries,
electric; batteries for lighting; battery boxes; battery
chargers; battery jars; beacons, luminous; bells
[warning devices]; betatrons; binoculars; blueprint
apparatus; boiler control instruments; branch boxes
[electricity]; breathing apparatus, except for artificial
respiration; breathing apparatus for underwater
swimming; bullet-proof waistcoats; buzzers; cabinets for loudspeakers; cables, electric; calculating
disks; calculating machines; calibrating rings; calipers; camcorders; cameras [photography]; capillary
tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates
[photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with
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dissecting instruments [microscopy]; cash registers;
cassette players; cathodes; cathodic anti-corrosion
apparatus; cell switches [electricity]; centering apparatus for photographic transparencies; chargers for
electric batteries; chemistry apparatus and instruments; chips [integrated circuits]; choking coils [impedance]; chromatography apparatus for laboratory
use; chronographs [time recording apparatus]; cinematographic cameras; cinematographic film, exposed; circuit breakers; circuit closers; cleaning apparatus for sound recording discs; clothing especially
made for laboratories; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire; clothingfor protection
against fire; coaxial cables; coils, electric; coinoperated mechanisms for television sets; coin-operated musical automata [juke boxes]; collectors,
electric; commutators; compact disc players; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only
memory]; comparators; compasses [measuring instruments]; computer game software; computer
keyboards; computer memory devices; computer
operating programs, recorded; computer peripheral
devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software];
computers; computer software, recorded; condensers
[capacitors]; conductors, electric; connections for
electric lines; connectors [electricity]; contact lenses;
contacts, electric; containers for contact lenses; containers for microscope slides; control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated;
correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit [false] coin detectors; counters;
couplers [data processing equipment]; couplings,
electric; covers for electric outlets; crucibles [laboratory]; current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps
[photography]; darkrooms [photography]; data processing apparatus; decompression chambers; decorative magnets; demagnetizing apparatus for magnetic
tapes; densimeters; densitometers; detectors; diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; diaphragms [photography]; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; directional
compasses; discharge tubes, electric, other than for
lighting; disk drives for computers; disks, magnetic;
distance measuring apparatus; distance recording
apparatus; distillation apparatus for scientific purposes; distribution boards [electricity]; distribution
boxes [electricity]; distribution consoles [electricity]; divers' masks; diving suits; DNA chips; dog
whistles; dosage dispensers; drainers for use in
photography; dressmakers' measures; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; ear plugs for divers; editing appliances
for cinematographic films; egg-candlers; egg timers
[sandglasses]; electric apparatus for commutation;
electric door bells; electric installations for the remote control of industrial operations; electricity con-
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duits; electric loss indicators; electrified fences;
electrified rails for mounting spot lights; electrodynamic apparatus for the remote control of railway
points; electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals; electrolysers; electromagnetic
coils; electronic agendas; electronic notice boards;
electronic pens [visual display units]; electronic pocket translators; electronic publications, downloadable; electronic tags for goods; encoded identifycation bracelets, magnetic; encoded magnetic cards;
enlarging apparatus [photography]; epidiascopes;
ergometers; exposure meters [light meters]; eyeglass
chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyepieces;
facsimile machines; fibre optic cables; film cutting
apparatus; films, exposed; filters for respiratory
masks; filters for ultraviolet rays, for photography;
filters [photography]; fire alarms; fire beaters; fire
blankets; fire boats; fire engines; fire escapes; fire
extinguishers; fire hose nozzles; fire pumps; flashbulbs [photography]; flashing lights [luminous signals]; flashlights [photography]; floppy disks;
fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food
analysis apparatus; frames for photographic transparencies; frequency meters; furnaces for laboratory
use; furniture especially made for laboratories; fuses; fuse wire; galena crystals [detectors]; galvanic
batteries; galvanic cells; galvanometers; garments
for protection against fire; gasoline gauges; gasometers [measuring instruments]; gas testing instruments; gauges; glass covered with an electrical conductor; glazing apparatus for photographic prints;
gloves for divers; gloves for protection against accidents; gloves for protection against X-rays for
industrial purposes; goggles for sports; grids for
batteries; hands free kits for phones; head cleaning
tapes [recording]; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus; hemline markers;
high-frequency apparatus; holders for electric coils;
holograms; horns for loudspeakers; hydrometers;
hygrometers; identification sheaths for electric wires; identification threads for electric wires; identity
cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; incubators for bacteria culture;
inductors [electricity]; instruments containing eyepieces; integrated circuit cards [smart cards]; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers; inverters [electricity]; invoicing
machines; ionization apparatus not for the treatment
of air or water; jigs [measuring instruments]; juke
boxes for computers; junction boxes [electricity];
junction sleeves for electric cables; kilometer recorders for vehicles; knee-pads for workers; laboratory
trays; lactodensimeters; lactometers; laptop computers; lasers, not for medical purposes; lenses for
astrophotography; lens hoods; letter scales; levelling
instruments; levelling staffs [surveying instruments];
levels [instruments for determining the horizontal];
life belts; life buoys; life jackets; life saving apparatus and equipment; life-saving rafts; light dimmers

[regulators], electric; light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; lightning conductors [rods];
limiters [electricity]; locks, electric; logs [measuring
instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tapes;
magnetic tape units for computers; magnetic wires;
magnets; magnifying glasses [optics]; marine compasses; marine depth finders; marking buoys; marking gauges [joinery]; masts for wireless aerials;
materials for electricity mains [wires, cables]; material testing instruments and machines; mathematical
instruments; measures; measuring apparatus; measuring devices, electric; measuring glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical
signs; mechanisms for counter-operated apparatus;
megaphones; mercury levels; metal detectors for industrial or military purposes; meteorological balloons; meteorological instruments; metronomes;
micrometers; micrometer screws for optical instruments; microphones; microprocessors; microscopes;
microtomes; mirrors for inspecting work; mirrors
[optics]; modems; money counting and sorting machines; monitoring apparatus, electric; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs];
mouse [data processing equipment]; mouse pads;
nautical apparatus and instruments; naval signalling
apparatus; navigational instruments; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; needles
for record players; neon signs; nets for protection
against accidents; nose clips for divers and swimmers; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; observation instruments; octants; ohmmeters;
optical apparatus and instruments; optical character
readers; optical condensers; optical data media;
optical discs; optical fibers [fibres] [light conducting
filaments]; optical glass; optical goods; optical
lamps; optical lenses; oscillographs; oxygen transvasing apparatus; ozonisers [ozonators]; parking
meters; particle accelerators; pedometers; peepholes
[magnifying lenses] for doors; periscopes; personal
stereos; photocopiers [photographic, electrostatic,
thermic]; photometers; phototelegraphy apparatus;
photovoltaic cells; pince-nez; pince-nez cases; pipettes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for batteries; plotters; plumb bobs; plumb
lines; pocket calculators; polarimeters; portable media players; portable telephones; precision balances;
precision measuring apparatus; pressure gauges;
pressure indicator plugs for valves; pressure indicators; pressure measuring apparatus; printed circuits; printers for use with computers; prisms [optics]; probes for scientific purposes; processors
[central processing units]; projection apparatus; projection screens; protection devices against X-rays,
not for medical purposes; protection devices for
personal use against accidents; protective helmets;
protective helmets for sports; protective masks;
protective suits for aviators; protractors [measuring
instruments]; punched card machines for offices;
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push buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; radar apparatus; radiological apparatus for
industrial purposes; radiology screens for industrial
purposes; radio pagers; radios; radiotelegraphy sets;
radiotelephony sets; railway traffic safety appliances; range finders; readers [data processing equipment]; record players; reflecting discs for wear, for
the prevention of traffic accidents; refractometers;
refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; resistances, electric; respirators for filtering air; respiratory masks,
other than for artificial respiration; resuscitation
mannequins [teaching apparatus]; retorts; retorts'
stands; revolution counters; rheostats; riding helmets; road signs, luminous or mechanical; rods for
water diviners; rulers [measuring instruments]; rules
[measuring instruments]; saccharometers; safety
nets; safety restraints, other than for vehicle seats
and sports equipment; safety tarpaulins; salinometers; satellite navigational apparatus; satellites for
scientific purposes; scales; scanners [data processing
equipment]; screens for photoengraving; screens
[photography]; screw-tapping gauges; semi-conductors; sextants; sheaths for electric cables; shoes for
protection against accidents, irradiation and fire;
shutter releases [photography]; shutters [photography]; sighting telescopes for firearms; signal bells;
signal lanterns; signalling buoys; signalling panels,
luminous or mechanical; signalling whistles; signals,
luminous or mechanical; signs, luminous; simulators
for the steering and control of vehicles; sirens; slide
calipers; slide projectors; slide-rules; slope indicators; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; socks, electrically heated; solar batteries; solderers' helmets; solenoid valves [electromagnetic switches]; sonars; sounding
apparatus and machines; sounding leads; sounding
lines; sound locating instruments; sound recording
apparatus; sound recording carriers; sound recording
discs; sound recording strips; sound reproduction
apparatus; sound transmitting apparatus; sparkguards; speaking tubes; spectacle cases; spectacle
frames; spectacle lenses; spectacles [optics]; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed checking
apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed regulators for
record players; spherometers; spirit levels; spools
[photography]; sprinkler systems for fire protection;
stage lighting regulators; stands for photographic
apparatus; starter cables for motors; steering apparatus, automatic, for vehicles; step-up transformers;
stereoscopes; stills for laboratory experiments; sulphitometers; sunglasses; surveying apparatus and
instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels; switchboards; switches,
electric; tachometers; tape recorders; taximeters; teaching apparatus; teeth protectors; telegraphs [apparatus]; telegraph wires; telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; stereoscopic
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apparatus; stroboscopes; switchboxes [electricity];
telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters; telescopes; television apparatus; temperature
indicators; terminals [electricity]; testing apparatus
not for medical purposes; test tubes; theft prevention
installations, electric; thermionic tubes; theodolites;
thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket
dispensers; time clocks [time recording devices];
time recording apparatus; time switches, automatic;
tone arms for record players; totalizators; trafficlight apparatus [signalling devices]; transformers
[electricity]; transistors [electronic]; transmitters of
electronic signals; transmitters [telecommunication];
transmitting sets [telecommunication]; transparencies [photography]; transponders; tripods for cameras; urinometers; vacuum gauges; vacuum tubes
[radio]; variometers; vehicle breakdown warning triangles; vehicle radios; verniers; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens;
videotapes; video telephones; viewfinders, photographic; viscosimeters; voltage regulators for vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting machines; wafers for integrated circuits; walkie-talkies;
washing trays [photography]; water level indicators;
wavemeters; weighbridges; weighing apparatus and
instruments; weighing machines; weights; whistle
alarms; wind socks for indicating wind direction;
wire connectors [electricity]; wires, electric; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with
computers; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray films, exposed; X-ray photographs,
other than for medical purposes; X-ray tubes not for
medical purposes.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; acetylene burners;
acetylene flares; acetylene generators; air conditionners for vehicles; air conditioning apparatus; air conditioning installations; air cooling apparatus; air deodorising apparatus; air dryers; air filtering installations; air purifying apparatus and machines; air
reheaters; air sterilisers; air valves for steam heating
installations; alcohol burners; anti-dazzle devices for
automobiles [lamp fittings]; anti-glare devices for
vehicles [lamp fittings]; anti-splash tap nozzles; aquarium filtration apparatus; aquarium heaters; aquarium lights; arc lamps; ash conveyor installations,
automatic; bakers' ovens; barbecues; bath fittings;
bath installations; bath linings; bath tubs; bedwarmers; bath tubs for sitz baths; beverage cooling apparatus; bicycle lights; bidets; blankets, electric, not
for medical purposes; boiler pipes [tubes] for heating
installations; boilers, other than parts of machines;
brackets for gas burners; bread baking machines;
bread-making machines; bread toasters; burners;
carbon for arc lamps; burners for lamps; ceiling
lights; central heating radiators; chandeliers; chimney blowers; chimney flues; Chinese lanterns; chro-
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matography apparatus for industrial purposes; clean
chambers [sanitary installations]; coffee filters, electric; coffee machines, electric; coffee percolators,
electric; coffee roasters; coils [parts of distilling,
heating or cooling installations]; cookers; cooking
apparatus and installations; cooking rings; cooking
utensils, electric; coolers for furnaces; cooling appliances and installations; cooling installations and
machines; cooling installations for liquids; cooling
installations for tobacco; cooling installations for
water; curling lamps; dampers [heating]; cycle
lights; deep fryers, electric; defrosters for vehicles;
dental ovens; deodorising apparatus, not for personal
use; desalination plants; desiccating apparatus; discharge tubes, electric, for lighting; disinfectant apparatus; disinfectant dispensers for toilets; disposable sterilization pouches; distillation apparatus;
distillation columns; diving lights; drip irrigation
emitters [irrigation fittings]; drying apparatus and
installations; drying apparatus for fodder and forage;
electrically heated carpets; electric appliances for
making yogurt; electric fans for personal use; electric lamps; electric lights for Christmas trees; evaporators; expansion tanks for central heating installations; extractor hoods for kitchens; fans [airconditioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; feeding apparatus for heating boilers; filaments for electric lamps; filters for air conditioning;
filters for drinking water; filters [parts of household
or industrial installations]; fireplaces, domestic;
fittings, shaped, for ovens; flares; flare stacks for use
in the oil industry; flues for heating boilers; flushing
tanks; footmuffs, electrically heated; footwarmers,
electric or non-electric; forges, portable; fountains;
freezers; friction lighters for igniting gas; fruit
roasters; fuel economizers; fumigation apparatus,
not for medical purposes; furnace ash boxes; furnace
grates; furnaces, other than for laboratory use; gas
boilers; gas burners; gas condensers, other than parts
of machines; gas lamps; gas lighters; gas scrubbers
[parts of gas installations]; gas scrubbing apparatus;
germicidal burners; germicidal lamps for purifying
air; glue-heating appliances; grills [cooking appliances]; hair dryers; hand drying apparatus for washrooms; headlights for automobiles; hearths; heat
accumulators; heaters, electric, for feeding bottles;
heaters for baths; heaters for heating irons; heaters
for vehicles; heat exchangers, not parts of machines;
heating apparatus; heating apparatus, electric; heating apparatus for defrosting windows of vehicles;
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels;
heating boilers; heating cushions [pads], electric, not
for medical purposes; heating elements; heating
filaments, electric; heating installations; heating
plates; heat pumps; heat regenerators; hot air apparatus; hot air bath fittings; hot air ovens; hot plates; hot water bottles; hot water heating installations;
humidifiers for central heating radiators; hydrants;
ice boxes; ice machines and apparatus; immersion

heaters; incandescent burners; incinerators; installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; ionization apparatus for the
treatment of air or water; kettles, electric; kiln furniture [supports]; kilns; kitchen ranges [ovens]; laboratory burners; laboratory lamps; lamp chimneys;
lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp
reflectors; lamps; lamps for directional signals of
automobiles; lampshade holders; lamp shades; lanterns for lighting; laundry dryers, electric; laundry
room boilers; lava rocks for use in barbecue grills;
level controlling valves in tanks; light bulbs; light
bulbs, electric; light bulbs for directional signals for
vehicles; light diffusers; lighters; lighting apparatus
and installations; lighting apparatus for vehicles;
lighting installations for air vehicles; lights for
automobiles; lights for vehicles; loading apparatus
for furnaces; luminous house numbers; luminous
tubes for lighting; magnesium filaments for lighting;
malt roasters; microwave ovens [cooking apparatus];
microwave ovens for industrial purposes; milk
cooling installations; miners' lamps; mixer taps for
water pipes; nuclear reactors; oil burners; oil lamps;
oil-scrubbing apparatus; ornamental fountains; oven
fittings made of fireclay; oxhydrogen burners; pasteurisers; petrol burners; pipes [parts of sanitary
installations]; plate warmers; pocket torches, electric; pocket warmers; polymerisation installations;
pressure cookers [autoclaves], electric; pressure
cooking saucepans, electric; pressure water tanks;
projector lamps; purification installations for sewage; radiator caps; radiators, electric; radiators
[heating]; refining towers for distillation; refrigerating machines; refrigerating appliances and installations; refrigerating cabinets; refrigerating chambers; refrigerating containers; refrigerating display
cabinets [display cases]; refrigerators; regulating
accessories for water or gas apparatus and pipes;
regulating and safety accessories for gas apparatus;
regulating and safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories for water apparatus;
roasters; roasting jacks; roasting spits; rotisseries;
safety accessories for water or gas apparatus and
pipes; safety lamps; sanitary apparatus and installations; sauna bath installations; shower cubicles
[enclosures (Am.)]; showers; sinks; sockets for
electric lights; solar furnaces; solar thermal collectors [heating]; spa baths [vessels]; steam accumulators; steam boilers, other than parts of machines;
steam facial apparatus [saunas]; steam generating
installations; sterilizers; stills; stoves; stoves [heating
apparatus]; street lamps; structural plates for ovens;
swimming pool chlorinating apparatus; tanning apparatus [sun beds]; taps [cocks, spigots] [faucets
(Am.)] for pipes; taps [faucets]; thermostatic valves
[parts of heating installations]; tobacco roasters;
toilet bowls; toilet seats; toilets, portable; toilets
[water-closets]; torches for lighting; Turkish bath
cabinets, portable; ultraviolet ray lamps, not for me-
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dical purposes; urinals [sanitary fixtures]; vehicle
headlights; vehicle reflectors; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; ventilation [airconditioning] installations for vehicles; ventilation
hoods; ventilation hoods for laboratories; waffle
irons, electric; warming pans; washers for water
taps; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; water conduits installations; water distribution installations; water filtering apparatus; water
flushing installations; water heaters; water heaters
[apparatus]; watering installations, automatic; watering machines for agricultural purposes; water intake
apparatus; water purification installations; water
purifying apparatus and machines; water softening
apparatus and installations; water sterilizers; water
supply installations; whirlpool-jet apparatus.
19 – Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal; advertisement columns, not of metal;
agglomerated bagasses of cane [building material];
alabaster; alabaster glass; angle irons, not of metal;
aquaria [structures]; aquarium gravel; aquarium
sand; arbours [structures not of metal]; artificial
stone; asbestos cement; asbestos mortar; asphalt
paving; aviaries, not of metal [structures]; balustrading; beacons, not of metal, non-luminous; beams,
not of metal; bicycle parking installations, not of
metal; binding agents for making briquettes; binding
material for road repair; bird baths [structures, not of
metal]; bituminous coatings for roofing; bituminous
products for building; blinds [outdoor], not of metal
and not of textile; branching pipes, not of metal;
bricks; building cardboard [asphalted]; building
glass; building panels, not of metal; building paper;
buildings, not of metal; building stone; building
timber; busts of stone, concrete or marble; cabanas
not of metal; caissons for construction work under
water; calcareous marl; casement windows, not of
metal; cask wood; ceilings, not of metal; cement;
cement for blast furnaces; cement for furnaces;
cement posts; cement slabs; chimney cowls, not of
metal; chicken-houses, not of metal; chimney pots,
not of metal; chimney shafts, not of metal; chimneys, not of metal; cladding, not of metal, for building; clay; clinker ballast; clinker stone; coal tar;
coatings [building materials]; concrete; concrete
building elements; cork [compressed]; cornices, not
of metal; crash barriers, not of metal, for roads;
diving boards, not of metal; door frames, not of
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal;
drain pipes, not of metal; drain traps [valves], not of
metal or plastic; duckboards, not of metal; ducts, not
of metal, for ventilating and air-conditioning installations; earth for bricks; fair huts; felt for building; fences, not of metal; figurines [statuettes] of
stone, concrete or marble; fire burrs; fireproof
cement coatings; flashing, not of metal, for building;
floating docks, not of metal, for mooring boats;
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floors, not of metal; folding doors, not of metal;
foundry molds [moulds], not of metal; framework,
not of metal, for building; furrings of wood; gates,
not of metal; geotextiles; glass granules for road
marking; granite; gravel; grave slabs, not of metal;
gravestones; greenhouse frames, not of metal; greenhouses, transportable, not of metal; grog [fired refractory material]; gutter pipes, not of metal; gypsum;
hips for roofing; huts; insect screens not of metal;
insulating glass [building]; jalousies, not of metal;
joists, not of metal; laths, not of metal; lengthening
pieces, not of metal, for chimneys; letter boxes of
masonry; lime; limestone; lintels, not of metal;
luminous paving; macadam; magnesia cement; manhole covers, not of metal; mantlepieces; manufactured timber; marble; masts [poles], not of metal;
materials for making and coating roads; memorial
plaques, not of metal; moldable wood; moldings, not
of metal, for building; moldings, not of metal, for
cornices; mooring bollards, not of metal; mortar for
building; mosaics for building; non-luminous and
non-mechanical signs, not of metal; olivine for building; paint spraying booths, not of metal; palisading,
not of metal; paperboard for building; parquet floor
boards; parquet flooring; partitions, not of metal;
paving blocks, not of metal; paving slabs, not of
metal; penstock pipes, not of metal; perches; pigsties, not of metal; planks [wood for building]; plaster; plate glass [windows], for building; platforms,
prefabricated, not of metal; plywood; poles, not of
metal, for electric power lines; porches, not of metal,
for building; porphyry [stone]; posts, not of metal;
potters' clay; potters' clay [raw material]; props, not
of metal; railway sleepers, not of metal; raw chalk;
reeds, for building; refractory construction materials,
not of metal; reinforcing materials, not of metal, for
building; road coating materials; road marking
sheets and strips of synthetic material; rock crystal;
rocket launching platforms, not of metal; roof
coverings, not of metal; roof flashing, not of metal;
roof gutters, not of metal; roofing, not of metal;
roofing, not of metal, incorporating solar cells;
roofing shingles; roofing slates; rubble; safety glass;
sand, except foundry sand; sandstone for building;
sandstone tubes; sawn timber; scaffolding, not of
metal; scantlings [carpentry]; schists; sheet piles, not
of metal; shuttering, not of metal, for concrete;
shutters, not of metal; signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal; signs, nonluminous and non-mechanical, not of metal, for
roads; silica [quartz]; sills, not of metal; silos, not of
metal; silver sand; skating rinks [structures, not of
metal]; slag [building material]; slate; slate powder;
stables, not of metal; stained-glass windows; staircases, not of metal; stair-treads [steps], not of metal;
statues of stone, concrete or marble; stone; stringers
[parts of staircases], not of metal; swimming pools
[structures, not of metal]; tanks of masonry; tar;
tarred strips, for building; telegraph posts, not of
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metal; telephone booths, not of metal; terra cotta; tile
floorings, not of metal; tiles, not of metal; tiles, not
of metal, for building; tomb or grave enclosures, not
of metal; tombs [monuments], not of metal; tombs,
not of metal; tombstone plaques, not of metal; tombstone stelae, not of metal; trellises, not of metal;
tufa; vaults, not of metal [burial]; veneer wood; vinyl siding; wainscotting, not of metal; wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of
metal, for building; water-pipes, not of metal; waterpipe valves, not of metal or plastic; window frames,
not of metal; window glass, except glass for vehicle
windows; window glass, for building; windows, not
of metal; wood for making household utensils; wood
panelling; wood paving; wood pulp board, for
building; wood, semi-worked; wood veneers; works
of art of stone, concrete or marble; works of stonemasonry; xylolith.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed covers; table covers; adhesive fabric for
application by heat; banners; bath linen, except
clothing; bed blankets; bed clothes; bed covers of
paper; bed linen; billiard cloth; bolting cloth; brocades; buckram; bunting; calico; canvas for tapestry
or embroidery; cheese cloth; chenille fabric; cheviots [cloth]; cloth; coasters [table linen]; cotton fabrics; covers for cushions; covers [loose] for furniture; crepe [fabric]; crepon; curtain holders of textile
material; curtains of textile or plastic; damask; diapered linen; door curtains; drugget; eiderdowns
[down coverlets]; elastic woven material; esparto
fabric; fabric; fabric for footwear; fabric, impervious
to gases, for aeronautical balloons; fabric of imitation animal skins; fabrics for textile use; face towels
of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile use;
filtering materials of textile; fitted toilet lid covers of
fabric; flags, not of paper; flannel [fabric]; frieze
[cloth]; furniture coverings of plastic; furniture coverings of textile; fustian; gauze [cloth]; glass cloths
[towels]; gummed cloth, other than for stationery;
haircloth [sackcloth]; handkerchiefs of textile; hat
linings, of textile, in the piece; hemp cloth; hemp
fabric; household linen; jersey [fabric]; jute fabric;
knitted fabric; labels of cloth; linen cloth; lingerie
fabric; lining fabric for shoes; linings [textile]; marabouts [cloth]; mattress covers; moleskin [fabric];
mosquito nets; napkins, of cloth, for removing make-up; net curtains; non-woven textile fabrics;
oilcloth for use as tablecloths; pillowcases; pillow
shams; place mats, not of paper; plastic material
[substitute for fabrics]; printed calico cloth; printers'
blankets of textile; ramie fabric; rayon fabric; sanitary flannel; sheets [textile]; shower curtains of
textile or plastic; shrouds; silk [cloth]; silk fabrics
for printing patterns; sleeping bags [sheeting]; tablecloths, not of paper; table linen, not of paper; tablemats, not of paper; table napkins of textile; table
runners; taffeta [cloth]; textile material; tick [linen];
ticks [mattress covers]; towels of textile; traced cloth

for embroidery; travelling rugs [lap robes]; trellis
[cloth]; tulle; upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; washing mitts; woollen cloth; zephyr [cloth].
25 – Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; Ascots; bandanas [neckerchiefs]; bathing
caps; bathing suits; bathing trunks; bath robes; bath
sandals; bath slippers; beach clothes; beach shoes;
belts [clothing]; berets; bibs, not of paper; boas
[necklets]; bodices [lingerie]; boots; boots for sports;
boot uppers; braces for clothing [suspenders]; brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps
[headwear]; chasubles; clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather; clothing of leather;
coats; collar protectors; collars [clothing]; combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing];
cuffs; cyclists' clothing; detachable collars; dresses;
dressing gowns; dress shields; ear muffs [clothing];
esparto shoes or sandals; fishing vests; fittings of
metal for footwear; football shoes; footmuffs, not
electrically heated; footwear uppers; furs [clothing];
fur stoles; gabardines [clothing]; galoshes; garters;
girdles; gloves [clothing]; gymnastic shoes; halfboots; hat frames [skeletons]; hats; headbands [clothing]; headgear for wear; heelpieces for footwear;
heelpieces for stockings; heels; hoods [clothing];
hosiery; inner soles; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper dresses; jumpers [pullovers]; knitwear
[clothing]; lace boots; layettes [clothing]; leggings
[leg warmers]; leggings [trousers]; liveries; maniples; mantillas; masquerade costumes; miters [hats];
mittens; money belts [clothing]; motorists' clothing;
muffs [clothing]; neckties; non-slipping devices for
footwear; outerclothing; overalls; overcoats; pajamas (Am.); pants; paper clothing; paper hats [clothing]; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; pockets
for clothing; pocket squares; ponchos; ready-made
clothing; ready-made linings [parts of clothing]; sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarfs; shawls;
shirt fronts; shirts; shirt yokes; shoes; short-sleeve
shirts; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves;
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips
[undergarments]; socks; sock suspenders; soles for
footwear; spats; sports shoes; stockings; stocking
suspenders; studs for football boots; stuff jackets
[clothing]; suits; sweat-absorbent stockings; sweatabsorbent underclothing [underwear]; sweaters; teddies [undergarments]; tee-shirts; tights; tips for footwear; togas; top hats; trousers; trouser straps; turbans; underpants; underwear; uniforms; veils [clothing]; vests; visors [headwear]; waterproof clothing;
welts for footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wooden shoes.
27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings, not of textile; artificial turf; bath mats;
carpets for automobiles; carpet underlay; door mats;
floor coverings; gymnasium mats; mats of woven

#14 2014 07 25

99

sasaqonlo niSnebi

rope for ski slopes; non-slip mats; reed mats; textile
wallpaper; vinyl floor coverings; wallpaper.
_________________________________________
(260) AM 2014 73469 A
(800) 1169399
(151) 2013 06 24
(731) Dongguan HHS Heavy Duty Packaging
Co.,Ltd.
No.12-A Pusha South Road, Tangxia Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
(540)

(591) Blue
(511)
16 – Wood pulp paper; advertisement boards of paper or cardboard; cardboard articles; white paperboard; paperboard; brown paperboard; waterproof
paperboard; fluting paper; paper for packaging;
paper boxes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73470 A
(800) 1169452
(151) 2013 04 30
(891) 2013 04 03
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A.
24, avenue Emile Reuter, L-2420
LUXEMBOURG, Luxembourg
(540)

AVEBURY
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2014 73472 A
(800) 676449
(151) 1997 05 09
(891) 2013 03 14
(731) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
(Zurich Compagnie d'Assurances SA) (Zurigo
Compagnia di Assicurazioni SA) (Zurich
Insurance Company Ltd) (Zurich Compañia
de Seguros SA) Mythenquai 2, CH-8002
Zürich, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
16 – Paper and goods made of paper included in this
class, from Switzerland.
35 – Advertizing and commercial business management.
36 – Insurance underwriting, financial affairs.
_________________________________________
(260) AM 2014 73473 A
(800) 794160
(151) 2002 12 27
(891) 2013 03 26
(731) ŞEKEROĞULLARI KONFEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Semaver Sokak Emir Han No. 9/31,
EMINÖNÜ – İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing.
_________________________________________
(260) AM 2014 73474 A
(800) 831394
(151) 2004 06 10
(891) 2013 06 26
(731) Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland
(540)

KLEAN-PREP
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances for
internal cleansing purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73475 A
(800) 839563
(151) 2004 07 30
(891) 2013 04 04
(731) Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25, DK-2605 Brøndby, Denmark
(540)

NILFISK ALTO
(591) Black, white
(511)
7 – Washing and cleaning machines and apparatus,
washing and cleaning plants and installations, washing and cleaning equipment, hot and cold water
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washers and hot and cold water washing plants and
installations, high pressure cleaners, vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses;
vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants, central vacuum cleaner
installations, dust exhausting installations for cleaning purposes, wet and dry vacuum cleaners, cleaning apparatus utilizing steam; machines for drying,
sweeping, sanding, polishing, burnishing, scrubbing,
washing; parts and accessories for the mentioned
goods (not included in other classes), including
filters for cleaning machines (not included in other
classes).
_________________________________________
(260) AM 2014 73476 A
(800) 887105
(151) 2006 04 04
(891) 2013 06 27
(731) BBK Dairy Export AG
c/o Reichlin&Hess, Hofstrasse 1A, CH-6300
Zug, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Food for babies.
29 – Milk; dairy products.
_________________________________________
(260) AM 2014 73477 A
(800) 887107
(151) 2006 04 04
(891) 2013 06 27
(731) BBK Dairy Export AG
c/o Reichlin&Hess, Hofstrasse 1A, CH-6300
Zug, Switzerland
(540)

(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitations of leather, goods made
of these materials not included in other classes,
animal skins, pelts and hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery.
_________________________________________
(260) AM 2014 73479 A
(800) 977076
(151) 2008 02 04
(891) 2013 04 19
(731) MAPA GmbH
Industriestraße 21-25, 27404 Zeven, Germany
(540)

BILLY BOY
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and sanitary preparations, in particular lubricants; veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 – Hygienic rubber articles, in particular condoms;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
_________________________________________
(260) AM 2014 73480 A
(800) 1028600
(151) 2009 10 28
(891) 2013 06 24
(731) Wuhu Snnda Medical Treatment Appliance
Technology Co., Ltd
No.401-410, Overseas Student Pioneer Park,
Science Innovation Centre, Wuhu
Development Zone, Wuhu City, 241001
Anhui Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Milk; dairy products.
_________________________________________
(260) AM 2014 73478 A
(800) 941414
(151) 2007 09 12
(891) 2013 04 17
(731) INOST HOLDING GESMBH
169 Engerthstrasse, A-1020 Vienna, Austria

(591) Black, white
(511)
10 – Knives for surgical purposes; scalpels; anaesthetic apparatus; scissors for surgery; insufflators;
urological apparatus and instruments; receptacles for
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applying medicines; electric heating cushion for
medical purposes; physiotherapy apparatus.
_________________________________________
(260) AM 2014 73481 A
(800) 1059137
(151) 2010 11 11
(891) 2013 06 26
(731) medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 73482 A
(800) 1084951
(151) 2011 06 02
(891) 2012 10 17
(731) BARE TEKSTIL TRIKO SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Mimar Kemalettin Mah. Hayriye Tuccari Cad.
No.39, Giris Kat Laleli Fatih, ISTANBUL,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising, marketing and public relations including organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; office functions, advisory services for business management and business administration including accountancy services; importexport agencies; appraisal services for commercial
and industrial goods; organization of public auction
services; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from wholesale outlets,
retail outlets and from a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications.
_________________________________________

(260) AM 2014 73564 A
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(800) 1170253
(151) 2013 06 14
(731) ULAŞ ÇORAP SANAYİ TEKSTİL VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mahmutbey Mah. Atatürk Cad. No.1 D. 2,
Baǧcılar İSTANBUL, Turkey
(540)
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising, marketing and publicity services;
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services, advertising in periodicals, brochures and newspapers, compilation of statistics, office machines and equipment rental, collating of data
in computer databases, telephone answering for unavailable subscribers, consultancy and advisory services relating to personnel placement, recruitment and
management, advisory services for business management; business accounts management; import-export agencies; efficiency experts; auction and reverse auction services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of "clothing, footwear,
headgear" (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods from wholesale outlets, retail outlets and from
a general merchandise catalogue by mail order or by
means of telecommunications.
_________________________________________
(260) AM 2014 73586 A
(800) 958149
(151) 2007 12 06
(891) 2013 05 29
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"TM Eliseevskie"
Kryelatskaya street 5, RU-121552
Moscow, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
29 – Alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts, processed; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans canned; soya beans, preserved, for
food; broth; ginger jam; fatty substances for the manufacture of edible fats; edible birds' nests; canned
peas; preserved mushrooms; game, not live; gelatin
for use in food; meat jellies; jellies for food; fruit;
yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard for
food; suet for food; edible fats; charcuterie; raisins;
caviar; casein for food; sauerkraut; isinglass for
food; black pudding (blood sausage); meat, tinned;
vegetables, tinned; fish, tinned; fruit, tinned; bouillon concentrates; gherkins; meat chops; prawns, not
live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis, for
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human consumption; spiny lobsters, not live; salmon; onions (vegetables), tinned; margarine; picalilli; marmalade; coconut oil; peanut butter; cocoa
butter; coconut butter; butter; mussels, not live; almonds, ground; animal marrow for food; shellfish,
not live; milk; fish meal for human consumption;
fruit pulp; meat; meat, tinned; vegetables, preserved;
vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters;
olives, preserved; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato purée; pectin for culinary purposes; pelmenis (ravioli-type filled dumplings); liver; pickles; jams; powdered eggs; ham;
milk beverages, milk predominating; foods prepared
from fish; protein for human consumption; poultry,
not live; pollen prepared as foodstuff; cranberry
sauce; apple purée; crustaceans, not live; fish, not
live; fish, preserved; vegetable salads; fruit salads;
bacon; sardines; pork; herrings; whipped cream; fatcontaining mixtures for bread slices; tomato juice for
cooking; vegetable juices for cooking; salted meats;
sausages in batter; preparations for making bouillon;
preparations for making soup; tripe; soups; vegetable soup preparations; cheese; tahini (sesame seed
paste); tofu; sea-cucumbers, not live; truffles, tinned;
tuna fish; oysters, not live; rennet fillets of poisons;
dates; candied fruit; frozen fruit; 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 – Flavouring and aromatic preparations; use in
food; flavorings, other than essential oils; star aniseed; pancakes; pancakes with stuffing; vanillin
(vanilla substitute); vanilla [flavoring] (flavouring);
varenikis; vermicelli; coffee flavorings; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents
for ice cream; sea water for cooking; glucose for
food; mustard; thickening agents for cooking foodstuffs; artificial coffee; frozen yogurt (confectionery
ices); cocoa; capers; gruel, with a milk base, for
food; quiches; gluten for food; coffee; unroasted
coffee; starch for food; semolina; corn, milled; corn,
roasted; meat pies; turmeric for food; couscous (semolina); ice for refreshment; ice, natural or artificial;
edible ices; candy for food; rice cakes; maltose;
manti; royal jelly for human consumption, not for
medical purposes; ice cream; sorbets (ices); tapioca
flour for food; muesli; mint for confectionery; cocoa
beverages with milk; coffee beverages with milk;
coffee-based beverages; tea-based beverages; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; golden syrup; pelmenis (ravioli-type filled
dumplings); sauces; powders for ice cream; meat
gravies; meat tenderizers, for household purposes;
cereal preparations; propolis [bee glue] for human
consumption; ravioli; rice; spring rolls; sugar; anise-

ed; confectionery; malt for human consumption; salt
for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt;
spaghetti; saffron (seasoning); preparations for stiffening whipped cream; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast in pill form, not for medical use; tabbouleh; tacos; tapioca; tortillas; vinegar; ferments for
pastes; bread; unleavened bread; corn flakes; chicory
(coffee substitute); tea; iced tea; malt extracts for
food; essences for foodstuffs (except etheric essences and; essential oils); garden herbs, preserved.
33 – Aperitifs; arrack; brandies; wine; piquette;
whisky; kirsch; gin; digesters (liqueurs and spirits);
cocktails; curacao; alcoholic beverages, except beer;
alcoholic beverages containing fruit; spirits; distilled
beverages, mead; peppermint liqueurs; bitters; rum;
sake; perry; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit
extracts, alcoholic; alcoholic essences.
_________________________________________
(260) AM 2014 73587 A
(800) 990689
(151) 2008 06 09
(891) 2013 05 24
(731) VOSSLOH COGIFER
21 avenue de Colmar, F-92500 RUEIL
MALMAISON, France
(540)

EASYDRIVE
(591) Black, white
(511)
6 – Metal devices for operating railway track
switches, materials of metal for railway tracks,
railway switches, railway points, loading gauge rods
of metal for railroads, railroad ties of metal, fish
plates, rails.
7 – Non-metallic devices for operating railway track
switches, couplings and driving chains other than for
land vehicles, gears other than for land vehicles, raillaying machines, transmission shafts other than for
land vehicles, railroad constructing machines, car
lifters.
9 – Devices for operating and controlling railway
track switches, electric couplings, electrodynamic
apparatus for remote control of railroad switches,
electric wires, apparatus for railway traffic safety.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73588 A
(800) 1071242
(151) 2011 02 01
(891) 2013 06 25
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Dymovskoe kolbasnoe proizvodstvo"
d. 37, ul. Krylatskaya, RU-121614 Moskva,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.
_________________________________________
(260) AM 2014 73589 A
(800) 1071249
(151) 2011 02 01
(891) 2013 06 25
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Dymovskoe kolbasnoe proizvodstvo"
d. 37, ul. Krylatskaya, RU-121614 Moskva,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.
_________________________________________
(260) AM 2014 73590 A
(800) 1021585
(151) 2009 06 03
(891) 2013 06 16
(731) ŞEM LASTİK SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Yalova Yolu 13. Km. Ovaakça – Bursa,
Turkey
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(540)

(591) Blue and white
(511)
12 – Automobiles, trucks, buses, tractors and parts
thereof, bicycles, motorbikes, mopeds and similar
vehicles, and their bodies, handlebars, fenders, mudguards, vehicle trunks, dump body trunks, tractor
trailers, frigorific trunks, dump bodies, vehicle seats,
head supports for seats, safety seats for children in
vehicles, seat covers for vehicles, vehicle covers
(fitted, shaped), sun-blinds adapted for automobiles,
direction signals, windshield wipers for vehicles,
wiper arms, tires, inner tubes and tubeless tires for
vehicles, patches for vehicle tires, adhesive rubber
patches for repairing inner tubes, valves for vehicle
tires, windows for vehicles, safe windows for vehicles, rearview mirrors and side mirrors for vehicles,
tire chains, wedges, bicycle and ski carriers, saddles
for vehicles, tire inflating pumps, anti-theft alarms,
horns for vehicles, safety belts, airbags for vehicles,
strollers, wheelchairs, baby carriages, hand cars,
shopping carts, single or multi-cycle hand cars,
carrier tricycles and household goods handling carts,
railway vehicles, namely, locomotives, trains, tramways, wagon cars; aerial conveyor vehicles, telpher
railways (cable cars), ski lifts, water vehicles and
parts (other than their engines and motors), air vehicles and parts (other than their engines and motors).
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, insulating materials; non-conducting materials for retaining heat;
insulators for electric mains; insulating fabrics; foils
of metal for insulating; insulating paints; insulating
paper; asbestos paper; asbestos cloth; asbestos fabrics; adhesive bands other than stationery and not for
medical or household purposes; insulating tape and
band; asbestos coverings; asbestos sheets; asbestos
felt; rubber stoppers; expansion joint fillers; chemical compositions for repairing leaks; flexible plumbing pipes of plastic, rubber or natural rubber,
canvas hose pipes for use in industry, fire hoses,
flexible compressed air pipe fittings, not of metal,
pipe fittings, vehicle radiator connecting hoses,
synthetic plastic as semi-finished products in form of
foils, plates, rods, profiles, hoses, tubes, blocks,
foam rubber, natural rubber, synthetic elastomer resin blended with additives and colorants sold in a
pellet form, rubber, cellulose acetate film, plastic
films not use for packing padding, semi-processed
brake lining material, clutch linings, rubber thread,
plastic fibers, natural rubber threads not for textile
use, natural rubber and rubber bags for merchandise
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packaging, goods made of rubber, natural rubber,
plastic and similar materials namely rubber and
natural rubber pads (shock absorber), expansion bellows, rubber stoppers, sealing plugs made primarily
from rubber, billets from rubber, sleeves and brackets of rubber, foam rubber for protecting parts of
machinery, rings of rubber for use as pipe connection seals, metal engine gaskets for vehicles, gasket
sealer for use in plumbing, gasket rings.
_________________________________________
(260) AM 2014 73591 A
(800) 1066991
(151) 2010 06 16
(891) 2013 05 21
(731) OOO "Set magazinov goryashchikh
putyovok"
str. 2, d. 9, ul. Chertanovskaya, RU-117280
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Red, yellow
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import-export agencies; commercial information agencies; cost price
analysis; rental of advertising space; auditing; employment agencies; computerized file management;
accounting; efficiency experts; demonstration of
goods; transcription; on-line advertising on a computer network; business information; statistical
information; business investigations; marketing studies; business management of performing artists; organization of exhibitions and fairs for commercial or
advertising purposes; shop window dressing; sales
promotion (for others) within the wholesale and retail trade; publicity material rental; public relations;
modelling for advertising or sales promotion; personnel recruitment; business management and organization consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; news clipping services; updating of advertising material; word
processing; arranging newspaper subscriptions for
others; business appraisals; evaluation of standing
timber; evaluation of wool; payroll preparation; data
search in computer files for others; business management assistance; commercial or industrial management assistance; economic forecasting; auctioneering; office machines and equipment rental; rental of
advertising time on communication media; publicity
material rental; rental of photocopying machines;
publication of publicity texts; typing; radio adver-

tising; bill-posting; distribution of samples; direct
mail advertising; advertising by mail order; television advertising; advertising agencies; document
reproduction; compilation of information into computer databases; business inquiries; secretarial services; systemization of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of
accounts; publicity columns preparation; location of
freight cars by computer (tracking); shorthand; psychological testing for the selection of personnel; business management of hotels; public relations; relocation services for businesses; telephone answering
for unavailable subscribers; photocopying.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; credit bureaux; debt collection
agencies; real estate agencies; customs brokerage;
financial analysis; savings banks; accommodation
bureaux (apartments); 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; business liquidation services, financial; brokerage; financial management; 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; electronic fund transfer; guarantees; securities
brokerage; real estate brokers; lending against security; leasing of real estate; check (cheque) verifycation; charitable fund raising; renting of apartments;
rental of offices (real estate); financial sponsorship;
mortgage banking; instalment loans; apartment house management; real estate management; actuarial
services; banking; retirement payment services; fiduciary; mutual funds; financing services; safe deposit
services; deposits of valuables; fiscal assessments.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; air transport; boat rental; booking
of seats for travel; travel reservation; transport reservation; towing; vehicle towing; water distribution; message delivery; parcel delivery; delivery of
goods; delivery of goods by mail order; launching of
satellites for others; 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 travellers; freight (shipping of goods); armored-car transport; bus transport; car transport; boat transport; railway transport; marine transport; passenger transport;
river transport; porterage; refloating of ships; shipbrokerage; transport brokerage; freight brokerage;
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
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containers; horse rental; coach rental; refrigerator
rental; vehicle rental; stevedoring; unloading cargo;
distribution of energy; electricity distribution; delivery of newspapers; packaging of foods; ambulance
transport; garage rental; rental of vehicle roof racks;
rental of warehouses; ice-breaking; 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; tourist offices
(except for hotel reservation); freighting; physical
storage of electronically-stored data or documents;
boat storage; storage of goods; storage; sightseeing
(tourism); freight forwarding.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; modelling for artists;
rental of tennis courts; lending libraries; booking of
seats for shows; videotaping; nursery schools; physical education; discotheque services; animal training; dubbing; gaming; publication of books; education information; recreation information; entertainment information; movie studios; health club services; club services (entertainment or education); night
clubs; correspondence courses; microfilming; videotape editing; production of radio and television
programmes; music-halls; providing on-line electronic publications, not downloadable; religious education; gymnastic instruction; practical training (demonstration); organization of balls; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes;
providing recreation facilities; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of
congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of workshops (training); arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging of
beauty contests; organization of competitions (education or entertainment); operating lotteries; holiday
camp services (entertainment); organization of
shows (impresario services); organization of sports
competitions; vocational guidance (education or training advice); amusement parks; sign language interpretation; television entertainment; bookmobile
services; providing karaoke services; providing golf
facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade services; cinema presentations; presentation of live performances; theatre productions;
educational examination; timing of sports events;
videotape film production; film production; rental of
sound recordings; rental of audio equipment; rental
of camcorders; rental of video cassette recorders;
rental of videotapes; rental of show scenery; rental
of motion pictures; rental of stadium facilities; rental
of lighting apparatus for theatrical sets or television
studios; rental of radio and television sets; rental of
skin diving equipment; rental of sports equipment,
except vehicles; rental of stage scenery; electronic
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desktop publishing; publication of electronic books
and journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; radio entertainment; entertainer services; zoological gardens; news reporters services;
party planning (entertainment); music composition
services; sport camp services; subtitling; providing
casino facilities (gambling); providing museum facilities (presentation, exhibitions); educational services; orchestra services; translation; scriptwriting
services; recording studio services; digital imaging
services; circuses; production of shows.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; computer systems
analysis; chemical analysis; architecture; authenticating works of art; recovery of computer data; graphic
arts designing; technical project studies; engineering; installation of computer software; meteorological information; material testing; textile testing;
bacteriological research; biological research; geological research; cosmetic research; mechanical research; physics (research); chemical research; research
and development for others; analysis for oil-field
exploitation; underwater exploration; technical research; calibration (measuring); consultancy in the
field of computer hardware; computer software consultancy; architectural consultation; oil-well testing;
quality control; vehicle roadworthiness testing; land
surveying; dress designing; updating of computer
software; geological surveys; oil-field surveys;
maintenance of computer software; design of interior decor; conversion of data or documents from
physical to electronic media; urban planning; data
conversion of computer programs and data (not
physical conversion); computer system design; computer rental; rental of computer software; geological
prospecting; oil prospecting; hosting computer sites
(Web sites); duplication of computer programs;
construction drafting; computer software design;
cloud seeding; creating and maintaining web sites
for others; computer programming; industrial design; chemistry services; packaging design;
surveying; consultation in environment protection.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation; rental of temporary accommodation; rental of transportable buildings; rental of
meeting rooms; tourist homes; hotel reservations;
boarding house bookings; temporary accommodation reservations; hotels; snack-bars; cafes; cafeterias; motels; boarding houses; boarding for animals;
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental
of tents; restaurants; self-service restaurants; canteens; holiday camp services (lodging); bar services;
providing campground facilities; food and drink
catering; day-nurseries (crèches); boarding houses.
45 – Litigation services; arbitration services; legal
research; intellectual property consultancy; intellect-
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tual property watching services; licencing of intellectual property; copyright management.
_________________________________________
(260) AM 2014 73592 A
(800) 1126114
(151) 2012 03 26
(891) 2013 06 17
(731) Limited Liability Company
"Technoengineering"
d. 36, ul. Vokzalnaya, s. Russkaya Borkovka,
RU-445043 Stavropolskii r-on, Samarskaya
obl., Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Machine wheels.
12 – Vehicle wheels; hub caps; bands for wheel
hubs; rims for vehicle wheels; axles for vehicles; vehicle wheel spokes; hubs for vehicle wheels.
_________________________________________
(260) AM 2014 73593 A
(800) 1126275
(151) 2012 07 19
(891) 2013 04 05
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

OBTANCE
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for
humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions.
_________________________________________
(260) AM 2014 73601 A
(800) 1170452
(151) 2013 04 09
(731) ULAŞ ÇORAP SANAYİ TEKSTİL VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mahmutbey Mah. Atatürk Cad. No.1 D. 2,
Baǧcılar İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising, marketing and publicity services;
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services, advertising in periodicals, brochures and newspapers, compilation of statistics,
office machines and equipment rental, collating of
data in computer databases, telephone answering for
unavailable subscribers, consultancy and advisory
services relating to personnel placement, recruitment
and management, advisory services for business management; business accounts management; importexport agencies; efficiency experts; auction and reverse auction services; the bringing together, for the
benefit of others, clothing, footwear, headgear (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from
wholesale outlets, retail outlets and from a general
merchandise catalogue by mail order or by means of
telecommunications.
_________________________________________
(260) AM 2014 73674 A
(800) 1171177
(151) 2013 01 22
(731) J. Barbour & Sons Limited
Simonside, South Shields, Tyne and Wear
NE34 9PD, United Kingdom
(540)

BARBOUR
INTERNATIONAL
(591) Black, white
(511)
1 – Waterproofing preparations and compounds.
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; wax compositions for leather
and fabric.
9 – Spectacles; sunglasses; binoculars; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land or
water; parts and fittings for all the aforesaid goods.
14 – Jewellery, costume jewellery, cuff links, tie
pins, horological and chronometric instruments;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
16 – Books; printed matter; stationery; photographs
advertising material, brochures and printed publications, leather covers for passports.
18 – Dog coats, dog coats treated with wax, quilted
dog coats wallets (made of leather), purses (made of
leather), belts (made of leather), suit carriers, bags,
cartridge bags, back packs, luggage, luggage bags,
wash bags, handbags, wallets, purses, shoulder bags,
briefcases, bags, cartridge bags, back packs, lugga-
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ge, luggage bags, wash bags, handbags, wallets,
purses, shoulder bags, briefcases, (all coated with
wax) bags, cartridge bags, back packs, luggage, luggage bags, wash bags, handbags, wallets, purses,
shoulder bags, briefcases, (all made of quilted material) bags, cartridge bags, back packs, luggage,
luggage bags, wash bags, handbags, wallets, purses,
shoulder bags, briefcases, (all made of leather) bags,
cartridge bags, backpacks, luggage, luggage bags,
wash bags, handbags, wallets, purses, shoulder bags,
briefcases, (all made of suede), umbrellas.
21 – Mugs, cups, teacups, saucers, teapots, crockery,
articles made of ceramics, glass, porcelain or earthenware which are not included in other classes.
24 – Handkerchiefs, textiles and textile goods; travel
rugs; textiles for making articles of clothing.
25 – Articles of clothing, articles of outer clothing,
articles of clothing coated with wax, articles of clothing made from quilted material, articles of waterproof clothing, coats, coats coated with wax, coats
made from quilted material, jackets, jackets coated
with wax, jackets made from quilted material, fleeces, duffle coats, tweed coats, tweed jackets, capes,
blousons, vests, liners, mackintoshes, blazers, waistcoats, waistcoats coated with wax, waistcoats made
form quilted material, body warmers, body warmers
coated with wax, body warmers made from quilted
material, gilets, gilets coated with wax, gilets made
from quilted material sweaters, pullovers, jumpers,
cardigans, shorts, jodhpurs, riding breeches, trousers, denim trousers, corduroy trousers, trousers coated with wax, leggings, leggings coated with wax,
breeks, breeks coated with wax, over trousers, over
trousers coated with wax, jeans, shirts, shirts (long
sleeved), shirts (short sleeved), t-shirts, t-shirts (long
sleeved), t-shirts (short sleeved) polo shirts, polo
shirts (short sleeved), polo shirts (long sleeved),
polo-necks, rugby shirts, hats, hats made of leather,
hats made of wool, tweed hats, hats coated with
wax, caps, caps coated with wax, hoods, hoods for
jackets, hoods for coats, hoods coated with wax,
scarves, rain chokers, cravats, bow ties, socks, gun
stockings, gun sock garters, flashes, gloves, inner
gloves, gloves made of leather, mittens, fingerless
gloves, belts (made of fabric), belts (made of leather) ties, ties made of silk footwear, shoes, boots,
riding boots, walking boots, waterproof boots, waterproof shoes, wellington boots, gaiters, gaiters
(coated with wax), gaiter straps, bags for footwear,
leather gloves, leather hats, leather jackets, leather
coats.

35 – Retail services connected with the sale of clothing, footwear and headgear.
37 – Cleaning, repair and renovation of clothing.
39 – Transport, packaging of goods, storage of
goods.
40 – Alteration and custom manufacture of clothing;
waterproofing of clothing and of fabrics; rewaterproofing of clothing and of fabrics.
41 – Organising of sporting activities, organising of
cultural activities.
_________________________________________
(260) AM 2014 73675 A
(800) 1171192
(151) 2013 06 21
(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502
Biel/Bienne, Switzerland
(540)

ITOUCH
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry
caskets (cases), cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks,
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks, as
well as parts and accessories for the aforesaid goods,
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch
chains, movements for timepieces, watch springs,
watch glasses, presentation cases for timepieces,
cases for timepieces.
_________________________________________
(260) AM 2014 73677 A
(800) 1171285
(151) 2013 06 06
(731) FELDA IFFCO GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ataturk Organize Sanayi Bölgesi, Sokak
NO.3, TR-10003 Çiğli İZMİR, Turkey
(540)

26 – Badges, badges for wear, badges made of metal, buttons, buttons for wear, buttons being fastenings, buttons for attachment to clothing, buttons for
sewing.
28 – Games; toys; sporting articles, articles of clothing for sporting activity, sporting gloves.
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(591) Yellow, blue, white, red, light blue
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
_________________________________________
(260) AM 2014 73681 A
(800) 1171355
(151) 2013 02 26
(731) NARİN TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yenidoǧan Mh. Ferhatpaşa Cad. No.8,
Bayrampaşa/İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
24 – Household textile products (flags, banners,
handkerchiefs etc).
_________________________________________
(260) AM 2014 73682 A
(800) 1171358
(151) 2013 05 07
(731) WENZHOU ZHONGMIN GLASSES CO.,
LTD.
No.17 Jingyu Road, Louqiao Industrial Park,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computers; electronic scoreboards; photocopiers
(photographic, electrostatic, thermic); scales; measures; signal lanterns; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); sound recording discs; cameras (photography); water meters; optical apparatus and instruments; materials for electricity mains
(wires, cables); coils, electric; automated power distribution systems; electrolysers; extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; protection
devices for personal use against accidents; theft prevention installations, electric; eyeglasses; accumulators, electric; cinematographic film, exposed; electrically heated clothes.
_________________________________________

(260) AM 2014 73683 A
(800) 1171359
(151) 2013 06 11
(731) Carlsberg Breweries A/S
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 Copenhagen
V, Denmark
(540)

TUBORG
(591) Black, white
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
_________________________________________
(260) AM 2014 73684 A
(800) 1171374
(151) 2013 04 10
(731) CERAMICAS GALA, S. A.
Ctra. de Madrid-Irún, Km. 244, Apdo. 293,
E-09080 Burgos, Spain
(540)
(591) Black, white
(511)
19 – Non-metallic building materials, including tiles,
tiles for building not made of metal, bricks, terracotta, sandstone for building, marble, mosaics [tiles]
for building, stone, slate, space separators [structures], not made of metal.
_________________________________________
(260) AM 2014 73685 A
(800) 1171477
(151) 2013 07 08
(731) Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive, St. Louis MO
63105, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
39 – Vehicle rental and leasing services, and reservation services for the rental and leasing of vehicles.
_________________________________________
(260) AM 2014 73716 A
(800) 1171740
(151) 2013 07 23
(731) ZHEJIANG WTM COPPER CO., LTD.
Xudou Industrial Zone, Qinggang Town,
Yuhuan County, 318000 Zhejiang Province,
China
(540)
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(591) Black, white
(511)
6 – Pipework of metal; building or furniture fittings
of nickel-silver; reinforcing materials of metal for
machine belts.
_________________________________________
(260) AM 2014 73769 A
(800) 953645
(151) 2008 01 08
(891) 2013 07 24
(731) XANTHIA SRL
Via Ravigliano, 1, I-64013 CORROPOLI
(TE), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitations of leather and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags, umbrellas, parasol and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
_________________________________________
(260) AM 2014 73958 A
(800) 1173295
(151) 2013 06 22
(731) GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN
GARMENT CO., LTD
Shapu Road, Xintang, Zengcheng, 511338
Guangzhou, China
(540)

Denim Island Identity
(591) Black, white
(511)
18 – Imitation leather; traveling cases; traveling
bags; backpacks; wallets; handbags; boxes of imitation leather; leather straps; cases, of leather or
leatherboard; traveling sets [leatherware].
25 – Clothing; shoes; hats; gloves [clothing]; neckties; straps [clothing]; layettes [clothing]; swimsuits;
raincoats; hosiery; scarfs; bathing trunks; underwear;
underpants; topcoats; outerclothing; clothing of leather; dust coats; jackets [clothing]; trekking shoes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73979 A
(800) 1173344
(151) 2013 06 17
(731) Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany
(540)

PROFITEP
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(591) Black, white
(511)
17 – Packing, stopping and insulating materials,
glass wool, mineral wool, expanded polystyrene, extruded polystyrene and products made of these
materials for insulating purpose (included in this
class).
19 – Non-metallic building materials, especially plates, boards and tables; non-metallic supporting constructions, non-metallic building panels.
_________________________________________
(260) AM 2014 73981 A
(800) 1173411
(151) 2013 02 18
(731) "IT Solomiya" Limited Liability Company
Donetska Str., 16/2, Kyiv 03151, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; educational examination; educational and instructional services; organization of exhibitions, including photo exhibitions,
for cultural or educational purposes, including organization thereof via Internet; publishing services;
publication of text books, manuals and guides,
books, newspapers, magazines and journals; arranging and conducting of congresses, conferences,
forums, disputes, debates, discussions, colloquiums,
lectures, trainings, work-shops, and symposiums,
including organization thereof in the Internet; arranging and conducting of briefings, "round tables",
press-conferences, quizzes, tournament, fests, educational contests; arranging and conducting of educational institutions presentations; organization of
tests; organization of competitions (educational or
leisure); organization of educational process; organization and conducting of training at practical
work-shops; organization of various events for the
purpose of cooperation in the field of education,
training, history, culture and science; production of
radio and television programs; electronic desktop
publishing; dubbing; recording studio services; distance learning; production of educational films; information on education, learning, educational programs, leisure, upbringing, history, culture, art, sport,
music, social life, everyday life events; master-classes; layout services, other than for advertising
purposes; educational, instructional services; teaching; tuition; collective education; vocational training; practical training; educational centers; providing on-line electronic publications, not downloadable; rental of sound and video recordings; rental of
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educational apparatus and equipment; rental of
equipment for simultaneous translation; writing of
texts, other than publicity texts; providing recreation
facilities; vocational guidance (education or training
advice); vocational retraining; party planning (entertainment); services of lecturers, teachers, tutors; services of interpreters and translators; services of
educationalists, trainers, coaches, instructors; services of simultaneous translation; placing of information materials, except for advertising materials; club
services; social club services; personnel training;
publication of texts, other than publicity texts; publication of electronic books, journals, texts, magazines on-line; radio education and training; publication
and editing services; news reporters services; development of educational video presentations; production of films, not for advertising purposes; film
production, not for advertising purposes; TV, radio,
and online event commenting; informational and
educational television; education and practical training; photography; photo reporting.
_________________________________________
(260) AM 2014 73983 A
(800) 1173442
(151) 2013 04 10
(731) DI. & VE. IMMOBILIARE S.r.l.
Via Roma, n. 157 I-80029 Sant'Antimo, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soaps for personal use, perfumery, essential oils
for personal use, cosmetics, namely, shampoos and
hair conditioners; hair color and dyes, color removal
and lightening preparations and hair bleaches; hair
styling and finishing products, namely, hair sprays,
spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades,
thickener and hair waxes; hair and scalp treatments,
namely, restructurizers and scalp conditioners, hair
lotions, hair detangler; adhesives for affixing false
hair; false eyelashes; eyelashes made of real hair;
cosmetic preparations for eyelashes.
8 – Electric flat irons.
11 – Electric hair dryers; hot air apparatus, heaters
for heating irons, hair dryers, drying apparatus,
curling lamps, hand drying apparatus for washrooms.
21 – Combs, brushes (except paintbrushes); cosmetic brushes, in particular for hair care and hair treatment; electric make-up removing appliances.
22 – Animal hair.
26 – Lace, ribbons, braid, wigs; plaited hair; false
hair; false hair pieces; hair pieces; synthetic and
natural hair extensions; toupees; hair ornaments namely, hair bands, hair clips, hair pins, hair grips, hair

ribbons, artificial flowers, hair nets, hair coloring
and frosting caps, non-electric hair curlers; electrically heated hair-curlers, human hair for use in
making wigs and hair pieces.
_________________________________________
(260) AM 2014 73984 A
(800) 1173485
(151) 2013 06 10
(731) Baltika Breweries
3, 6-th Verkhny pereulok, RU-194292
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

FLASH UP
(591) Black, white
(511)
33 – Aperitifs; brandy; wine; whisky; vodka; gin;
digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs;
alcoholic beverages, except beer; spirits [beverages];
distilled beverages; mead [hydromel]; rum; cider; alcoholic extracts; alcoholic essences.
_________________________________________
(260) AM 2014 73985 A
(800) 1173499
(151) 2013 05 22
(731) KORAB INTERNATIONAL AB
Södra Hamngatan 53, SE-411 06 Göteborg,
Sweden
(540)

(591) Blue and grey
(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.
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, automatic vending machines.
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.
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19 – Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from
wholesale outlet, retail outlet and from a general
merchandise catalogue by mail order or by means of
telecommunications.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
_________________________________________
(260) AM 2014 73986 A
(800) 1173500
(151) 2013 06 14
(731) GSH Trademarks Limited
Afroditis, 25 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus
(540)

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

(591) Black, white
(511)
9 – Dosage dispensers, in particular for cleaning
preparations and other substances for laundry use.
11 – Air deodorising apparatus; disinfectant dispensers for toilets; water purifying apparatus and installations; sanitary apparatus and installations, in
particular fittings.
21 – Dispensers for soaps, shower gels, room fragrances, cleaning preparations, towels of paper, toilet
paper, hygienic bags and cleansing wipes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73991 A
(800) 1173541
(151) 2013 07 01
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

OLEO SUPREME

(260) AM 2014 73987 A
(800) 1173503
(151) 2013 06 14
(731) BOCCACCINI S.P.A.
Via Mar Egeo, 9/13, I-63018 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils; preparations for
body and beauty care; preparations for hair care and
hair treatment; hair colorants, hair lotions; cosmetic
preparations for skin care and skin treatment; dentifrices.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73989 A
(800) 1173520
(151) 2013 06 05
(731) Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, A-5700 Zell am See, Austria
(540)

(260) AM 2014 73993 A
(800) 1173602
(151) 2013 06 14
(731) GSH Trademarks Limited
Afroditis, 25 2nd floor, office 204 Nicosia,
Cyprus
(540)
(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages (except beers).
_________________________________________
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(260) AM 2014 73995 A
(800) 1173626
(151) 2013 06 17
(731) Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, Germany
(540)

(260) AM 2014 74000 A
(800) 1173700
(151) 2013 07 08
(731) MAHOU, S.A.
Titán, 15 – planta 13, E-28045 Madrid, Spain
(540)

(591) Black, white
(511)
17 – Packing, stopping and insulating materials,
glass wool, mineral wool, expanded polystyrene,
extruded polystyrene and products made of these
materials for insulating purpose (included in this
class).

(591) Red and black.
(511)
32 – Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

19 – Non-metallic building materials, especially plates, boards and tables; non-metallic supporting constructions, non-metallic building panels.
_________________________________________

35 – Promotion and advertising services; business
management; business administration; office functions; wholesale and retail sale services in stores, as
well as via global computer networks, for all kinds
of beverages; import and export services.
_________________________________________

(260) AM 2014 73997 A
(800) 1173646
(151) 2013 02 26
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

LOVE COLLIDES
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic suntan preparations; soaps; shower and bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish; nail
polish remover; enamel for nails; false nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup
remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick,
lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; preparations for cleaning, moisturising, colouring and styling the hair; preparations
for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, fragrances, toilet waters, cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use;
essential oils (cosmetic).
_________________________________________

(260) AM 2014 74009 A
(800) 1173762
(151) 2013 06 11
(731) Tamara Barnoff KFT.
Nagymező utca 14. 1/20, H-1065 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Yellow and black
(511)
14 – Jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments; charms [jewellery, jewelry (Am.)]; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; semi-precious stones; pearls [jewellery, jewelry
(Am.)].
18 – Animal skins; hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips; harness and saddlery; valises; purses; rucksacks; attaché
cases; school bags; pocket wallets; card cases [notecases]; vanity cases, not fitted; bags for sports;
beach bags; bags [envelopes, pouches] of leather, for
packaging; bags.
25 – Clothing; footwear; headgear.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74053 A
(800) 1174218
(151) 2013 05 24
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

AVON REBEL ROSE
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic suntan preparations; soaps; shower and bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish; nail
polish remover; enamel for nails; false nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup
remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick,
lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher;
tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; preparations for cleaning the teeth;
shaving and aftershave preparations; perfumes,
fragrances, toilet waters, colognes; deodorants and
anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic); none of the aforesaid goods relating to hair
care or hair styling.
_________________________________________
(260) AM 2014 74054 A
(800) 1174219
(151) 2013 03 25
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

SMARTREPAIR
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic
suntan preparations; soaps; shower and bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish;
nail polish remover; enamel for nails; false nails;
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; preparations for cleaning, moisturising, colouring and styling the hair; preparations
for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, fragrances, toilet waters, eau de
cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; essential oils (cosmetic).
_________________________________________
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(260) AM 2014 74061 A
(800) 1174286
(151) 2013 06 24
(731) ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKET
Piyalepaşa Ortadoğu İş Merkezi K.12, Şişli
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white, Orange
(511)
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.
_________________________________________
(260) AM 2014 74062 A
(800) 1174307
(151) 2013 06 22
(731) XIANGXING (FUJIAN) BAG & LUGGAGE
GROUP CO., LTD.
No.336 Longjiang Road, Fuqing city, 350300
Fujian province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Backpacks; valises; briefcases; handbags; canes; leather trimmings for furniture; leather straps;
leather, unworked or semi-worked; umbrellas; bags
for sports.
_________________________________________
(260) AM 2014 74066 A
(800) 1174337
(151) 2013 07 29
(731) Colibri Law Firm LIMITED LIABILITY
COMPANY
Razzakova Str. 19, 1302, 720040 Bishkek
city, Kyrgyzstan
(540)

(591) Wine red, grey on a white background
(511)
45 – Legal services, provided to individuals, groups
of individuals, organizations or enterprises.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74067 A
(800) 1174343
(151) 2013 07 24
(731) Publichne aktsionerne tovarystvo
"Kharkivska biskvitna fabryka"
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine
(540)

(260) AM 2014 74088 A
(800) 1174646
(151) 2013 05 17
(731) Estefanía Marco Alvarez
Avenida de Dolores, 47, P06 C, E-03203
Elche (Alicante), Spain
(540)

ESTEFANIA MARCO
(591) Black, white
(511)
30 – Sponge cakes; cookies; buns; waffles; confectionery (sweets); pastries; confectionery for decorating Christmas trees; fruit jellies (confectionery);
cakes; peanut confectionery; almond confectionery;
pies; cocoa; cocoa products; caramels (candy); sweetmeats (candy); liquorice (confectionery); peppermint sweets; crackers; candy; marzipan; custard;
pastilles (confectionery); lozenges (confectionery);
petits fours (cakes); biscuits; fondants (confectionery); popcorn; pralines; gingerbread; puddings; cake powder; sugar; sweet paste for cakes, pies, cookies, gingerbread, puddings; rusks; sandwiches;
tarts; candy decorations for cakes; chocolate decorations for cakes; halvah; chips from cereal products;
chocolate.
_________________________________________
(260) AM 2014 74068 A
(800) 1174353
(151) 2013 07 12
(731) TM INVESTMENT SP. Z O.O.
ul. Dębicka 44, PL-39-207 Brzeźnica, Poland
(540)

(591) Black, white
(511)
2 – Anti-corrosive preparations; lacquers and enamels; wood preservatives; bactericidal paints; fireproof paints; anti-fouling paints; enamel paints; ceramic paints; distemper; protective preparations for
metals; thinners for paints and varnishes; fixatives;
thickeners for paints.
17 – Insulating paints and oils; insulating varnishes.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitation leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear; headgear.
_________________________________________
(260) AM 2014 74089 A
(800) 1174653
(151) 2013 06 13
(731) KERABEN GRUPO, S.A.
Ctra. Valencia -, Barcelona, Km. 44,3,
E-12520 NULES (Castellón), Spain
(540)

KERGRES
(591) Black, white
(511)
19 – Non-metallic building materials; parquet flooring and parquet boards; tiles not of metal; paving
blocks, not of metal; blocks made of natural stone;
decorative tiles; ceramic tiles; glass tiles; stoneware
tiles; ceramic tiles for covering floors; paving made
of non-metallic materials; building glass; decorative
moldings and borders, not of metal, for building;
ceramic coatings.
_________________________________________
(260) AM 2014 74090 A
(800) 1174698
(151) 2013 07 12
(731) Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,
Germany
(540)

PENCYLCAP
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical use, food for babies;
dietary supplements for humans; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax.
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10 – Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
_________________________________________
(260) AM 2014 74091 A
(800) 1174699
(151) 2013 08 01
(731) Leap Motion, Inc.
333 Bryant Street, Suite LL150, San Francisco
CA 94107, USA
(540)

LEAP MOTION
(591) Black, white
(511)
9 – Computer hardware, namely, electronic sensor
devices, cameras, projectors and microphones for
optically sensing and tracking motion, and for capturing gesture, facial, and voice recognition; computer hardware and software systems for optically
sensing and tracking motion and responsively operating computational and entertainment devices;
computer software for controlling, viewing, accessing, browsing and utilizing global computer, communication and entertainment networks; computer
game software; computer software for playing video
games and operating sensor devices, computer hardware, and computer peripherals; computer software
for controlling personal computing and entertainment devices.
_________________________________________
(260) AM 2014 74092 A
(800) 1174715
(151) 2013 07 12
(731) TM INVESTMENT SP. Z O.O.
ul. Dębicka 44, PL-39-207 Brzeźnica, Poland
(540)

thickeners for paints; shoe dyes; anti-rust oils and
greases; badigeon; metal foil for painters.
17 – Insulating paints and oils; insulating varnishes;
insulating tape and band; insulating plaster; lute; caulking materials.
_________________________________________
(260) AM 2014 74093 A
(800) 1174732
(151) 2013 08 09
(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA
02139, USA
(540)

EMIVIP
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use, namely, for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-immune diseases and disorders
and inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
_________________________________________
(260) AM 2014 74094 A
(800) 1174733
(151) 2013 08 09
(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA
02139, USA
(540)

EMZERCO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use, namely, for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-immune diseases and disorders
and inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
_________________________________________
(260) AM 2014 74095 A
(800) 1174735
(151) 2013 06 25
(731) Open Joint Stock Company "BELAZ" –
Management Company of Holding "BELAZHOLDING"
40 let Oktyabrya str. 4, 222160 Zhodino,
Belarus
(540)

(591) Shades of blue, shades of green, white, shades
of grey and silver, shades of red.
(511)
2 – Anti-corrosive preparations; lacquers and enamels; wood preservatives; bactericidal paints; fireproof paints; anti-fouling paints; enamel paints; ceramic paints; distemper; protective preparations for
metals; thinners for paints and varnishes; fixatives;
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(591) Black, white
(511)
4 – Fuel; additives, non-chemical, to motor-fuel; cutting fluids; industrial grease; mazut; combustible oil;
lubricating oil; industrial oil; motor oil; lubricants;
non-slipping preparations for belts: lubricating gre-
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ase; grease for belts; diesel oil; fuel with an alcoholic base.
_________________________________________
(260) AM 2014 74097 A
(800) 1174811
(151) 2013 07 08
(731) Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH
+ Co. KG
Geniner Strasse 249, 23560 Lübeck, Germany
(540)

ClassifEYE
(591) Black, white
(511)
7 – Machines for the food processing industry; fish,
poultry and meat processing machines and parts
thereof, as far as contained in this class; machines
for treating and processing of fish, meat and poultry
as well as fruit and vegetables and products made
therefrom; transport belts; conveyor belts; mechanical conveyor belts for loading machines with
goods and articles for further processing; sorting
machines for industry; separators (machines); control mechanisms for machines.
9 – Photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and checking (supervision) apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; cameras; data processing apparatus and computers;
electrical and electronic controls, control installations, control units, control systems and control apparatus; programmable controls and control apparatus; controls and control apparatus for the fish,
meat and poultry processing industry; dosage dispensers; computer peripheral devices; computer software (stored); electric sensors; optical sensors; infrared sensors; microwave sensors (measuring devices);
optical apparatus and instruments and checking devices consisting thereof; detectors; lasers, not for
medical purposes; quantity indicators; measuring devices; weighing apparatus and instruments; weighing
machines; electric switching devices; electric control
panels and control cabinets; Roentgen apparatus, not
for medical purposes; temperature indicators; thermometers (not for medical purposes); camcorders;
digital cameras; cameras (photography); counters;
counting mechanisms; apparatus for dosing solid or
deformable food.
_________________________________________
(260) AM 2014 74098 A
(800) 1174817
(151) 2013 08 05
(731) Zakrytoe aktsionernoye obshchestvo "Evalar"
23/6, Sotsialisticheskaya st., RU-659332
Biysk, Altai territory, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Breath freshening sprays; aromatics (essential
oils); greases for cosmetic purposes; cosmetic creams; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for cosmetic purposes; essential
oils; cosmetic kits; pomades for cosmetic purposes;
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations
for skin care; cosmetics; shampoos; extracts of flowers (perfumes); ethereal essences.
5 – Dietetic substances adapted for medical use;
mineral food supplements; dietary supplements; medicinal roots; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; medicinal herbs; herbal teas for medicinal purposes; extracts of plants for pharmaceutical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74100 A
(800) 1174818
(151) 2013 06 21
(731) Open-Type Joint Stock Company
"Confectionary Concern Babaevsky"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, yellow, green, red, red-brown, dark red,
brown, light brown, dark brown and white
(511)
30 – Confectionery made of sugar, namely, chocolate.
_________________________________________
(260) AM 2014 74106 A
(800) 1174826
(151) 2013 07 30
(731) Comité International Olympique
Château de Vidy, CH-1007 Lausanne,
Switzerland
(540)
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(591) Black, white
(511)
35 – Advertising; dissemination of advertising matter via all media, in particular in the form of thematic messages centered on human values; advertising by sponsoring; business management; business administration; office functions; promoting the
goods and services of others, by means of contractual agreements, in particular sponsoring and licensing agreements, enabling them to gain additional
notoriety and/or enhanced image and/or a surge of
sympathy derived from the notoriety and/or enhanced image resulting from cultural and sporting
events, in particular international events, and/or a
surge of sympathy generated by the above; promoting the goods and services of others by means of
what is referred to as the initial interest factor leading the public to consider, among a multitude of
competitors, goods or services presented to the public bearing signs, emblems or messages able to capture its attention; promoting the goods and services
of others by means of the so-called image transfer;
rental of advertising space of all type and on all
media, whether digital or not; business administration of the participation of national teams to an international athletic competition, and promoting the
support to said teams with the public and the concerned circles; inventory management services; consultation relating to stock monitoring services; advertising by means of direct marketing for others
consisting in marketing of databases; consultation
for advertising by means of direct marketing for
others consisting in marketing of databases; advisory
services in connection with business reorganization;
truck and automobile fleet management services,
namely billing and consulting in connection with the
administrative management of truck and automobile
fleets; business administration consultancy; administrative management of power plants of others; business consultation in connection with the management of power plants, commercial services, namely
administration of contracts for repair and servicing,
supply chain management services and consulting
services relating to the purchase and supply of
chemical services and products, supply management
and product inventory, limitation of costs; consulting, marketing, analysis of prices and costs concerning devices for electrochemical purification of
liquids for industrial use; administrative, commercial
and technical management of computer files; data
input and processing services; retail sale of electric
and electronic machines and apparatus (the bringing
together, for the benefit of others, of a range of
goods so as to enable customers to view and purchase said goods at their convenience in a retail store
carrying electrical goods), information concerning
the sale of raw materials, commercial information,
commercial information agencies, rental of photocopiers; promoting the sale of goods and services of ot-
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hers including by means of advertisements, promotional competitions, awarding of prizes and bonuses in the form of promotional lotteries, discounts,
reduction tokens and value-added offers in connection with the use of payment cards; promotion of
sporting events and competitions for use by others;
promoting concerts and cultural events for others,
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; provision of documentation, namely
direct mail advertising, distribution of advertising
material, distribution of samples, reproduction of
documents; advertising concerning the promotion of
commercial sales of goods and services for retail
sale purposes; provision of information in connection with e-commerce and electronic retail sale;
provision of information concerning the purchase of
goods and services on line via the Internet and other
computer networks; tourist documentation services,
namely advertising concerning transport, travel, hotels, accommodation, food and meals, sports, entertainment and sightseeing tours, tourist agency services; maintenance of computerized databases.
41 – Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, televised sporting and cultural
entertainment; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; organization of lotteries and competitions; betting and gambling services in connection with or relating to sports; entertainment services provided during sporting events or
concerning sporting events; organization of sporting
and cultural events and activities; organization of
real or virtual sporting competitions; operation of
sports facilities; rental of audio and video equipment; production of films, other than advertising
films; production of sound and video recordings;
presentation and distribution of films and of sound
and video recordings; rental of sound and video
recordings; rental and/or provision via a computer
network of interactive education and entertainment
products, namely interactive compact discs, CDROMs, computer games; entertainment, namely
presentation of interactive education and entertainment products, namely interactive compact discs,
CD-ROMs, computer games; radio and television
coverage of sporting events; production of television
and radio programs and of videotapes; production of
cartoons; production of animated programs for television; reservation of tickets for sporting events and
shows; timing of sports events; organization of
beauty contests; interactive entertainment; on-line
betting services; provision of games on the Internet;
provision of raffle services; information concerning
entertainment or education, provided on line from a
data bank or the Internet; electronic game services
provided by means of the Internet; provision of
electronic publications on line; publication of books,
magazines, texts (other than publicity texts) and
periodicals; on line publication of electronic books,
magazines, texts (other than publicity texts) and
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periodicals; provision of digital music from the
Internet; provision of digital music from MP3 web
sites; provision of sporting results; information services concerning sports and sporting events; rental
of recorded sounds and images; audio production
services; information services concerning sporting
events provided on line from a computer database or
the Internet; editing and publishing services; provision of digital music (non-downloadable); offering
digital music by means of telecommunications; publication of statistics regarding sporting results and
audience ratings for sporting competitions; training
in the use and operation of systems for signaling and
notification of crossings for the railway and transit
industries; education services in the field of medical
imaging and diagnosis, namely conducting of seminars, conferences, symposiums or workshops concerning the pharmaceutical industry, intended for
medical practitioners and employees of pharmaceutical companies; education services, namely conducting of seminars, conferences, symposiums or workshops in the field of life sciences and biotechnology
for scientists and researchers; conducting of seminars on problems in connection with industrial water
treatment; training services in all the aforesaid
fields; training services in the field of management
and medicine by means of the use of instructions and
demonstrations provided on line, via the Internet,
intranets and extranets; education services, namely
conducting of practical training workshops, courses
and seminars including demonstrations in the field
of medicine and management; design, conducting
and hosting of courses, seminars and all training
activities in the field of information technology;
organization and performance of concerts; booking
of seats for shows; movie presentations; entertainment information; production of films; show production; theater production services; operation of golf
facilities; health club services (fitness training);
sports camp services; presentation of live performances; film projection; organization of shows (impresario services); holiday camp services [entertainment]; movie studios; news reporter services;
provision of on-line electronic publications, not
downloadable; music hall services; education services, namely conducting of courses, seminars, presentations, video presentations; provision of educational
material, namely dissemination of material in the
field of financial knowledge; education services in
the field of tourism; information services in the field
of tourism, namely information services regarding
reservation of tickets for recreational events; information services in the field of tourism, namely
information services regarding entertainment; information services in the field of tourism, namely information services regarding planned sporting, cultural and recreational activities; services in connection with entertainment for tourist assistance; tourist
reservation services, namely activity and enter-

tainment reservation services; assistance services for
tourists concerning reservation of tickets for recreational events; assistance services for tourists concerning planned sporting, cultural and recreational
activities.
_________________________________________
(260) AM 2014 74107 A
(800) 1174848
(151) 2013 08 07
(731) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8311, Japan
(540)

URITOS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74108 A
(800) 1174867
(151) 2013 04 23
(731) Heidi Chocolat SA
Bd. Biruintei 87, 077145 Pantelimon, JUD.
ILFOV, Romania
(540)

(591) Gold, brown and red cherry.
(511)
30 – Chocolate products; chocolate and chocolates;
chocolate bars; chocolate bonbons, praline made of
chocolate, cream filled chocolate praline, candies in
the nature of hard candies, fruit chews, gummy
candy, starch-based candies, jelly beans.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74109 A
(800) 1174879
(151) 2013 05 16
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

UEFA YOUTH LEAGUE
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes, eaux de Cologne; shaving and
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, conditioners; dentifrices, dental rinses (mouthwashes);
deodorants and antiperspirants for personal use; care
creams, cosmetic creams; make-up removing creams
for the face; make-up removing preparations; sun
care lotions; hair lotions, hair sprays; toiletry creams; make-up products, eye shadows, face powders,
cosmetic pencils; decorative transfers for cosmetic
use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive
preparations for household use; laundry powders;
synthetic cleaning products; shoe waxes and creams;
leather care products.
4 – Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes;
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and
greases; lubricating oils and greases; motor fuels;
liquid petroleum gas; non-chemical additives for
fuel, lubricants and greases; products for absorbing,
wetting and binding dust; lighting fuel; lubricants,
oils and greases and lubricating preparations for industrial use; cutting oils for industrial purposes;
milling oils.
9 – Exposed films, slides, video game disks; software (recorded programs), including game software;
computer databases and programs; accessories for
video games, sounds, images or data recorded or
downloaded; videotapes, magnetic tapes, magnetic
disks, DVDs, minidisks, floppy disks, optical disks,
compact disks, CD-ROMs, video disks, memory
cards, USB flash drives, whether blank or pre-recorded with music, sound or images (which may be
cartoons); holograms; electronic publications provided by means of CD-ROMs, databases and the
Internet; spectacles, sunglasses, diving and swimming goggles; cases, cords and chains for sunglasses
and spectacles; binoculars; magnets and decorative
magnets; directional compasses; sound and image
recording, transmission and reproduction apparatus;
satellite dishes; decoders, namely, computer software and hardware which can convert, supply and
transmit audio and video data; televisions; flat
screens, liquid crystal display screens, high-definition screens and plasma screens; radios; home
cinema systems; video recorders; CD players; DVD
players; MP3 players; cassette players; mini disk
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players; digital music players; loudspeakers; headphones, earphones; computers, including laptop
computers and electronic tablets; karaoke systems;
systems for editing and mixing sounds; systems for
editing and mixing video images; computer data
processing apparatus; computer keyboards; computer screens; modems; accessories for computers
included in this class; computer mice, mouse pads;
navigation systems; personal digital assistants
(PDAs); electronic pocket translators; dictating machines; electronic agendas; scanners; printers; photocopiers; facsimile machines; telephones; answerring machines; video telephones; cellular telephones;
accessories for cellphones, included in this class,
namely cases for cellphones, hands-free kits for cellphones, earphones and headsets for cellphones,
keypads for cellphones, lanyards for cellphones,
special cases for carrying cellphones, photographic
cameras and video cameras integrated in cellphones;
remote controls for television sets and video systems; teleconferencing systems; calculating machines; credit card readers; currency converters; automated teller machines; video cameras, camcorders;
photographic equipment, photographic apparatus,
cameras (cinematographic apparatus), projectors,
flash lamps, special cases and cords for photographic apparatus and instruments, electric cells and
batteries; computer screen saver programs; magnetic, digital or analog recording media, recorded or
not, for sounds or images; magnetic cards (encoded);
memory cards; integrated circuit cards (smart cards);
magnetic or chip-based credit cards, magnetic or
chip-based telephone cards, magnetic or chip-based
cards for cash dispensers, magnetic or chip-based
cards for automated teller machines and currency
converters, prepaid magnetic or chip-based cards for
cellular telephones, magnetic or chip-based cards for
travel and shows, magnetic or chip-based check
guarantee cards and magnetic or chip-based debit
cards; alarms; wind socks for indicating wind direction; distance measuring equipment; speed measuring and displaying equipment; gloves for protection; audio receivers, audio amplifiers; television
tubes; cathode ray tubes; decoders, namely computer
software and hardware capable of converting, supplying and transmitting audio and video data; disk
drives for computers; electronic game machines with
liquid crystal displays; protected semi-conductors;
integrated circuits containing programs for processsing audio, visual or computer data; rechargeable
batteries; audio and video data processors and converters; cables for data transmission; payment apparatus for electronic commerce; protective helmets
for sports; magnetic identification bracelets; electronic instrument assemblies; fuel/air coefficient
analyzers; remote control devices for locking cars;
photovoltaic cells; video game cassettes.
12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans,
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated ve-
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hicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks,
ski racks, rims and hub caps for wheels; seat linings,
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats
for infants and children (for vehicles); engines and
motors for land vehicles; safari bars; headlamp
covers; steering wheels for vehicles; trailers (vehicles).
16 – Coloring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and journals, including those concerning sportsmen, sportswomen or
sports events; bookmarks; printed teaching material;
score sheets; event programs; albums for events;
photograph albums; autograph books; printed timetables; pamphlets; collectible photographs of players; bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; tablecloths of paper;
paper napkins; bags of paper; invitation cards;
greeting cards; gift wrapping paper; coasters and
place mats of paper; garbage bags of paper or of
plastics; food wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; coffee filters of paper; labels (not
of textile); hand towels of paper; wet wipes of paper;
toilet paper; napkins for removing make-up; boxes
for handkerchiefs of paper and cardboard; handkerchiefs of paper; stationery and instructional and
teaching material (except apparatus); typewriter paper; copying paper; envelopes; notepads; folders for
papers; tissue paper; writing books; paper sheets for
note-taking; writing paper; binder paper; files; covering paper; luminous paper; adhesive paper for
notes; paperweights; crêpe paper; tissue paper; badges or insignia of paper; flags of paper; pennants
(flags) of paper; writing instruments; fountain pens;
pencils; ball-point pens; ball-point pen and pencil
sets; felt-tip pens (marking pens); fiber-tip pens and
felt-tip pens; marking pens; ink, inking pads, rubber
stamps; typewriters (electric or non-electric); lithograph prints, lithographic works of art; framed or unframed paintings (pictures); paint boxes, paints and
colored pencils; chalks; pencil ornaments [stationery]; printing blocks; address books; diaries;
personal organizers of paper; road maps; tickets,
entry tickets, checks; comic books; calendars; postcards; advertising boards, banners and materials
included in this class; transfers [decalcomanias];
sticking labels; office requisites (except furniture);
correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners;
stands and containers for office articles; paper clips;
thumbtacks; rulers; adhesive tapes for stationery
purposes, adhesive tape dispensers; staples; stencils;
document holders; paper clips; holders for notepads;
bookends; stamps (seals); postage stamps; credit
cards, telephone cards, cash cards, cards for traveling and for shows, check guarantee cards and debit
cards, which are non-magnetic and made of paper or
cardboard; baggage tags of paper; passport cases;

travelers' checks; holders for checkbooks; money
clips of metal; letter trays; identity card holders.
18 – Leather and imitations of leather; thongs
[straps] of leather; umbrellas, parasols; sports bags
(other than those adapted for products they are designed to contain); leisure bags; travel bags, backpacks; school bags; bags for hanging on belts;
handbags, leather bags; beach bags; garment bags;
suitcases; document holders; belts for suitcases; briefcases; unfitted vanity cases; toiletry sets; key cases
(leather goods); wallets; purses (coin purses); whips;
collars for animals; luggage tags of leather; business
card cases.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts;
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts; underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers;
sweaters; caps; caps (headwear); hats; sashes for
wear; scarves, shawls; caps with visors; tracksuits;
sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets
(chasubles); blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); pajamas; play suits for
infants and children; socks and stockings; garters;
belts (clothing); suspenders.
28 – Games and toys; sports balls; play balloons;
board games; tables for indoor football; dolls and
plush toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons;
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards;
confetti; articles for gymnastics and sports; football
equipment, namely balls for football, gloves, knee
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards;
football goals; sports bags and containers adapted
for carrying sports articles; party hats (toys); small
electronic games designed for use with a television
set; video games; game consoles; video game apparatus; electronic games other than those designed to
be used only with a television set; joysticks, voiceactivated or manually operated joysticks, steering
wheels for video games and dancing mats for video
games; hands made of rubber or foam (toys); entertainment robots; appliances for gymnastics; kites;
roller skates; scooters; skateboards; coin-operated
video games for game halls (arcade games); lottery
tickets; scratch cards.
32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders
for making non-alcoholic beverages; mineral and
aerated waters; isotonic beverages; fruit and
vegetable beverages; fruit and vegetable juices;
frozen fruit beverages; beers; strong dark beers;
lagers and ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.
36 – Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking services, credit and investment services; insurance underwriting; hire-purchase financing; hire-purchase
services; financial sponsorship of sports events; information services related to finance and insurance,
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provided online from a computer database or the
Internet or on wireless electronic communication
networks; home banking services; banking services
over the Internet or over wireless electronic communication networks; payment services, including
services provided on-line from a computer database
or via the Internet or via mobile telephones; safe
deposit services; issue of vouchers, namely issue of
loyalty cards to fans, which contain personal data on
the identity of the cardholder and are used for access
control at sports stadiums; Financial promotion of
football events; financial payment services for electronic commerce, namely transfer of funds, all via
electronic communication networks; financial payment services for electronic commerce in connection
with the purchase of goods and services provided by
others, all via electronic communication networks,
and clearing and settlement of financial transactions
via electronic communication networks.
37 – Installation and maintenance of wireless electronic communication networks (hardware); computer connection installation services related to sports;
installation and repair of sports grounds with natural
or artificial turf; vehicle cleaning and washing; vehicle lubrication; vehicle maintenance; vehicle repair; overhaul, lubrication, maintenance and repair
of vehicles, engines and machinery; preventive antirust treatment for vehicles; tire trim fitting and tire
puncture repair; construction and maintenance of
pipelines; operation of oil and gas fields; construction of structures for the production of crude petroleum; installation of apparatus for the production of
oil; Installation of solar power systems; installation
of wind power systems; installation of hydraulic
power systems; mining extraction services.
38 – Telecommunication services; communication
by mobile telephones; communication by telex; communication via electronic computer terminals
linked to telecommunication networks, data banks
and the Internet or via wireless electronic communication devices; communication by telegraphs; communication by telephones; communications by facsimile; paging services; telephone or video conferencing services; broadcasting of television programs;
broadcasting of cable television programs; radio
program broadcasting; radio and television broadcasting of sports and sporting events; news agency
services; other message transmission services; rental
of telephones, facsimile machines and other telecommunication apparatus; transmission of comercial
Internet pages online or via wireless electronic communication devices; services for transmitting and
broadcasting television and radio programs provided
via the Internet or via any wireless electronic communication network; electronic transmission of
messages; simultaneous broadcasting of film recordings and sound and video recordings; provision of
access to telematic servers and real-time chat fo
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rums; computer-aided transmission of messages and
images; telecommunication via fiber-optic networks;
provision of access to a global computer network or
interactive communication technologies for access to
private and commercial purchasing and ordering services; transmission of information and other data via
websites and computers; transmission of information
(including sites by telematic means) via telecommunication, of computer programs and other data;
transmission of information, computer programs and
other data by telematic means; electronic mail services; provision of access via the Internet or on any
wireless electronic communication network (telecommunication services); providing connections for
telecommunications with a global computer network
(the Internet) or data banks; provision of access to
websites offering digital music on the Internet by
means of a global computer network or via wireless
electronic communication devices; rental of access
time to MP3 websites over the Internet, via a global
computer network or via wireless electronic communication devices; rental of access time to a database
server center (telecommunication services); rental of
access time to a computer database (telecommunication services); transmission of digital music by telecommunications; online transmission of electronic
publications; digital music transmission via the
Internet or on any wireless electronic communication network; digital music transmission via MP3
Internet sites; simultaneous dissemination and/or
networking of film recordings and sound and video
recordings (telecommunications); simultaneous dissemination and/or networking of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs, computer programs and computer games (telecommunications); provision of access to electronic bulletin boards (information and
notice boards) and to chat rooms in real time by
means of a global computer network; rental and
provision of access time to electronic bulletin boards
(information and notice boards) and to chat rooms in
real time by means of a global computer network
(communication services); telecommunication services dedicated to retail sale by means of interactive
communications with customers; multimedia telecommunication; videotext and teletext transmission
services; information transmission via communication satellite, microwave or by electronic, digital or
analog means; transmission of digital information by
cable, wire or fiber; transmission of information by
mobile telephones, telephones, facsimile or telex;
telecommunication services for receiving and exchanging information, messages, images and data;
telecommunication services for setting up discussion
groups on the Internet and on any wireless electronic
communication network; provision of access to
search engines for obtaining data and information on
global networks.
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40 – Processing of cinematographic films; letterpress printing; enlargement of photographs, printing
of photographs, photographic film development; rental of machines and equipment for developing,
printing, enlarging and finishing photographs; waste
disposal services; services provided by a fashion
designer; treatment of substances and materials; petroleum and gas treatment; transformation and refining of organic substances; production of energy;
petroleum refining; refining services.
41 – Education; training; entertainment; organization
of lotteries, raffles and competitions; betting and
gaming services in connection with sports; hospitality services (sports, entertainment), namely
providing entry tickets and information brochures on
sports for VIPs, as well as guiding and gathering
VIPs during sports or entertainment events; hospitality services, namely customer reception services
(entertainment services), including providing entry
tickets to sports or entertainment events; entertainnment services relating to sporting events; entertainment services in the form of public gatherings
during the retransmission of sports events; sporting
and cultural activities; organization of sporting and
cultural events and activities; organization of sports
competitions; organization of events in the field of
football; sports camp services; operation of sports
facilities; rental of video and audiovisual installations; production, presentation, distribution and/or
rental of film recordings and sound and video recordings; presentation, distribution and/or rental of
interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer
games; radio and television coverage of sporting
events; production services for radio and television
programs and video films; ticket reservation services
and information services for sports or entertainment
events; sports events timing services; organization of
beauty contests; interactive entertainment; on-line
betting and gaming services on the Internet or on
any wireless electronic communication network;
entertainment information (including in the field of
sports), provided on-line from a computer database
or via the Internet or via any wireless electronic
communication network; electronic game services
transmitted via the Internet or on mobile telephones;
book publishing; publication of books and electronic
journals on-line; audio and video recording services;
production of animated cartoons for movies, production of animated cartoons for television; rental of
sound and image recordings for entertainment
purposes; education information provided on-line
from a computer database or via the Internet or any
wireless electronic communication network; translation services; photographic services; provision of
entertainment infrastructures; ticket agency services
in connection with sports events.

43 – Providing food and drink, snack-bars; hospitality services, namely providing of food and drink;
food and drink catering; hotel services; providing
accommodation and food and drink, booking hotels
and temporary accommodation; hospitality services,
namely providing food and drink at sports and
entertainment events.
_________________________________________
(260) AM 2014 74110 A
(800) 1174899
(151) 2013 07 02
(731) AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL
(Société par Actions Simplifiée)
1 rue Jean-Jacques Rousseau, F-67000
STRASBOURG, France
(540)

(591) Black, white
(511)
41 – Production and performance of aquatic and
audiovisual shows and more generally production
and performance of shows; organization of aquatic
shows and of sound and light shows; organization of
shows (impresario services); amusement parks and
gardens; leisure services; entertainment; cultural
activities; providing recreation facilities; rental of
show scenery; rental of lights for show scenery.
_________________________________________
(260) AM 2014 74111 A
(800) 1174900
(151) 2013 07 02
(731) AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL
(Société par Actions Simplifiée)
1 rue Jean-Jacques Rousseau, F-67000
STRASBOURG, France
(540)

AQUASHOW PRO LED
(591) Black, white
(511)
11 – Lighting apparatus and installations with light
emitting diodes (LEDs) whether underwater or not
and more generally lighting apparatus and installations; lamps; electric lamps; lamp reflectors; reflectors by means of light deflection; projector lamps;
rail-mounted lights; screens for controlling light;
screens for directing light; luminous tubes for
lighting.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74112 A
(800) 1174907
(151) 2013 07 08
(731) Compagnie des Montres Longines, Francillon
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 Saint-Imier, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms,
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets (cases), cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments namely chronometers, chronographs, clocks,
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as
well as parts and accessories for the aforesaid goods
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch
chains, movements for timepieces, watch springs,
watch glasses, presentation cases for timepieces,
cases for timepieces.
_________________________________________
(260) AM 2014 74114 A
(800) 1174933
(151) 2013 07 09
(731) Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Leksredstva"
Agregatnaya str., 1a/18, RU-305022 g. Kursk,
Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, chemico-pharmaceutical preparations, dietetic substances for medical
purposes, mineral food supplements, nutritional supplements, medicines for human purposes, biological
preparations for medical purposes.
_________________________________________

124

(260) AM 2014 74115 A
(800) 1174956
(151) 2013 07 02
(731) Shofu Inc.
11 Kamitakamatsu-cho Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
(540)

(591) Blue and white
(511)
3 – Cosmetics, dentifrices, tooth care preparations,
mouth wash; mouth care preparations; polishing preparations; bleaching and teeth whitening preparations for cosmetic purposes.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; preparations for medical purposes; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; chemical preparations for dentalmedical and dental-technical purposes (included in
this class); dental restorative material (included in
this class); material for the manufacture of artificial
teeth and dentures; dental ceramics; dental materials;
dental plastics and dental cements; dental materials
for the manufacture of composites, dental crowns,
bridges, inlays, onlays, veneers; dental adhesives
and bonding agents; dental mastics, dental lacquers;
porcelain and ceramics as well as plastic and cramic
facing materials for teeth and dentures; tooth colours
and paint colours for dental ceramics and dental
purposes; medical preparations for whitening/brightening teeth; bleaching and prophylaxis products for
aesthetic dentistry; plastics and template disks for
dental purposes; rubber for dental purposes for the
manufacture of artificial dentures and dental veneers.
10 – Surgical, medical, dental-medical and dentaltechnical apparatus and instruments, artificial limbs,
eyes, teeth and dentures; orthopedic articles; surgical
suture material; acrylic teeth; dental crowns and
bridges; colour system consisting of ceramic colour
samples for the determination of tooth colours,
artificial teeth and dentures; colour determination
devices for dental purposes; computerized dental
colour analyzers; light curing units; ceramic abrasives, polishers, diamonds, cutters and finishers for
dental purposes.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74116 A
(800) 1174978
(151) 2013 06 16
(731) GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND
CULTURE CO., LTD.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.,
Chenghai, Shantou, Guangdong Province,
China
(540)

(260) AM 2014 74120 A
(800) 1175030
(151) 2013 08 22
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
28 – Amusement game machines; ring games; toys;
building blocks, namely, toys; dolls; chess; swimming pools, namely, play articles; plush toys; jigsaw
puzzles; ornaments for Christmas trees, except
decorative lighting and confectionery.
_________________________________________

(591) Light gray, gray, and dark gray
(511)
9 – Computer software for managing user system
settings and preferences sold as a feature of computers and hand-held mobile digital devices comprised of mobile phones, digital audio and video
players, hand-held computers, tablet computers, and
personal digital assistants.
_________________________________________

(260) AM 2014 74117 A
(800) 1175011
(151) 2013 06 27
(731) ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Içerenköy Yolu Umut Sokak No.12, Atasehir
İstanbul, Turkey
(540)

(260) AM 2014 74121 A
(800) 525280
(151) 1988 06 10
(891) 2013 07 19
(731) SERGE BENSIMON
7 rue Béranger, F-75003 PARIS, France
(540)

(591) Black, white
(511)
39 – Transportation of passengers and goods by
road, rail, sea and air; providing water, land and air
vehicles for use in transport and arranging the rental
thereof; organisation of travel tours; booking of
travel; courier services [messages or merchandise].
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes, animal
skins and hides; leatherware, traveling bags, backpacks, handbags; trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery
goods.

BENSIMON

(260) AM 2014 74119 A
(800) 1175025
(151) 2013 08 20
(731) Twin Disc, Incorporated
1328 Racine Street, Racine WI 53403, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computer controlled system to automatically
maintain a vessel's position and heading by using its
own propellers and thrusters.
_________________________________________

25 – Clothing and underwear for men, women and
children, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 2014 74122 A
(800) 563995
(151) 1990 12 06
(891) 2013 07 19
(731) SERGE BENSIMON
7 rue Béranger, F-75003 PARIS, France
(540)

BENSIMON
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degeasing and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74123 A
(800) 567150
(151) 1991 02 04
(891) 2013 07 19
(731) Varioraw Percutive S.à r.l.
4, place Bel-Air, chez Fiduciaire Heller S.A.
CH-1260 Nyon, Switzerland
(540)

FLUTTER
(591) Black, white
(511)
10 – Medical apparatus and instruments.
_________________________________________
(260) AM 2014 74203 A
(800) 1175708
(151) 2013 06 21
(731) Open-Type Joint Stock Company
"Confectionary Concern Babaevsky"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, yellow, red-purple, red, dark red, redbrown, brown, light brown, dark brown,
white, purple, dark purple and orange
(511)
30 – Confectionery made of sugar, namely, chocolate.
_________________________________________
(260) AM 2014 74204 A
(800) 1175720
(151) 2013 06 28
(731) JOSPER, S.A.
Montpalau, 1-3., E-08397 Pineda de Mar
(Barcelona), Spain
(540)

JOSPER
(591) Black, white
(511)
11 – Cooking apparatus, especially cookers, ovens,
barbecue ovens, grills, grills with heat recovery, direct-combustion charcoal cookers and ovens.
43 – Hotel services; rental and reservation of hotels;
hotel services and provision of food and drink;
temporary accommodation; agencies for booking
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accommodation (hotels); rental and reservation of
temporary accommodation; rental of conference
rooms; restaurant services; bar services; coffee
shops; cafeterias; snack bars.
_________________________________________
(260) AM 2014 74205 A
(800) 1175737
(151) 2013 07 03
(731) FALCON RADIO & ACCESSORIES
SUPPLY, S.L.
Vallespir, 13 Polg. Ind. La Fontsanta -,
E-08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona),
Spain
(540)

(591) black, red and white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 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; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; software; extinguishers; antennas.
_________________________________________
(260) AM 2014 74206 A
(800) 1175754
(151) 2013 05 27
(731) KTM-Sportmotorcycle AG
Stallhofner Str. 3, A-5230 Mattighofen,
Austria
(540)

(591) Orange, black, white
(511)
12 – Bicycles, motorcycles, small motorcycles, motor scooters, mopeds, and all parts and accessories
therefor, namely motors for land vehicles, saddles
for bicycles and motorcycles, tyres, wheels, rims,
brake linings, brake discs, door trims, luggage carriers, luggage boxes, panniers, tank rucksacks,
stands, mudguards, spoilers, rear sections, mirrors,
petrol caps, tanks, chains, bench seats; Motorised
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vehicles, namely dual-axle or multiaxle vehicles,
including off-road vehicls (all-terrain vehicles, quad
bikes); Vehicles and parts therefor; Small motor bicycles, motorcycles, light motorcycles, pedelecs, electric two-wheeled vehicles and bicycles (eGnition),
training and children's bicycles, seat covers for
motor vehicles; Saddle covers for bicycles and
motorcycles.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
_________________________________________
(260) AM 2014 74208 A
(800) 1175805
(151) 2013 07 05
(731) DAW SE
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,
Germany
(540)

CAPATINT
(591) Black, white
(511)
1 – Industrial chemicals; preservative and dampproofing preparations for masonry, roofing tiles,
cement and concrete, except paints and oils; unprocessed artificial resins, unprocessed synthetic
resins and unprocessed plastics (in the form of powders, granules, liquids or pastes); solvents for varnishes; adhesives used in industry; adhesives for
wallpaper; adhesives used in building; filler for
treating subsurfaces for paints (not included in other
classes).
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes (included in
this class), anti-corrosion preparations; primers; colorants, dyestuffs, dye pastes, mordants; thickeners
for paints; fixatives, siccatives for paints; raw natural resins (included in this class); thinning and
binding preparations for paints and lacquers; wood
preservatives, wood mordants and wood preserving
oils; paints (included in this class), including structuring paints; bactericidal and/or fungicidal paints;
anti-corrosive preparations; protective preparations
for metals; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

(260) AM 2014 74209 A
(800) 1175806
(151) 2013 07 04
(731) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"
Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015,
Ukraine
(540)

Dark & White
(591) Black, white
(511)
30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; meal and cereal preparations; bread;
confectionery; ice cream; honey; golden syrup;
yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; condiments; spices; edible ices; peanut confectionery;
biscuits; farinaceous foods; bakery confectionery
products; bread rolls; buns; waffles; waffle cakes;
products of puff pastry stuffed; pastry; candied roasted nuts; desserts (confectionery); dragees (confectionery); yeast and non-yeast baking; fruit jellies;
berry jellies; jellied confectionery; jelly candies;
chewing gums not medical; frozen kefir and yogurt
(frozen confectionery); frozen bakery semi-finished
products; marshmallow; marshmallow covered with
chocolate; cocoa and coffee beverages; coffee beverages with milk; cocoa with milk; cocoa products;
caramels (candies); lozenges (confectionery); buns;
brittle; sugar confectionery; crackers; starch foods;
croissants; confectionery for decorating Christmas
trees; liquorice (confectionery); candy for food;
marzipan; marzipan candies; almond confectionery;
sweet mousse (confectionery); chocolate beverages;
candy bars; paskha (Easter cheese cake); pastilles;
cookies; cookies and biscuits covered with chocolate; pies; pate; quiches; fondants (confectionery); praline; gingerbread; gingerbread covered with chocolate; puddings; Turkish delight; rice cakes, pastries;
crescent rolls; rolls with various fillings; dessert
sauces; souffle (confectionery); chocolate souffle;
souffle and jelly candies; tarts; petits fours (cakes);
chocolate pastries; cakes; halvah; candy cake decorations; bakery products; sweetmeats; candies; filled
sweets; sugar confectionery; waffle candies; toffee
candies; chocolate; chocolate desserts; chocolate
cream; chocolate dragees with raisins or nuts; chocolate paste; chocolate candies; figurines.
_________________________________________

19 – Building materials (non-metallic); profile rails
and corner irons, in particular locking profiles (not
of metal, for building); adjusting and levelling parts,
not of metal, for building; spacers, not of metal, for
building; sills (not of metal); natural and artificial
stone; mortar and quartz (building materials); plaster
(included in this class); coatings (building materials); wall and ceiling panels (non-metallic, for building); fabric embedding compounds for building;
filler being building materials.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74210 A
(800) 1175826
(151) 2013 06 28
(731) SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY CO.
LTD.
No.22, Jinxiu East Road, Kengzi Jiedao,
Pingshan New District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Television apparatus; electro-dynamic apparatus
for the remote control of signals; network communication equipment; computer keyboards; portable
media players; remote control apparatus; set-top
boxes; readers [data processing equipment]; mouse
[data processing equipment]; television cameras.
_________________________________________
(260) AM 2014 74211 A
(800) 1175842
(151) 2013 08 07
(731) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8311, Japan
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74213 A
(800) 570787
(151) 1990 10 02
(891) 2013 08 09
(731) Swarco AG
Blattenwaldweg 8, A-6112 Wattens, Austria
(540)

6 – Sheets and nails for marking roads (of metal).
9 – Reflectors; reflecting films for use in road signs
and license plates; reflective coatings for security
systems mainly consisting of reflective coatings and
printing inks.
17 – Glass beads for use as insulating materials, beads and other materials made of foamed plastic for
technical uses; reflective beads for technical uses;
foamed glass for use as blanks or semi-finished products in the form of blocks, plates, bars, foils,
strings, bands, beads, pellets, granules or other articles manufactured by forming used as insulating
and soundproofing products; synthetic materials as
raw and semi-processed products in the form of
blocks, plates, bars, sheets, strings or strips loaded
with glass beads; granules of synthetic material
loaded with beads used as base materials for
injection molded parts.
19 – Coatings in the form of beads; sheets and nails
for road marking (of synthetic materials); reflective
coating systems for decorative purposes consisting
primarily of reflective coatings and printing inks;
reflective coatings; synthetic compounds for road
marking; granules of synthetic material loaded with
beads for use as sandblasting products.
21 – Glass beads used in particular as fillers and
filling materials; glass granules for technical uses;
micro-beads of glass used as fillers for synthetic
materials and as reflective materials; foamed glass
for use as blanks or semi-finished products in the
form of blocks, plates, bars, foils, strings, bands,
beads, pellets, granules or other articles manufactured by forming.
_________________________________________
(260) AM 2014 74214 A
(800) 946771
(151) 2007 11 22
(891) 2013 08 20
(731) DUELLE Industria Srl
Via Don Milani, 5, I-24050 ZANICA (BG),
Italy
(540)

CAPOBIANCO
(591) Black, white
(511)
1 – Glues for technical purposes.
2 – Anti-corrosion products; road-marking paints;
fillers for paints for road marking in the form of
glass granules; printing inks for reflective coating
systems.

(591) Black, white
(511)
25 – Articles of clothing, T-shirts, polo shirts, golf
wear, jackets, trousers, sweaters, headgear, stockings, footwear.
_________________________________________

3 – Sandblasting materials for the mechanical treatment of surfaces, namely beads and glass microbeads, granular corundum, glass granules and synthetic material; natural sandblasting materials.
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(260) AM 2014 74217 A
(800) 1155417
(151) 2013 02 11
(891) 2013 05 21
(731) Loxone Electronics GmbH
Falkensteinstrasse 6, A-4154 Kollerschlag,
Austria
(540)

Loxone
(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 or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; apparatus for industrial, household, heating, light, blind and electric control (testing and
monitoring); house automation devices.
_________________________________________
(260) AM 2014 74262 A
(800) 1176244
(151) 2013 02 11
(731) ROTAPHARM İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu, Cad. No.50 K.2,
GŰNEŞLI 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; amino acids for medical purposes, nutritional
supplements, pollen dietary supplements, mineral
food supplements, protein dietary supplements, baby
foods, medicinal herbs, herbal beverages adapted for
medical purposes; medicines for dental purposes,
hygienic products for medical purposes including
pads, wadding for medical purposes, plasters for
medical purposes, dressings for medical purposes,
preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious animals, fungicides,
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
_________________________________________

(260) AM 2014 74270 A
(800) 1176260
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGILIX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74271 A
(800) 1176261
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

SCLEMUDOL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74272 A
(800) 1176262
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

FINELIA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74273 A
(800) 1176263
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

GOLEGIS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________

#14 2014 07 25

129

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2014 74275 A
(800) 1176265
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Fruit extracts, alcoholic; bitters; aperitifs; wine;
digesters (liqueurs and spirits); spirits (beverages);
alcoholic extracts; alcoholic beverages, except beer;
cooking wine; edible alcohol.

EGISELIN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74276 A
(800) 1176266
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

35 – Outdoor advertising; advertising; presentation
of goods on communication media, for retail purposes; business management assistance; commercial
administration of the licensing of the goods and services of others; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; import-export
agencies; administrative processing of purchase orders; personnel management consultancy; rental of
vending machines.
_________________________________________
(260) AM 2014 74288 A
(800) 1176513
(151) 2013 05 28
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74277 A
(800) 1176267
(151) 2013 07 09
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGIGRAST
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74282 A
(800) 1176409
(151) 2013 06 21
(731) China Kweichow Moutai Distillery (Group)
Co., Ltd.
No.4, Dongshan Lane, Waihuan East Road,
Guiyang, Guizhou, China
(540)
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(591) Dark blue and light blue
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, stain removing preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, spot remover; soaps not for personal use, perfumery, essential oils; chemical agents for cleaning metal, enameled sheet metal, wood, cork, porcelain, ceramic,
glass, plastic, leather and textiles.
5 – Disinfectants and deodorants other than for humans and animals.
21 – Sponges, brushes, cleaning cloths, cleaning
purposes, hand-operated cleaning appliances, devices for dispensing sanitary cleaning and fragrance
products, partially with the addition of disinfectant,
included in this class.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74298 A
(800) 1176594
(151) 2013 04 03
(731) DR. SERTUS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2,
Güneşli, Bagcilar, Istanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes; medicines for
veterinary purposes; chemical preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; amino acids for medical purposes; nutritional
supplements; pollen dietary substances; mineral food
supplements; protein dietary supplements; 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 human beings or for animals; disinfectants for hygiene purposes; antiseptics;
detergents for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74299 A
(800) 1176595
(151) 2013 04 03
(731) ROTAPHARM İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu, Cad. No. 50 K.2,
GŰNEŞLI 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; amino acids for medical purposes; nutritional
supplements; pollen dietary substances; mineral food
supplements; protein dietary supplements; 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 human beings or for animals; disinfectants for hygiene purposes; antiseptics;
detergents for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74300 A
(800) 1176603
(151) 2013 07 30
(731) SOFAR SPA
Via Firenze, 40, I-20060 TREZZANO ROSA
(MI), Italy
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Food supplements.
_________________________________________
(260) AM 2014 74307 A
(800) 1176632
(151) 2013 08 27
(731) Dr. THEISS Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany
(540)

Coupeliac
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, ethereal oils,
cosmetics, including non-medicated preparations for
cleaning and caring for the skin, and hair care preparations; hair lotions; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2014 74432 A
(800) 1084471
(151) 2011 05 28
(891) 2013 08 16
(731) K+S Kali GmbH
ertha-von-Suttner-Strasse 7, 34131 Kassel,
Germany
(540)

KaliSel
(591) Black, white
(511)
5 – Dietetic products; mineral dietary supplements;
dietary supplements (as far as included in class 5).
30 – Salt; spices; preservation salt for foodstuffs.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74442 A
(800) 1177743
(151) 2013 08 30
(731) Aptalis Pharma Canada Inc.
597 Laurier Boulevard, Mont-Saint-Hilaire,
Quebec–J3H 6C4, Canada
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for the eradication
of helicobacter pylori.
_________________________________________
(260) AM 2014 74456 A
(800) 1178002
(151) 2013 01 30
(731) Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA
95051, USA
(540)

performing PCR reactions for medical testing; fabricated films and slides for medical sample processing devices; apparatus for use in radiology for
medical research, namely, magnetic resonance imagers and consoles sold as a unit; medical test kits
comprised of spectra analysis equipment, calibration
equipment, reagents for clinical and diagnostic use,
serum media devices, cell and tissue cultures for
medical research, medical diagnostic purposes and
for laboratory uses; diagnostic apparatus and instruments for medical use, namely, apparatus for
staining of tissue or cell based samples for diagnostic or medical use, apparatus for detection of
tissue or cell based samples and apparatus for highspeed cell and bead sorting and analysis, all for
medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74613 A
(800) 570670
(151) 1991 05 06
(891) 2013 07 30
(731) Novartis AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

LESCOL
(591) Black, white
(511)
5 – Clinical medical reagents, namely, collection
fluids for preserving and preparing samples for
clinical presentation and evaluation; diagnostic reagent kits comprising nucleic acids, nucleotides,
enzymes, labels, and buffers, and microscopic carrier beads with attached biomolecules for medical
diagnostic purposes; enzymes, oligonucleotides,
nucleic acids, natural and modified nucleotides, buffers, labels, and substrates for medical diagnostic
purposes; medical and forensic diagnostic test kits
used for clinical and medical uses consisting of
reagents, extraction cartridges, test cards, pipettes
and swabs for the analysis of drugs and alcohol in
human fluids; medical diagnostic reagents and
assays for testing of body fluids, genetics research,
and nucleic acid analysis and sizing for medical and
therapeutic use; chemical reagents and diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory and
veterinary use; biological cell and issue cultures for
medical research use; fabricated polymer films and
tapes for use in medical testing.
9 – Laboratory equipment, namely microarrays;
DNA chips for use in medical testing.

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74616 A
(800) 935860
(151) 2007 09 04
(891) 2013 07 30
(731) Novartis AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

MIACALCIC
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74622 A
(800) 1087503
(151) 2011 04 11
(891) 2013 07 18
(731) ZHEJIANG TASAN FLOW TECH CO.,LTD
Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang,
China
(540)

10 – Filters for medical purposes, namely, plastic,
glass or metal tubes, columns, cartridges and well
plates packed with filtration media for use in medical testing; fabricated polymer films and tapes for
use in medical testing; fabricated films and slides for
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(591) Black, white
(511)
6 – Junctions of metal for pipes; valves of metal
(other than parts of machines); pipework of metal;
fittings of metal for building; aluminium composite
panel; clips of metal for cables and pipes; ironmongery; tanks of metal; works of art of common
metal; ores of metal.
11 – Water heaters; heating installations; pipes (parts
of sanitary installations), taps (faucets); water purifying apparatus and machines.
_________________________________________
(260) AM 2014 74624 A
(800) 1117776
(151) 2012 04 23
(891) 2013 08 28
(731) Galderma S.A.
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Switzerland
(540)

MIRVASO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products and preparations for
dermatological use. Ceasing of effects (see below).
_________________________________________
(260) AM 2014 75029 A
(800) 1183248
(151) 2013 10 30
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

AVON TRULY UNIQUE
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic
suntan preparations; soaps; shower and bath
preparations; beauty masks; talcum powder; nail
polish; nail polish remover; enamel for nails; false
nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics;
eye makeup remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; tissues impregnated with cosmetic
lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton
wool for cosmetic purposes; preparations for cleaning, moisturising, colouring and styling the hair;
preparations for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, fragrances, toilet
waters, cologne; deodorants for human beings; antiperspirants for personal use (toiletries); essential oils
(cosmetic).
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi

(260) AM 2014 68022 A
(800) 1118871
(151) 2012 05 29
(181) 2022 05 29
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 70883 A
(800) 1146419
(151) 2012 09 17
(181) 2022 09 17
(511) 06, 09, 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2014 70885 A
(800) 1146425
(151) 2012 09 20
(181) 2022 09 20
(511) 05, 29, 31
__________________________________________
(260) AM 2014 70886 A
(800) 1146444
(151) 2012 11 28
(181) 2022 11 28
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 70890 A
(800) 1146502
(151) 2012 08 14
(181) 2022 08 14
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 70981 A
(800) 1147098
(151) 2012 08 15
(181) 2022 08 15
(511) 14, 24, 28, 30
________________________________
(260) AM 2014 70982 A
(800) 1147099
(151) 2012 08 15
(181) 2022 08 15
(511) 14, 24, 28, 30
________________________________

134

(260) AM 2014 71056 A
(800) 638202
(151) 1995 06 09
(891) 2012 12 21
(181) 2015 06 09
(511) 21
__________________________________________
(260) AM 2014 71061 A
(800) 1043548
(151) 2010 05 24
(891) 2012 05 15
(181) 2020 05 24
(511) 07, 12, 17
__________________________________________
(260) AM 2014 71073 A
(800) 1147798
(151) 2013 01 08
(181) 2023 01 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71082 A
(800) 1147841
(151) 2012 09 06
(181) 2022 09 06
(511) 09, 18, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 71083 A
(800) 1147852
(151) 2013 01 15
(181) 2023 01 15
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2014 71084 A
(800) 1147856
(151) 2011 10 20
(181) 2021 10 20
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 45
__________________________________________

#14 2014 07 25

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2014 71086 A
(800) 1147879
(151) 2012 10 05
(181) 2022 10 05
(511) 09, 12, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
__________________________________________

(260) AM 2014 71139 A
(800) 1148318
(151) 2012 10 26
(181) 2022 10 26
(511) 09, 11, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 71087 A
(800) 1147880
(151) 2012 10 05
(181) 2022 10 05
(511) 09, 12, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
__________________________________________

(260) AM 2014 71156 A
(800) 1148357
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71088 A
(800) 1147881
(151) 2012 10 05
(181) 2022 10 05
(511) 09, 12, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
__________________________________________

(260) AM 2014 71157 A
(800) 1148358
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71089 A
(800) 1147882
(151) 2012 10 05
(181) 2022 10 05
(511) 09, 12, 16, 18, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,45
__________________________________________

(260) AM 2014 71158 A
(800) 1148359
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71104 A
(800) 1147988
(151) 2012 09 24
(181) 2022 09 24
(511) 18
__________________________________________

(260) AM 2014 71159 A
(800) 1148360
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71106 A
(800) 1148020
(151) 2012 12 18
(181) 2022 12 18
(511) 08
__________________________________________

(260) AM 2014 71160 A
(800) 1148361
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71136 A
(800) 1148307
(151) 2012 09 04
(181) 2022 09 04
(511) 11
__________________________________________

(260) AM 2014 71161 A
(800) 1148362
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71137 A
(800) 1148310
(151) 2012 09 06
(181) 2022 09 06
(511) 09, 18, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 71164 A
(800) 1148363
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 03, 05
__________________________________________
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(260) AM 2014 71180 A
(800) 1148689
(151) 2013 01 08
(181) 2023 01 08
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71353 A
(800) 1150376
(151) 2013 01 18
(181) 2023 01 18
(511) 01
__________________________________________

(260) AM 2014 71229 A
(800) 1149179
(151) 2012 09 04
(181) 2022 09 04
(511) 37, 40
__________________________________________

(260) AM 2014 71355 A
(800) 1150406
(151) 2012 11 05
(181) 2022 11 05
(511) 01, 04, 16, 17, 19, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 71344 A
(800) 1150233
(151) 2012 10 23
(181) 2022 10 23
(511) 18, 25, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 71378 A
(800) 1150425
(151) 2012 12 06
(181) 2022 12 06
(511) 10, 40, 45
__________________________________________

(260) AM 2014 71347 A
(800) 1150306
(151) 2013 01 04
(181) 2023 01 04
(511) 07
__________________________________________

(260) AM 2014 71383 A
(800) 1150497
(151) 2012 12 29
(181) 2022 12 29
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2014 71348 A
(800) 1150311
(151) 2012 12 14
(181) 2022 12 14
(511) 16, 32, 34, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 71388 A
(800) 1150573
(151) 2012 10 05
(181) 2022 10 05
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71350 A
(800) 1150318
(151) 2012 12 11
(181) 2022 12 11
(511) 16, 34, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 71465 A
(800) 1151147
(151) 2013 01 08
(181) 2023 01 08
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71351 A
(800) 1150361
(151) 2012 12 31
(181) 2022 12 31
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71466 A
(800) 1151150
(151) 2013 01 22
(181) 2023 01 22
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71352 A
(800) 1150368
(151) 2012 12 21
(181) 2022 12 21
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2014 71470 A
(800) 1151155
(151) 2012 11 13
(181) 2022 11 13
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2014 71517 A
(800) 1097353
(151) 2011 10 31
(891) 2013 01 25
(181) 2021 10 31
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71518 A
(800) 1097354
(151) 2011 10 31
(891) 2013 01 25
(181) 2021 10 31
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71519 A
(800) 1118156
(151) 2012 02 17
(891) 2013 01 23
(181) 2022 02 17
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2014 71699 A
(800) 1152473
(151) 2013 01 04
(181) 2023 01 04
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 71700 A
(800) 1152516
(151) 2012 12 04
(181) 2022 12 04
(511) 12, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 71701 A
(800) 1152518
(151) 2013 01 25
(181) 2023 01 25
(511) 01, 04
__________________________________________
(260) AM 2014 71702 A
(800) 1152521
(151) 2012 07 13
(181) 2022 07 13
(511) 29, 30, 31, 32
__________________________________________
(260) AM 2014 71703 A
(800) 1152529
(151) 2012 10 11
(181) 2022 10 11
(511) 06, 09, 11, 35, 38, 41, 42

__________________________________________
(260) AM 2014 71704 A
(800) 1152531
(151) 2012 10 29
(181) 2022 10 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71705 A
(800) 1152541
(151) 2012 11 29
(181) 2022 11 29
(511) 21
__________________________________________
(260) AM 2014 71706 A
(800) 1152605
(151) 2013 01 11
(181) 2023 01 11
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2014 71707 A
(800) 1152606
(151) 2013 01 10
(181) 2023 01 10
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71708 A
(800) 1152609
(151) 2013 02 14
(181) 2023 02 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71709 A
(800) 1152619
(151) 2013 01 12
(181) 2023 01 12
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 71710 A
(800) 1152632
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 71711 A
(800) 1152634
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2014 71712 A
(800) 1152643
(151) 2013 02 06
(181) 2023 02 06
(511) 25
__________________________________________

(260) AM 2014 71736 A
(800) 1152713
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 71714 A
(800) 1152655
(151) 2012 10 15
(181) 2022 10 15
(511) 09, 28
__________________________________________

(260) AM 2014 71737 A
(800) 1152718
(151) 2012 09 07
(181) 2022 09 07
(511) 09, 16, 25, 28, 41
__________________________________________

(260) AM 2014 71715 A
(800) 1152668
(151) 2012 08 14
(181) 2022 08 14
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71738 A
(800) 1152725
(151) 2012 10 17
(181) 2022 10 17
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71716 A
(800) 1152697
(151) 2012 11 05
(181) 2022 11 05
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71739 A
(800) 1152738
(151) 2012 11 05
(181) 2022 11 05
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71732 A
(800) 1152709
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 71748 A
(800) 1152889
(151) 2012 06 20
(181) 2022 06 20
(511) 03, 05, 29, 30, 32
__________________________________________

(260) AM 2014 71733 A
(800) 1152710
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 72015 A
(800) 1154674
(151) 2012 12 26
(181) 2022 12 26
(511) 25
__________________________________________

(260) AM 2014 71734 A
(800) 1152711
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 72016 A
(800) 1154684
(151) 2012 10 17
(181) 2022 10 17
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71735 A
(800) 1152712
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 72017 A
(800) 1154685
(151) 2012 10 17
(181) 2022 10 17
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2014 72018 A
(800) 1154686
(151) 2012 10 17
(181) 2022 10 17
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72026 A
(800) 1154837
(151) 2013 03 04
(181) 2023 03 04
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72019 A
(800) 1154687
(151) 2012 10 17
(181) 2022 10 17
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72027 A
(800) 1154838
(151) 2013 03 04
(181) 2023 03 04
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72020 A
(800) 1154698
(151) 2012 11 30
(181) 2022 11 30
(511) 18, 25, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 72028 A
(800) 1154855
(151) 2013 03 01
(181) 2023 03 01
(511) 34
__________________________________________

(260) AM 2014 72021 A
(800) 1154700
(151) 2012 12 07
(181) 2022 12 07
(511) 03, 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72030 A
(800) 1154872
(151) 2012 10 12
(181) 2022 10 12
(511) 19
__________________________________________

(260) AM 2014 72022 A
(800) 1154751
(151) 2013 01 21
(181) 2023 01 21
(511) 03
__________________________________________

(260) AM 2014 72032 A
(800) 1154903
(151) 2012 12 18
(181) 2022 12 18
(511) 25
__________________________________________

(260) AM 2014 72023 A
(800) 1154755
(151) 2013 02 14
(181) 2023 02 14
(511) 09, 35, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 72033 A
(800) 1154931
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 16
__________________________________________

(260) AM 2014 72024 A
(800) 1154777
(151) 2013 02 21
(181) 2023 02 21
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 72034 A
(800) 1154932
(151) 2012 12 13
(181) 2022 12 13
(511) 18, 25
__________________________________________

(260) AM 2014 72025 A
(800) 1154810
(151) 2013 02 21
(181) 2023 02 21
(511) 33
__________________________________________

(260) AM 2014 72036 A
(800) 1154951
(151) 2012 11 01
(181) 2022 11 01
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25
__________________________________________
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(260) AM 2014 72037 A
(800) 1154952
(151) 2012 11 01
(181) 2022 11 01
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25
__________________________________________

(260) AM 2014 72047 A
(800) 1155131
(151) 2012 11 16
(181) 2022 11 16
(511) 18, 25, 35, 41, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 72038 A
(800) 1154963
(151) 2012 11 13
(181) 2022 11 13
(511) 44
__________________________________________

(260) AM 2014 72048 A
(800) 1155148
(151) 2012 10 15
(181) 2022 10 15
(511) 01
__________________________________________

(260) AM 2014 72039 A
(800) 1154965
(151) 2012 11 16
(181) 2022 11 16
(511) 06, 35
__________________________________________

(260) AM 2014 72251 A
(800) 1156945
(151) 2012 10 31
(181) 2022 10 31
(511) 09, 10, 11, 35, 37, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 72040 A
(800) 1154979
(151) 2012 11 23
(181) 2022 11 23
(511) 12, 25
__________________________________________

(260) AM 2014 72253 A
(800) 1156947
(151) 2012 10 31
(181) 2022 10 31
(511) 09, 10, 11, 35, 37, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 72041 A
(800) 1154997
(151) 2012 11 30
(181) 2022 11 30
(511) 41, 42, 44
__________________________________________

(260) AM 2014 72254 A
(800) 1156953
(151) 2012 10 18
(181) 2022 10 18
(511) 07, 11
__________________________________________

(260) AM 2014 72042 A
(800) 1155004
(151) 2012 12 04
(181) 2022 12 04
(511) 06, 07, 09
__________________________________________

(260) AM 2014 72275 A
(800) 1157252
(151) 2012 10 31
(181) 2022 10 31
(511) 09, 10, 11, 35, 37, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 72043 A
(800) 1155042
(151) 2013 02 22
(181) 2023 02 22
(511) 12
__________________________________________

(260) AM 2014 72278 A
(800) 1157283
(151) 2013 01 04
(181) 2023 01 04
(511) 29, 30, 43
__________________________________________

(260) AM 2014 72046 A
(800) 1155201
(151) 2013 02 04
(181) 2023 02 04
(511) 05, 29, 30
__________________________________________

(260) AM 2014 72463 A
(800) 1159390
(151) 2012 12 13
(181) 2022 12 13
(511) 05, 35
__________________________________________
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(260) AM 2014 72464 A
(800) 1159391
(151) 2012 12 13
(181) 2022 12 13
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 72466 A
(800) 1159398
(151) 2012 11 21
(181) 2022 11 21
(511) 01, 03, 05, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72468 A
(800) 1159404
(151) 2013 01 25
(181) 2023 01 25
(511) 38
__________________________________________
(260) AM 2014 72469 A
(800) 1159415
(151) 2013 01 11
(181) 2023 01 11
(511) 06, 07, 12
__________________________________________
(260) AM 2014 72471 A
(800) 1159430
(151) 2013 03 14
(181) 2023 03 14
(511) 03, 09
__________________________________________
(260) AM 2014 72472 A
(800) 1159432
(151) 2013 03 18
(181) 2023 03 18
(511) 11, 14, 20, 24, 25, 27, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72477 A
(800) 1159496
(151) 2013 04 21
(181) 2023 04 21
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 72478 A
(800) 1159507
(151) 2013 04 02
(181) 2023 04 02
(511) 07
__________________________________________

(260) AM 2014 72491 A
(800) 468807
(151) 1982 04 22
(891) 2013 01 25
(181) 2022 04 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72492 A
(800) 607192
(151) 1993 08 24
(891) 2013 04 15
(181) 2013 08 24
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72493 A
(800) 607194
(151) 1993 08 24
(891) 2013 04 15
(181) 2013 08 24
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72494 A
(800) 668905
(151) 1997 02 13
(891) 2013 04 17
(181) 2017 02 13
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72495 A
(800) 801533
(151) 2003 04 23
(891) 2013 04 24
(181) 2023 04 23
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72544 A
(800) 1159953
(151) 2012 12 19
(181) 2022 12 19
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2014 72545 A
(800) 1159956
(151) 2012 12 19
(181) 2022 12 19
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
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(260) AM 2014 72546 A
(800) 1159958
(151) 2012 11 21
(181) 2022 11 21
(511) 01, 03, 05, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72556 A
(800) 1160132
(151) 2012 10 10
(181) 2022 10 10
(511) 09, 35, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 72558 A
(800) 1160172
(151) 2013 01 25
(181) 2023 01 25
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2014 72559 A
(800) 1160174
(151) 2013 01 29
(891) 2013 01 19
(181) 2023 01 29
(511) 03, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 72884 A
(800) 1162642
(151) 2013 03 06
(181) 2023 03 06
(511) 33
__________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi
ssip saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli centri „saqpatenti“,
1999 wlis 22 ivnisis „saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebisa da geografiuli
aRniSvnis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-8 muxlis me-4 punqtis Sesabamisad,
aqveynebs saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier saqpatentSi warmodgenili ganacxadebis masalebs.
Tu ganacxadis masalebis gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi am masalebTan
dakavSirebiT saqpatentSi Semova damatebiTi informacia, es informacia Sesaswavlad gadaegzavneba saqarTvelos soflis meurneobis saministros.
warmodgenili ganacxadebis registraciasTan dakavSirebiT saqpatentis mier
miRebuli gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqpatentTan arsebul saapelacio
palataSi kanoniT dadgenili wesiT sami Tvis vadaSi an mcxeTis raionul
sasamarTloSi (misamarTi: q. mcxeTa, samxedros q. 17) erTi Tvis vadaSi.

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
ganacxadebi

ganacxadis

# 1176/06

ganacxadis Setanis TariRi:

2014-05-29

adgilwarmoSobis dasaxeleba:

„მიტარბი“

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis dasaxelebis
registracia: klasi 32 – naturaluri mineraluri wyali
ganmcxadeblis saxeli da misamrTi: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, marSal
gelovanis gamz. #6, 0159 Tbilisi (GE)

1.

გეოგრაფიული მდებარეობა

1.1

sabados (wyaros, WaburRilis) dasaxeleba – mitarbis naxSirmJava mineraluri wylis
sabado

1.2

sabados (wyaros, WaburRilis) mdebareoba

1.3

regioni – samcxe-javaxeTi

1.4

municipaliteti – borjomi

1.4

uaxloesi dasaxlebuli punqti – sof.patara mitarbi (1,4km.)
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1.5

daSoreba mniSvnelovani punqtidan – borjomidan – 25 km. Tbilisamde – 200 km.
xaSuris sarkinigzo kvanZamde – 50 km. foTis navsadguramde – 250 km.

1.6

manZili uaxloesi saavtomobilo gzis RerZidan – gruntis gzidan samxreTiT 25-35
m. (umoklesi manZili)

1.7

manZili saxelmwifo sazRvridan da sanapiro zolidan – saxelmwifo sazRvridan
Crdilo-aRmosavleTiT 59-60 km (umoklesi manZili)

1.8

manZili uaxloesi xididan –

1.9

mdinaris auzi an mTaTa sistema – md. mitarbis wylis (md.gujareTis wylis
marcxena Senakadi) xeoba

1.10

sabados (wyaros, WaburRilis) nomenklatura К-38-76-В-а da xazovani koordinatebi
#
18
8-e

X
38115
381086

Y
4624913
4624936

1.11

sabados (wyaros, WaburRilis) absoluturi simaRle zRvis donidan – 1322,2 m.

2

klimaturi pirobebi
o

klimati mTisaa, zomierad notio, haeris saSualo wliuri temperaturaa 7,3 C,
o

o

temperaturis absoluturi minimumia -31 C, maqsimumi – +31 C, haeris saSualo wliuri
fardobiTi tenianoba 77%-ia, atmosferuli naleqebis raodenoba aRwevs 740 mm-s.
3
3.1

satyeo resursebi
regionaluri satyeo
sammarTvelo

3.2

sakurorto zonis tye – salicenzio obieqti fiqsirdeba sakurorto tyis fondis
teritoriaze

3.3

mwvane zonis tye – ar fiqsirdeba

3.4

saxelmwifo dacviTi tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.5

Walis tye – ar fiqsirdeba

3.6

subalpuri zonis mimdebare 300 metri siganis tyis gavrcelebis areali – ar
fiqsirdeba

3.7

utyeo sivrceebs Soris mdebare 100 heqtaramde sididis tyis ubani – ar fiqsirdeba

3.8

saxelmwifo tyis fondis daculi teritoriebis kategoriaSi – ar fiqsirdeba

3.9

Tovlis zvavebisa da Rvarcofebis mudmivi kalapotebis gaswvriv 200 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.10

tyis ubani, sadac gabatonebulia `wiTeli nusxiT~ daculi merqniani mcenareebi,
agreTve tyis ubnebSi, romelTac aqvT specialuri sameurneo daniSnuleba (tyis
meTesleobis, Taflis momcemi mcenareebis da sxva) – ar fiqsirdeba

3.11

dasasvenebeli saxlebis, pansionatebisa da samkurnalo dawesebulebebis, agreTve
mineraluri wyaroebis irgvliv 1 km. radiusSi arsebuli tyis ubani (manZili
izRudeba wyalgamyofiT) – ar fiqsirdeba

3.12

mdinareebis, tbebis, wyalsacavebisa da wylis arxebis gaswvriv (kalapotidan) 300
metramde siganis napirdamcavi tyis ubani – ar fiqsirdeba

3.13

flateebis, damewyrili adgilebis, CamonaSalebis, karstuli warmonaqmnebis, mTis
dedaqanebis miwis zedapirze gamosvlis adgilebis irgvliv 100 metramde siganis
tyis zoli – ar fiqsirdeba
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3.14

rkinigzebisa da saavtomobilo gzebis gaswvriv (maTi miwis vakisadan) 100 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.15

teritoria, sadac gaTvaliswinebulia
gansaxorcieleblad – ar fiqsirdeba

3.16

200-ze meti daqanebis ferdobi – ar fiqsirdeba

3.17

saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac 1 ha-ze arsebuli merqnuli resursis
maragi aRemateba 30 m3-s – ar fiqsirdeba

3.18

saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac mimdinareobs tyis bunebrivi ganaxlebis
Seuqcevadi procesi _ ar fiqsirdeba

3.19

saxelmwifo tyis fondis teritoria, romlis farTobis 30%-ze meti dafarulia
buCqnariT – ar fiqsirdeba

3.20

saxelmwifo tyis fondis im teritoriaze, sadac gacemulia xe-tyis damzadebis
specialuri licenzia an samonadireo meurneobis specialuri licenzia an
tyiTsargeblobis generaluri licenzia –

3.21

satyeo ubani (yofili satyeo) sareinjeros # – bakurianis satyeo meurneoba,
waRveris satyeo ubani

3.22

kvartal(eb)i # – kvartali # 46

3.23

liter(eb)i # – ubani # 5

3.24

literis an literebis saerTo farT(eb)i –

3.25

maT Soris tyiT dafaruli (ha) –

3.26

maT Soris tyiT daufaravi (ha) –

3.27

gabatonebuli jiSebi – salicenzio farTobi ar aris dafaruli merqniani xemcenareebiT.

3.28

zezemdgomi xe-tyis moculoba da saxeebi sanimuSo farTobze –

3.29

satyeo resursebis damatebiTi monacemebi –

4

sabados (madangamovlinebis) geologiuri pozicia

4.1

sabados (wyaros, WaburRilis) hidrogeologiuri pozicia saqarTvelos teritoriis
hidrogeologiuri daraionebis mixedviT – mitarbis sabado ganlagebulia aWaraTrialeTis naoWa zonis wyalwneviani olqis farglebSi da agreTve napraluri da
napralur-karstuli wylebis TrialeTis wyalwneviani sistemis farglebSi.
aRniSnul sistemas ukavia aWara-TrialeTis naoWa sistemis centraluri, yvelaze
amaRlebuli nawili.

4.2

geologiuri struqtura – sabado mdebareobs aWara-TrialeTis naoWa sistemis
centralur nawilSi, vardevani-mitarbis antiklinuri struqturis RerZul zolSi.

4.3

wyalSemcveli
horizonti
–
sabados
farglebSi
gavrcelebulia
Semdegi
wyalSemcveli horizontebi:
1) Tanamedrove
meoTxeuli
alviuri,
deluviuri
da
tbiuri
naleqebis
wyalSemcveli horizonti (IV);
2) zeda palocenur – qveda meoTxeuli naleqebis wyalSemcveli horizonti
(a#321);
3) Sua eocenis vulkanogenur-danaleqi qanebis wyalSemcveli kompleqsi (r22);

tyiTsargebloba

rekreaciuli

miznebis

es naleqebi sabados raionSi didi gavrcelebiT sargebloben da warmodgenili
arian likanisa da qvabisxevis wyebebiT. maTi saerTo simZlavrea 4000 m.
am

naleqebis

napralovan-fenobriv

da

napralovan-ZarRvuli
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miekuTvneba Rrma cirkulaciis mineraluri da Termuli wylebi.
swored am naleqebTan aris dakavSirebuli mitarbis #18 da #18-e WaburRilebis
mineraluri wylebi.
4.4

calkeuli obieqtis (wyaros, WaburRilis) teqnikuri monacemebi (siRrme, kaptaJi) –
1958 wels saq. geologiuri sammarTvelos h/g. partiis mier marjvena sanapiros
grifonebTan axlos gaiburRa 540 metris siRrmis struqturul-hidrogeologiuri
WaburRili #18. 1989-1991 wlebSi gayvanil iqna #18-e WaburRili, romlis siRrmea
388 metri.

4.5

damatebiTi monacemebi – mitarbis mineraluri wylis sabado, hidrogeologiuri
pirobebis mixedviT, miekuTvneba sabadoTa II jgufs, romlisTvisac damaxasiaTebelia rTuli hidrogeologiuri pirobebi.

5
5.1

ნატურალური მინერალური წყლის „მიტარბი“ მახასიათებლები
qimiuri Sedgeniloba – qimiuri analizebis monacemebiT, #18-e WaburRilis
mineraluri wyali xasiaTdeba rogorc naxSirorJangiani, kaJmJaviani, rkiniani,
hidrokarbonatuli, natrium-kalciumiani wyali. saerTo mineralizacia meryeobs 2,0dan 2,5 g/l-is farglebSi.
toqsikuri da mavne nivTierebebi ar aris dafiqsirebuli an normiT daSvebul
farglebSia. ar aris dafiqsirebuli: kobalti, dariSxani, tyvia, seleni,
vercxliswyali, qromi, ftori, nitratebi da fenolebi.
mikroelementebidan wyali Seicavs umniSvnelo raodenobis stronciums (0-0,5 mg/l),
liTiums (0-0,24 mg/l), spilenZs (0-0,009 mg/l), manganums (0,02-0,3 mg/l) da TuTias
(0-0,026 mg/l).
biologiurad aqtiuri specifikuri komponentebidan wyali Seicavs rkinas – 10-14,1
mg/l da siliciumis mJavas – 50 mg/l-ze zemoT.
spontanuri airebis Semcveloba (moculobiT %-Si) aseTia: CO 2 – 86,6; N 2 – 10,39.
temperaturis saerTo mineralizaciis da calkeuli qimiuri ingredientebis
monacemebis Sedarebisas, wylis debitis cvalebadobasTan maTi maCveneblebis
mkveTri cvlileba ar aRiniSneba.

5.2

temperatura – temperatura burRilis pirze 21,2 C-ia, sangrevze ki – 21,7 C.

5.3

sanitaruli mdgomareoba – mitarbis mineraluri wyali baqteoriologiurad
sufTaa. igi gamWvirvalea, ufero da usuno, ar axasiaTebs meqanikuri da sxva
minarevebi

6

naturaluri mineraluri wylis „mitarbi“ sabados maxasiaTeblebi (sabados
daZiebis xarisxi) – mitarbis mineraluri wylis sabado Seswavlilia detaluri
Ziebis stadiaze.

6.1

sabados (madangamovlinebis) Seswavlis xarisxi – mtk-s rekomendaciebis gaTvaliswinebiT, 1989-1991 wlebSi arsebuli #18 WaburRilidan, 50 metris daSorebiT,
gayvanil iqna #18-e saeqspluatacio WaburRili, romelic Sevida eqspluataciaSi,
xolo #18 WaburRili datovebul iqna, rogorc saTvalTvalo. msk-s dadgenilebiT,
2006 wlis 1 ianvris mdgomareobiT da 25-wliani saeqspluatacio vadiT damtkicebul
iqna (oqmi #36) mitarbis mineraluri wylis maragebi Semdeg cifrebsa da
kategoriebSi:

o

„A“ kategoria – 105,3m3 d/R;
„B“ kategoria – 32,3m3 d/R;
sul – 137,3 m3 d/R.
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7

მინერალური წყლის „მიტარბი“ გამოყენების სფერო
miwisqveSa wylebis gamoyenebis sfero (faqtiuri da SesaZlo) – mineraluri wyali
mitarbi yvelaze axlos dgas sairmesTan da iseve rogorc es ukanaskneli, narzanis
saxesxvaobas warmoadgens, xolo daniSnulebis mixedviT ki samkurnalo sufris
sasmeli wyalia.
eqsperimentaluri dakvirvebebiT dadgenilia mitarbis wylis maRali samkurnalo
Tvisebebi rigi daavadebebisTvis – saWmlis momnelebeli organoebis, Sardgamomyofi
gzebisa da nivTierebaTa cvlis darRvevisas, romelTa mkurnalobis dros
rekomendebulia mitarbis miReba.

8

sabados sainJinro-geoekologiuri pirobebis Sefaseba

8.1

sabados
morfologiuri mdebareoba
da
misi Sefaseba
–
morfologiuri
TvalsazrisiT salicenzio obieqti mdebareobs TrialeTis qedis Crdilo Zlier
danawevrebul ferdobze. uSualod mineraluri wylis sabado, warmodgenilia ori
WaburRiliT, romlebic erTmaneTisgan daSorebulia 20 metriT, ganlagebulia md.
gujarulas marcxena Senakadis md. mitarbulas xeobaSi, marjvena napirze.

8.2

sabados da mimdebare teritoriis amgebi qanebis zogadi sainJinro-geologiuri
maxasiaTeblebi – teritoriis amgebeli ZiriTadi qanebi warmodgenili eroziulgravitaciuli procesebis mimarT aramdgradi e.w. ,,borjomis fliSuri“ wyebis
qanebis substratiT (mergelebis, pelitomorfuli da qviSovani kirqvebis,
karbonatuli da arkozuli qviSaqvebis, alevritebis riTmuli morigeoba).
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ganacxadis

# 1177/06

ganacxadis Setanis TariRi:

2014-05-29

adgilwarmoSobis dasaxeleba:

„squri“

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis dasaxelebis
registracia: klasi 32 – naturaluri mineraluri wyali.
ganmcxadeblis saxeli da misamrTi: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, marSal
gelovanis gamz. #6, 0159 Tbilisi (GE)

1

გეოგრაფიული მდებარეობა
sabados (wyaros; WaburRilis) dasaxeleba – squris mineraluri wylebis sabado

2
3
4
5
6
7

regioni – samegrelo
მუნიციპალიტეტი – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
uaxloesi dasaxlebuli punqti – sofeli squri
daSoreba mniSvnelovani punqtidan – 19km. walenjixidan, zugdididan – 45 km.
manZili uaxloesi saavtomobilo gzis RerZidan – aRmosavleTiT 210-215 m.
manZili saxelmwifo sazRvridan da sanapiro zolidan – sanapiro zolidan 54-55 km.

8
9
10

manZili uaxloesi xididan –
mdinaris auzi an mTaTa sistema – md. Caniswylis xeoba
sabados (wyaros; WaburRilis) nomenklatura da xazovani koordinatebi –
#
1

X
4732723
S = 0.07 ha

Y
8267495

PULKOVO 1984
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

sabados (wyaros; WaburRilis) absoluturi simaRle zRvis donidan – 470-480 m.
klimaturi pirobebi – squris da misi Semogarenis klimati araerTgvarovania.
CrdiloeTiT, maRalmTian nawilSi klimati mkacria, uxvTovliani zamTriTa da
wvimiani zafxuliT.
samxreTi zolis klimati cvalebadi teniania, ufro samxreTiT ki subtropikuli
klimatia.
satyeo resursebi
saxelmwifo tyis fondis daculi teritoriebis kategoriebi –
sakurorto zonis tye da mwvane zonis tye –
saxelmwifo dacviTi tyis zoli –
Walis tye –
subalpuri zonis mimdebare 300 metri siganis tyis gavrcelebis areali –
utyeo sivrceebs Soris mdebare 100 heqtaramde sididis tyis ubani –
saxelmwifo tyis fondis daculi teritoriebis kategoriaSi –
Tovlis zvavebisa da Rvarcofebis mudmivi kalapotebis gaswvriv 200 metramde siganis
tyis zoli –
tyis ubani, sadac gabatonebulia `wiTeli nusxiT~ daculi merqniani mcenareebi,
agreTve tyis ubnebSi, romelTac aqvT specialuri sameurneo daniSnuleba (tyis
meTesleobis, Taflis momcemi mcenareebis da sxva) –
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22

dasasvenebeli saxlebis, pansionatebisa da samkurnalo dawesebulebebis, agreTve
mineraluri wyaroebis irgvliv 1 km radiusSi arsebuli tyis ubani (manZili izRudeba
wyalgamyofiT) –

23

mdinareebis, tbebis, wyalsacavebisa da wylis arxebis gaswvriv (kalapotidan) 300
metramde siganis napirdamcavi tyis ubani –

24

flateebis, damewyrili adgilebis, CamonaSalebis, karstuli warmonaqmnebis, mTis
dedaqanebis miwis zedapirze gamosvlis adgilebis irgvliv 100 metramde siganis tyis
zoli –

25

rkinigzebisa da saavtomobilo gzebis gaswvriv (maTi miwis vakisadan) 100 metramde
siganis tyis zoli –

26

teritoria,
sadac
gaTvaliswinebulia
gansaxorcieleblad –

tyiTsargebloba

rekreaciuli

miznebis

o

27
28

20 -ze meti daqanebis ferdobi –
saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac 1 ha-ze arsebuli merqnuli resursis
3

maragi aRemateba 50 m -s –
29

saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac mimdinareobs tyis bunebrivi ganaxlebis
Seuqcevadi procesi –

30

saxelmwifo tyis fondis teritoria, romlis farTobis 50%-ze meti dafarulia
buCqnariT –

31

saxelmwifo tyis fondis im teritoriaze, sadac gacemulia xe-tyis damzadebis
specialuri licenzia an samonadireo meurneobis specialuri licenzia an
tyiTsargeblobis generaluri licenzia –

32

regionaluri satyeo sammarTvelo – samegrelo-zemosvaneTi

33

satyeo ubani (yofili satyeo) sareinjeros # – walenjixa, წalenjixis satyeo

34

kvartal(eb)i # – 32

35

liter(eb)i # – 9

36

literis an literebis saerTo farT(eb)i – 12

37

maT Soris tyiT dafaruli ha – 0

38

maT Soris tyiT daufaravi ha – 12

39

gabatonebuli jiSebi –

40

zezemdgomi xe-tyis moculoba, da saxeebi sanimuSo farTobze –

41

satyeo resursebis damatebiTi monacemebi –
sabados (madangamovlinebis) geologiuri pozicia

42

sabados (wyaros; WaburRilis) hidrogeologiuri pozicia saqarTvelos teritoriis
hidrogeologiuri da raionebis mixedviT – squris mineraluri wylebis sabado Sedis
samegrelos arteziul auzSi.

43

geologiuri struqtura – didi kavkasionis naoWa sistemis samxreT ferdis gagrajavis zona.

44

wyalSemcveli horizonti – squris mineraluri wyali miekuTvneba baiosis
porfirituli
seriis
tufogenur
qanebs.
Kkurortis
teritoria
ZiriTadad
warmodgenilia tufobreqCiebiT, romlebic miekuTvnebian baiosis porfiritul wyebas.
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45

calkeuli obieqtis (wyaros; WaburRilis) teqnikuri monacemebi (siRrme, kaptaJi) –
squris #1 WaburRili gaiburRa 1937 wels, romlis siRrmea 40 m. igi dakaptaJebulia.

46

damatebiTi monacemebi – squris #1 WaburRilis wyali, Tavisi fiziko-qimiuri
Tvisebebis mixedviT, vargisia balneosamkurnalod da sasmelad (Camosasxmelad).
ნატურალური მინერალური წყლის „სქური“ მახასიათებლები

47

48

qimiuri Sedgeniloba – qimiuri SemadgenlobiT, mineraluri wyali ,,squri~ miekuTvneba
sulfato-qloridul, natrium-kalciumian tips. saerTo mineralizaciiT 1,4 g/l. wylis
saerTo mineralizacia 1937 wlidan 1,7 g/l. Semcirda 1,4 g/l-mde.
sanitariuli mdgomareoba – baqteriologiuri analizis mineralizaciiT, squris
mineraluri wyali ar WuWyiandeba da misi sanitaruli mdgomareoba akmayofilebs
samkurnalo da sasmeli wylis moTxovnebs.
o

o

49

temperatura – wylis temperatura meryeobs 17 C -dan 19 C -mde.

50

sabados daZiebis xarisxi (stadia) – squris mineraluri wylebis sabado Seswavlilia
detaluri Ziebis stadiaze.
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ganacxadis

# 1178/06

ganacxadis Setanis TariRi:

2014-05-29

adgilwarmoSobis dasaxeleba:

„uwera“

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis dasaxelebis
registracia: klasi 32 – naturaluri mineraluri wyali.
ganmcxadeblis saxeli da misamrTi: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, marSal
gelovanis gamz. #6, 0159 Tbilisi (GE)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2

გეოგრაფიული მდებარეობა
wiaRTsargeblobis obieqti – uweras mineraluri wylebis sabado
wiaRTsargeblobis obieqtis (wyaros, WaburRilis) mdebareoba
regioni – raWa-leCxumi
მუნიციპალიტეტი – ონი
uaxloesi dasaxlebuli punqti – sof. uwera
daSoreba mniSvnelovani punqtidan – q. onidan 12 km, q.quTaisidan 120 km.
manZili uaxloesi saavtomobilo gzis RerZidan – Wab. #16K 15-20 m. Wab. #1K 15-25 m.
Wab. #28 10-20 m. Wab. #24 35-40 m. Wab. #19 65-75 m. Wab. #14K 40-50 m. wyaro gveriTa 240250 m. (umoklesi manZili)
manZili saxelmwifo sazRvridan da sanapiro zolidan – saxelmwifo sazRvridan
dasavleTiT 13-14 km. (umoklesi manZili)
manZili uaxloesi xididan –
mdinaris auzi an mTaTa sistema – md. rionis auzi
wiaRTsargeblobis obieqtis (wyaros, WaburRilis) nomenklatura К-3876-В-a da
xazovani koordinatebi –
wiaRTsargeblobis obieqtis (wyaros, WaburRilis) absoluturi simaRle zRvis
donidan – wyaro # 80 (gveriTa) – 1036,14m; Wab. #1 – 979,99m; Wab. #12k – 979,90m;
Wab. #14k – 970,10m; Wab. #16k – 1000,05m; Wab. #19 – 971,42m; Wab. #24 – 973,19m;
Wab. #28 – 979,64m.
klimaturi pirobebi
zemo raWa xvdeba adekvaturi procesebis zemoqmedebis zonaSi, rac iwvevs amindis
normaluri msvlelobis darRvevas, acivebas da naleqebis did raodenobas,
romlebic
damokidebulia
moqmedebis
centrebis
aqtivobasTan:
cimbiris
anticiklonTan, arqtika-azoris anticiklonTan da xmelTaSua zRvis ciklonebTan,
municipalitetis klimatze dadebiT zegavlenas axdens Savi zRvis gavlena.
aRniSnuli bunebrivi faqtorebi axdens raionis klimatis formirebas, romelic
xasiaTdeba vertikaluri zonalobiT.
zemo raWisTvis naleqebis saSualo wliuri raodenoba Seadgens 1000-25000 mm.,
kurort uwerasaTvis ki 1385 mm.
sezonebis mixedviT naleqebi procentulad Semdegnairadaa gadanawilebuli:
zamTari 22%, gazafxuli 26%, zafxuli 25%, Semodgoma 27%.
Tovlis safaris xangZlivoba zemo raWis dabali zonisTvis (800-1000m) grZeldeba
noembris mesame dekadidan martis bolomde, xolo saSualo zonisTvis (1400-2600m)
dekembris pirveli dekadidan maisis mesame dekadamde.
o

q. onisTvis haeris saSualo wliuri temperaturaa 10,0 C, absoluturi minimumi –
o

o

27 C, maqsimumi – +38 C.
3
3.1
3.2
3.3

satyeo resursebi
regionaluri satyeo sammarTvelo – ar fiqsirdeba
sakurorto zonis tye – ar fiqsirdeba
mwvane zonis tye – ar fiqsirdeba
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3.4
3.5
3.6

3.21
3.22
3.23
3.24

saxelmwifo dacviTi tyis zoli – ar fiqsirdebა
Walis tye – ar fiqsirdeba
subalpuri zonis mimdebare 300 metri siganis tyis gavrcelebis areali – ar
fiqsirdeba
utyeo sivrceebs Soris mdebare 100 heqtaramde sididis tyis ubani – ar fiqsirdeba
saxelmwifo tyis fondis daculi teritoriebis kategoriaSi – ar fiqsirdeba
Tovlis zvavebisa da Rvarcofebis mudmivi kalapotebis gaswvriv 200 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba
tyis ubani, sadac gabatonebulia `wiTeli nusxiT“ daculi merqniani mcenareebi,
agreTve tyis ubnebSi, romelTac aqvT specialuri sameurneo daniSnuleba (tyis
meTesleobis, Taflis momcemi mcenareebis da sxva) – ar fiqsirdeba
dasasvenebeli saxlebis, pansionatebisa da samkurnalo dawesebulebebis, agreTve
mineraluri wyaroebis irgvliv 1 km radiusSi arsebuli tyis ubani (manZili
izRudeba wyalgamyofiT) – ar fiqsirdeba
mdinareebis, tbebis, wyalsacavebisa da wylis arxebis gaswvriv (kalapotidan) 300
metramde siganis napirdamcavi tyis ubani – ar fiqsirdeba
flateebis, damewyrili adgilebis, CamonaSalebis, karstuli warmonaqmnebis, mTis
dedaqanebis miwis zedapirze gamosvlis adgilebis irgvliv 100 metramde siganis
tyis zoli – ar fiqsirdeba
rkinigzebisa da saavtomobilo gzebis gaswvriv (maTi miwis vakisadan) 100 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba
teritoria, sadac gaTvaliswinebulia tyiTsargebloba rekreaciuli miznebis
gansaxorcieleblad – ar fiqsirdeba
o
200 -ze meti daqanebis ferdobi – ar fiqsirdeba
saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac 1 ha-ze arsebuli merqnuli resursis
maragi aRemateba 50 m3-s – ar fiqsirdeba
saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac mimdinareobs tyis bunebrivi
ganaxlebis Seuqcevadi procesi – ar fiqsirdeba
saxelmwifo tyis fondis teritoria, romlis farTobis 30%-ze meti dafarulia
buCqnariT – ar fiqsirdeba
saxelmwifo tyis fondis im teritoriaze, sadac gacemulia xe-tyis damzadebis
specialuri licenzia an samonadireo meurneobis specialuri licenzia an
tyiTsargeblobis generaluri licenzia – ar fiqsirdeba
satyeo ubani (yofili satyeo) sareinjeros # – ar fiqsirdeba
kvartal(eb)i # – ar fiqsirdeba
liter(eb)i # – ar fiqsirdeba
literis an literebis saerTo farT(eb)i – ar fiqsirdeba

3.25
3.26
3.27
3.28
3.29

maT Soris tyiT dafaruli (ha) – ar fiqsirdeba
maT Soris tyiT daufaravi (ha) – ar fiqsirdeba
gabatonebuli jiSebi – ar fiqsirdeba
zezemdgomi xe-tyis moculoba da saxeebi sanimuSo farTobze – ar fiqsirdeba
satyeo resursebis damatebiTi monacemebi –

3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

4

wiaRTsargeblobis obieqtis geologiuri pozicia

4.1

wiaRTsargeblobis obieqtis (wyaros, WaburRilis) hidrogeologiuri pozicia
saqarTvelos teritoriis hidrogeologiuri da raionebis mixedviT – uweras
mineraluri wylebis sabado mdebareobs didi kavkasionis samxreTi ferdis
wyalwneviani sistemis hidrogeologiuri olqis ori hidrogeologiuri erTeulis:
svaneTis napraluri wyalwneviani sistemis da mestia-TianeTis napraluri da
napralur da napralur-karstuli wyalwneviani sistemebis Sexebis zolSi.

4.2

geologiuri struqtura – uweras mineraluri wylebis sabado xvdeba sami
SedarebiT msxvili teqtonikuri erTeulis: mestia-TianeTis fliSuri zonis Sovifasanauris qvezonis, CxalTa-lailaSis zonis CxalTis qvezonis da didi
kavkasionis naoWa sistemis gagra-javis zonis CrdiloeT qvezonis Sexebis zolSi.
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4.3

wyalSemcveli horizonti – uweras sabados teritoriaze gavrcelebulia Sovifasanauris wyalSemcveli zonis samxreT-dasavleTi periferia, aseve CxalTis
wyalSemcveli zonis samxreT-aRmosavleTis ganapira nawili da CrdiloeTis
wyalSemcveli zonis Crdilo-aRmosavleTi nawili.
aRniSnuli zonebi Tavis mxriv iyofian Semdeg hidrogeologiur elementebad –
Sovi-fasanauris zona warmodgenilia hesis terigenuli fliSis saglolos
qvewyebiT da neokomis karbonatuli fliSis Wioris da forxiSulis naleqebiT
CrdiloeTis
wyalSemcveli
zona
baTis
talaxiani
qvewyebis
sparodulad
gawylovanebuli naleqebiT da baiosis porfirituli wyebis laxamvis, laburcixis
da Taboris qvewyebis vulkanogenur-danaleqi wyalSemcveli kompleqsiT. xolo
CxalTis wyalSemcveli zona soris da lajanuris wyebis naleqebis wyalSemcveli
horizontiT.
forSiSixulis wyebis naleqebs uWiravs sabados teritoriis naxevarze meti da
misi qveda nawili liTologiurad warmodgenilia: Tixovani fiqlebiT, qviSaqvebiT
da qviSovani kirqvebiT.
baTis
zeda
talaxiani
wyeba
warmodgenilia
Tixovan-qviSovani
fiqlebiT,
qviSaqvebiT da iSviaTad kirqvebiT da breqCiebis-konglomeratebiT.
baiosis
porfirituli
wyebis
wyalSemcveli
kompleqsi
liTologiurad
warmodgenilia: tufobreqCiebiT, spilituri Semadgenlobis porfiritebiT, avgitplagioklazuri porfiritebiT, tufebiT, Tixiani fiqlebiT, SuaSreebiTa da mcire
simZlavris diabaz-porfiritebis ganfenebiT.
soris da lajanuris wyeba sabados teritoriaze warmodgenilia mxolod soris
wyebis naleqebiT, romlebic liTologiurad warmodgenilia Tixiani fiqlebiT
qviSaqvebis SuaSreebiT (qveda nawilSi).

4.4

calkeuli obieqtis (wyaros, WaburRilis) teqnikuri monacemebi (siRrme, kaptaJi) –
wyaro # 80 (gveriTa) – dakaptaJebulia; Wab. #1k – WaburRilis siRrmea – 65m; #12k
WaburRilis siRrmea – 69,4m; Wab. #14k WaburRilis – 50m; #16 WaburRilis – 280m;
#19 WaburRilis – 140m; #24 WaburRilis – 150m da #28 – WaburRilis 150m.

4.5

damatebiTi monacemebi – uweras mineraluri wylebis sabado hidrogeologiuri
pirobebis sirTulis mixedviT miekuTvneba sabadoTa Zalian rTul III jgufs.

5
5.1

ნატურალური, მინერალური წყლის „უწერა“ მახასიათებლები
qimiuri Sedgeniloba – uweras sabados civi naxSirmJaviani mineraluri wylebis
sabado warmodgenilia sami: uweras, tersinis da darasunis tipis wylebiT.
uweras tipi _ miekuTvneba wyaro #80 (,,gveriTa~), sakaptaJe WaburRilebis ## 12k,
16k da sadazvervo WaburRilebis ## 19, 24 da 28 wylebi.
wylebi saSualo koncentraciis naxSirmJaviania (1,8-2,7g/l), saSualo da maRali
mineralizaciiT (6,5-11g/l), pH – 6,4-6,8, mTavari komponentebidan Seicavs: HCO 3 – 4,20
7,9g/l; Na+ – 1,2-2,4g/l; wylebi civia (6-14 C).
specifikuri komponentebidan aRsaniSnavia naxSirmJavas da meta-boris mJavis
arseboba.
tersinis tipi – miekuTvneba sakaptaJe WaburRilis #14k-s, wyali, igi saSualo
koncentraciis naxSirmJaviani (2,4-2,6g/l), saSualo mineralizaciis (4,6-5,7g/l),
hidrokarbonatuli natrium-kalciumiani, boriania (0,3 g/l), pH – 6,3-7,4. ZiriTadi
komponentebidan Seicavs: HCO 3 – 3,2-3,9g/l; Na+ – 0,6-0,9g/l; Ca2+ – 0,45-0,5g/l; wyali
o

civia (10,3-11,4 C).
darasunis tipi – miekuTvneba # 1k sakaptaJe WaburRilis mineraluri wyali, igi
saSualo koncentraciis naxSirmJaviani (2,3-2,5g/l), dabali mineralizaciis (1,5-1,6
g/l), hidrokarbonatul kalciumiani tipisaa. pH 5,8-6,0 ZiriTadi komponentebidan
o

Seicavs: HCO 3 – 1,0-1,2g/l; Ca2+ – 0,26-0,29g/l; wyali civia (8,3-8,6 C).
aRsaniSnavia wylebSi orvalentovani rkinis mometebuli Semcveloba (10 mg/l-ze
meti). liTiums da stronciums Seicavs mineraluri wylebisTvis damaxasiaTebeli
raodenobiT. kaliumis Semadgenloba meryeobs 4,9 mg/l-dan (Wab. #1k) 7,9 mg/l-mde
(Wab. # 24).
azotis jgufis komponentebi (amoniumi, nitriti, nitrati) wylebSi ar aRmoCenila.
ftori umniSvnelo raodenobiTaa (0,2-0,4g/l). iseTi mikroelementebis Semcveloba,
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rogoricaa: spilenZi, marganeci, tyvia, vanadiumi, vercxliswyali, qromi, seleni,
iodi da bromi umniSvneloa da ar aRwevs dasaSveb normamde.
uweras mineraluri wylebis sabados gazuri Semadgenloba araerTgvarovania da
ZiriTad elements warmoadgens naxSirmJava gazi, romlis Semcveloba, rogorc
gaxsnil, ise spontanur fazaSi Seadgens 95-98%, zogierT SemTxvevaSi aRwevs 100%.
wylebSi fiqsirdeba azoti (rogorc gaxsnil, ise spontanur fazaSi).
5.2

154

sanitariuli
araorganuli
nivTierebebis
wyaros
da
damowmebulia

mdgomareoba – uweras mineralur wylebSi mavne organuli da
minarevebis arseboba ar aWarbebs dadgenil normebs, organuli
jamuri raodenoba 7 mg/l-mdea.
WaburRilebis
mineraluri
wylebi,
rogorc
sasmeli
wylebi
baqteriologiuri gamokvlevebiT.
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ganacxadis

# 1179/06

ganacxadis Setanis TariRi:

2014-05-29

adgilwarmoSobis dasaxeleba:

„bolnisi~

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis dasaxelebis
registracia: klasi 32 _ naturaluri mineraluri wyali.
ganmcxadeblis saxeli da misamrTi: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, marSal
gelovanis gamz. #6, 0159 Tbilisi (GE)

1. Ggeografiuli mdebareoba:
bolnisis (raWisubnis) mineraluri wylis sabado mdebareobs bolnisis raionSi, q.
bolnisidan aRmosavleTiT 6-7km-is moSorebiT.
2. geologiuri aRweriloba:
sabados geologiuri aRweriloba damyarebulia marneuli-gardabnis arteriuli auzis
hidrogeologiuri agegmvis masalebze. arteriul auzSi gamoiyofa wyalSemcavi horizonti.
sabados raionSi ganviTarebulia qanebi paleozouridan meoTxeuli asakis CaTvliT,
romlebic qmnian marneuli – gardabnis arteriul auzs – sinklinoriums, moTavsebuls
saqarTvelos da arTvin-bolnisis (somxeTis) beltebs Soris.
–

arteriuli auzis samxreT-dasavleTi da samxreTi frTa agebulia loqjandaris
kristaluri masiviT, iuruli qviSa-fiqlebrivi da tufporfirituli wyebiT da mis
aRmosavleTiT ganlagebuli carculi (senoni) asakis karbonatuli da vulkanogenurdanaleqi warmonaqmnebiT;

–

auzis Crdilo-dasavleTiT ganviTarebulia zeda carculi (turon-koniakuri
senomanuri) asakis vulkanogenur-danaleqi da tufogenuri naleqebi;

–

auzis Crdilo frTa agebulia paleogenur-neogenuri asakis vulkanogenur-danaleqi
(qveda da Sua eoceni-paleoceni) da TabaSiriani TixebiT da qviSaqvebiT (zeda eoceni
– Sua mioceni);

–

auzis (depresiis) RerZuli nawili agebulia neogenuri kontinenturi naleqebiT (zeda
mioceni-plioceni) – konglomeratebiT, Tixamiwiani cementiT da TixamiwebiT;

–

depresiis dasavleT nawilSi md. algeTi – xrami – maSaveras auzebSi da md. debedas
da xaCin-Cais terasebze ganviTarebulia zeda miocenuri asakis dolerit-bazalturi
Semadgenlobis zewrebi;

–

depresiis farglebSi farTo gavrcelebiT sargebloben aluviuri qviSa-xvinWkiani
naleqebi (simZlavriT 5-15 m, saS. 10 m), romlebic Seicavs xvinWkian-Tixamiwis
CanarTebs da Tixamiwis linzebs.

da

paleozouri da carculi asakis ZiriTadi qanebis wyalSemcveloba wyalbrunvis
aqtiur zonaSi lokaluria da warmodgenilia napralis da napralovan-karstuli wylebiT,
romelTa praqtikuli mniSvneloba Zlier SezRudulia. amave qanebSi ganviTarebuli
Senelebuli wyalbrunvis zonebSi rig SemTxvevaSi aRiniSneba wneviani, zogjer arteriuli
wylebi, romlebic WaburRilebiT gaxsnisas TviTmodinebiT xasiaTdebian. mesameuli asakis
naleqebSi aRiniSneba napralis mtknari wylebi umniSvnelo wyalSemcvelobiT.
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marneuli-gardabnis arteriuli auzis zeda miocenur-pliocenur qanebSi gamoiyofa
mtknari wylebis 14 wyalSemcveli horizonti, ZiriTadad susti wneviT.
dolerit-bazaltur wyebaSi
napralis mtknari wylebiT.

gamoiyofa

3

subarteziuli

wyalSemcavi

horizonti

aluviur-proluviur Walis da terasul naleqebSi gamoiyofa ramdenime (24)
wyalSemcveli horizonti ZiriTadad uwnevo mtknari wyliT. imave naleqebSi aRiniSneba 2
horizonti uwnevo gazrdili mineralizaciis mqone wylisa.

3.Mnaturaluri mineraluri wyali `bolnisis~ maxasiaTeblebi
mineraluri

wylebis

gavrcelebis

arealidan

mniSvnelovania

meoTxeuli

asakis

deluviuri, deluviur-proluviuri da fluvio-glaciuri naleqebi, sadac fiqsirebulia 66
wyaro, gansxvavebuli qimiuri Semadgenlobis – 0.3 gr/l-dan 7.0 g/l-mde mineralizaciiT. aq
Warbobs hidrokarbonatul-kalciumiani 0.3 gr/l – 1.1 g/l da sulfatur-kalciumiani 0.7 –
7.0 g/l mineralizaciis wylebi.
mineraluri wylebi Seswavlilia rogorc bunebriv gamosavlebSi, aseve WaburRilebiT.
isini ZiriTadad naxSirmJaviani wylebia – hidrokarbonat-natriumiani da hidrokarbonatmagniumiani 6.4 g/l-mde mineralizaciiT.
raWisubnis mineraluri wylis sabado Seswavlilia siRrmeSi ramdenime WaburRiliT.
zedapirze wyali gamoedineba zeda carculi asakis kvarcporfiruli tufebidan. aqve
SeiniSneba tufebSi ganviTarebuli srialis sarekebi. s. CixeliZis (1949 w.) monacemebiT
o

t = 16 , debiti Seadgens 23500 l/sk-Si. wylis qimiuri Sedgeniloba (analitikosi o. razmaZe)
aseTia:
M E 56.4 SO 4II 25.1 HCO 3 19.3 CI 5.6
2

Na (+K) 20.6 Ca 18.5 Mg 10.9

bolnisis (sof. raWisubnis) mineraluri wyali aris sulfatur-hidrokarbonatulnatriumian magniumiani Sedgenilobis, romlis maqsimaluri mineralizaciaa 6.4 gr/l.
3

WaburRilebiT Seswavlis Semdgom wylis debitma Seadgina 200 m dR/RameSi.
mineraluri wylis maragebia:
3

B – 356 m dR/RameSi;
3

C – 2004 m dR/RameSi;
1

3

C 2 – 15597 m dR/RameSi;
3

B+C +C – 35996 m dR/RameSi.
1
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4.Mnaturaluri mineraluri wylis `bolnisi~ gamoyenebis sfero
raWisubnis
(bolnisis)
mineraluri
wyali
didi
popularobiT
sargeblobs
mosaxleobaSi, rogorc sasmeli wyali. sabWoTa periodSi wyali Camoisxmeboda moculobis
3

10% odenobiT, anu 25 m dR/RameSi; wliurad 0.5 l moculobis 3.465 mln. boTli/weliwadSi.
3

amave periodSi (01.01.90w.) Camosxmisas danakargebi Seadgenda 7392.5 m weliwadSi, resursis
gamoyenebis koeficienti Seadgenda 19%-s.
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ganacxadis

# 1180/06

ganacxadis Setanis TariRi:

2014-05-29

adgilwarmoSobis dasaxeleba:

„zvare“

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis dasaxelebis
registracia: klasi 32 _ naturaluri mineraluri wyali.
ganmcxadeblis saxeli da misamrTi: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, marSal
gelovanis gamz. #6, 0159 Tbilisi (GE)

1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.10
1.11

geografiuli mdebareoba
sabados (wyaros, WaburRilis) dasaxeleba –zvares mineraluri wylebis sabado
sabados (wyaros, WaburRilis) mdebareoba
regioni – imereTi
administraciuli municipaliteti – xaragauli
uaxloesi dasaxlebuli punqti – kurorti zvare, 4 km. rk/sadgur moliTidan
daSoreba mniSvnelovani punqtidan – 170 km. Tbilisidan
manZili uaxloesi saavtomobilo gzis RerZidan – gzidan Crdilo-aRmosavleTiT 50130 metri (umoklesi manZili)
manZili saxelmwifo sazRvridan da sanapiro zolidan – sazRvridan CrdiloaRmosavleTiT 63-64 metri (umoklesi manZili)
manZili uaxloesi xididan –
mdinaris auzi an mTaTa sistema – moicavs md. zvarulas da md. vaxanuras auzebs

1.12

sabados (wyaros, WaburRilis) nomenklatura К-38-75-Б-б da xazovani koordinatebi –

1.9

#
1
2
16
24
26
28
29
30
31
ucnobi – 2
ucnobi – 1
3 – pp

X
367573
367585
367601
367582
367612
367569
367842
367758
367566
367822
367566
367740

Y
4647270
4647261
4647258
4647257
4647247
4647270
4646965
4647113
4647273
4646881
4647279
4647150

S
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

WGS 1984
1.13
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sabados (wyaros, WaburRilis) absoluturi simaRle zRvis donidan – 563–578 m.
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2

klimaturi pirobebi
klimaturi
pirobebis
mixedviT,
sabados
teritoria
miekuTvneba
dasavleT
saqarTvelos subtropikul olqs da iyofa Semdeg zonebad: a) teniani klimatis zona
cvalebadi civi zamTriTa da xangrZlivi, Tbili zafxuliT, romelic moicavs
CrdiloeT dabalmTian teritorias da b) teniani klimatis zona, civi zamTriTa da
xangrZlivi grili zafxuliT, romelic moicavs samxreT dabalmTian nawils.
o

saSualo

wliuri

temperaturaa

11 C. ianvris

daaxloebiT

temperatura

o

klimaturi

zonisTvis

Seadgens

0-(-2) C,

pirveli

o

meore

o

o

zonisTvis

–

(-2)-(-4) C,
o

aprili

Sesabamisad 9-10 da 8-9 C, ivlisi – 20-22 da 18-20 C, oqtomberi – 12-14 da 10-12 C.
3
3.1

satyeo resursebi
sakurorto zonis tye – ar fiqsirdeba

3.2

mwvane zonis tye – ar fiqsirdeba

3.3

saxelmwifo dacviTi tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.4

Walis tye – ar fiqsirdeba

3.5
3.6

subalpuri zonis mimdebare 300 metri siganis tyis gavrcelebis areali _ ar
fiqsirdeba
utyeo sivrceebs Soris mdebare 100 heqtaramde sididis tyis ubani – ar fiqsirdeba

3.7

saxelmwifo tyis fondis daculi teritoriebis kategoriaSi – ar fiqsirdeba

3.8

Tovlis zvavebisa da Rvarcofebis mudmivi kalapotebis gaswvriv 200 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.9

tyis ubani, sadac gabatonebulia `wiTeli nusxiT“ daculi merqniani mcenareebi,
agreTve tyis ubnebSi, romelTac aqvT specialuri sameurneo daniSnuleba (tyis
meTesleobis, Taflis momcemi mcenareebis da sxva) – ar fiqsirdeba

3.10

dasasvenebeli saxlebis, pansionatebisa da samkurnalo dawesebulebebis, agreTve
mineraluri wyaroebis irgvliv 1 km radiusSi arsebuli tyis ubani (manZili
izRudeba wyalgamyofiT) – ar fiqsirdeba

3.11

mdinareebis, tbebis, wyalsacavebisa da wylis arxebis gaswvriv (kalapotidan) 300
metramde siganis napirdamcavi tyis ubani – ar fiqsirdeba

3.12

flateebis, damewyrili adgilebis, CamonaSalebis, karstuli warmonaqmnebis, mTis
dedaqanebis miwis zedapirze gamosvlis adgilebis irgvliv 100 metramde siganis
tyis zoli – ar fiqsirdeba

3.13

rkinigzebisa da saavtomobilo gzebis gaswvriv (maTi miwis vakisadan) 100 metramde
siganis tyis zoli – ar fiqsirdeba
teritoria, sadac gaTvaliswinebulia tyiTsargebloba rekreaciuli miznebis
gansaxorcieleblad – ar fiqsirdeba

3.14

o

3.15

20 -ze meti daqanebis ferdobi – ar fiqsirdeba

3.16

saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac 1 ha-ze arsebuli merqnuli resursis
3

maragi aRemateba 30 m -s – ar fiqsirdeba
3.17

saxelmwifo tyis fondis teritoria, sadac mimdinareobs tyis bunebrivi ganaxlebis
Seuqcevadi procesi – ar fiqsirdeba

3.18

saxelmwifo tyis fondis teritoria, romlis farTobis 30%-ze meti dafarulia
buCqnariT – ar fiqsirdeba
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3.19

saxelmwifo tyis fondis im teritoriaze, sadac gacemulia an xe-tyis damzadebis
specialuri licenzia, an samonadireo meurneobis specialuri licenzia, an
tyiTsargeblobis generaluri licenzia – ar fiqsirdeba

3.20

regionaluri satyeo sammarTvelo – ar fiqsirdeba

3.21

satyeo ubani (yofili satyeo) sareinjeros # – ar fiqsirdeba

3.22

kvartal(eb)i # – ar fiqsirdeba

3.23

liter(eb)i # – ar fiqsirdeba

3.24

literis an literebis saerTo farT(eb)i – ar fiqsirdeba

3.25

maT Soris tyiT dafaruli (ha) – ar fiqsirdeba

3.26

maT Soris tyiT daufaravi (ha) – ar fiqsirdeba

3.27

gabatonebuli jiSebi – ar fiqsirdeba

3.28

zezemdgomi xe-tyis moculoba da saxeebi sanimuSo farTobze – ar fiqsirdeba

3.29

satyeo resursebis damatebiTi monacemebi – ar fiqsirdeba

4

sabados (madangamovlinebis) geologiuri pozicia

4.1

sabados (wyaros, WaburRilis) hidrogeologiuri pozicia saqarTvelos teritoriis
hidrogeologiuri da raionebis mixedviT – sabado Sedis saqarTvelos beltis
arteziuli auzebis olqis argveTis forovani, napralovani da napralovan-karstuli
wylebis gavrcelebis raionSi da aWara-TrialeTis naoWa sistemis wyalwnevian
zonaSi.

4.2

geologiuri struqtura – sabado mdebareobs ori didi geoteqtonikuri erTeulis –
saqarTvelos beltis da aWara-TrialeTis naoWa sistemis Sexebis zonaSi da
agebulia mravalferovani facialur-liTologiuri kompleqsebiT paleozouridan
mezozouris CaTvliT.

4.3

wyalSemcveli horizonti – sabados teritoriaze gavrcelebulia ramdenime
wyalSemcavi kompleqsi, romlebic erTmaneTisgan gansxvavdebian kvebis pirobebiT,
miwisqveSa wylebis mdebareobis da gantvirTvis pirobebiT:
1. saqarTvelos beltis miocenuri naleqebis mcirewyalSemcveli kompleqsi #

2

2

2. Sua eocenis vulkanogenuri naleqebis wyalSemcavi kompleqsi – Pg
I

2b

2 . Sua eocenis zeda seriis wyalSemcveli kompleqsi – Pg
II

2

2
2a

2 . Sua eocenis qveda seriis wyalSemcveli kompleqsi _ Pg

2

3. paleocen-qveda eocenis borjomis fliSis mcirewyalSemcveli kompleqsi – Pg –
1

Pg

2

4. aWara-TrialeTis
naoWa
sistemis
wyalSemcveli kompleqsi – Cr (A)

zeda

carcis

karbonatuli

naleqebis

2

5. saqarTvelos beltis zeda carculi naleqebis mcirewyalSemcveli kompleqsi –
Cr (г)
2

6. saqarTvelos beltis vulkanogenur-danaleqi
wyalSemcveli kompleqsi – Cr

da

vulkanogenuri

naleqebis

1

7. saqarTvelos beltis iuruli naleqebis wyalSemcveli kompleqsi – J
8. kembriulamdeli–qveda
paleozouri
naleqebis
sparodulad
gavrcelebuli
miwisqveSa wylebi – Pz.
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4.4

calkeuli obieqtis (wyaros, WaburRilis) teqnikuri monacemebi (siRrme, kaptaJi) –
WaburRili #24 gaiburRa 1965 wels. saproeqto siRrme – 200 m., faqtiuri – 208 m.
WaburRili #25 sap. 150 m. faq. 149,5 m. 1967 w., Wab. #29 sap. 1000 faq. 380 m. 1968 w.,
a

4.5

5
5.1

Wab. #29 sap. 1000 m. faq. 1011 m. 1969 w., Wab. #30 sap. 400 m. faq. 149 m. 1968 w., Wab. #31
sap. 100 faq. 105 m. 1970 w., Wab. #1-П sapr. 200 faq. 201 m. 1969 w., Wab. #2-П sapr. 400 m.
faq. 395 m. 1970 w.
damatebiTi monacemebi – 1936 wels, #13 WaburRilis burRvis damTavrebis Semdeg,
xaragaulis adgilmrewvelobis mier daiwyo ,,zvares~ Camosxma boTlebSi, xolo
Semdeg, #15 WaburRilidan, romelic iwodeboda #1 WaburRilad.
ნატურალური მინერალური წყლის „ზვარე“ საბადოს მახასიათებლები
qimiuri Sedgeniloba – saZiebo, saZiebo-struqturuli da sadazvervo-saeqspluatacio WaburRilebiT zvares mineraluri wylebis sabadoze gaxsnil iqna 3
ZiriTadi tipis mineraluri wyali:
1) naxSirmJava hidrokarbonatul-qloridul-natriumiani naxSirmJava gaziani da
meTaniani.
2) hidrokarbonatul-natriumiani
wylebi
karbonatis
SemcvelobiT
20
mgeqvivalenti %-mde ZiriTadad gogirdwyalbadiani gaziT.
3) hidrokarbonatul-natriumiani wylebi meTanis da azotis gaziT, Tavisufali
naxSirmJavis ramdenime mg/l-mde SemcvelobiT.
pirveli tipis mineraluri wyali gaxnil iqna ## 28, 29, 30, 1-П da 5-П WaburRilebiT.
wylis saerTo mineralizacia TviTdenis SemTxvevaSi Seadgens 5,0-5,4 g/l, Rrma
sinjebisTvis 6,2-6,3 g/l marilebis Semadgenloba aseTia:
HCO 3 55-58 CL 41-44
Na 81-87
a

meore tipis wylebi gaxsnilia ##29 da 29 WaburRilebiT 18-78 metris siRrmeze,
maTi marilebis Semadgenlobis formula H S 4,0 mg
2

0,7 HCO 3 65-74
Na 76-83
mesame tipis wylebi gaxsnilia #27 da #3-П WaburRilebiT 60-70 metris siRrmeSi.
wylebi dabalmineralizirebulia 1,8-1,9 HCO 3 93-94
Na 95-97
5.2

sanitariuli mdgomareoba – centraluri ubnis zogierTi WaburRilis arasrulyofili kaptaJi, sacavi milebis korozia da sanitaruli dacvis zonis ararseboba
iwvevs zogierTi WaburRilis periodul baqteriologiur gaWuWyianebas.

5.3

temperatura – centraluri ubnis WaburRilebis temperaturuli reJimi Zlier
cvalebadia da mTlianad damokidebulia miwisqveSa wylebis reJimze, xolo samxreTi
da CrdiloeTi ubnebis WaburRilebis wylebi xasiaTdebian SedarebiT mdgradi
temperaturuli reJimiT.
o

wyalSemcveli kompleqsebis temperatura meryeobs 6-15 C farglebSi.
5.4

sabados daZiebis xarisxi
samuSaoebis doneze.

(stadia)

–

sabado

Seswavlilia

saZiebo-dazverviTi

5.5

sabados (madangamovlinebis) Seswavlis xarisxi – centraluri ubnis WaburRilebis
3

jamuri debiti Seadgens 13,4 m /dR.R. es maragebi avtorebis mier mikuTvnebulia B
kategoriisaTvis. ## 1-П, 5-П da 29 WaburRilebis minimaluri jamuri debiti Seadgens
3

4,2 m /dR.R-Si da mikuTvnebulia C kategoriisTvis.
1

3

C kategoriisTvis mikuTvnebulia, agreTve, #30 WaburRilis wyali 21,6 m /dR.R-Si
1

raodenobiT.
3

sabados jamuri debiti Seadgens 39,2 m /dR.R-Si.
zvares sabados mineraluri wylebis saeqspluatacio maragebi m.s.k-s mier damtkicebuli ar aris da igi warmodgenilia P (prognozuli) maragebis saxiT.
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5.6

5.7
6

miwisqveSa wylebis gamoyenebis sfero (faqtiuri da SesaZlo) – zvares naxSirmJava
mineraluri wylis Camosxma daiwyo 1936 wlidan. momavalSic misi gamoyeneba
SesaZlebelia igive miznebisaTvis.
salicenzio pirobebi wiaRiT (wyali) sargeblobisTvis –
sabados sainJinro-geoekologiuri pirobebis Sefaseba

6.1

sabados
morfologiuri
mdebareoba
da
misi
Sefaseba
–
morfologiuri
TvalsazrisiT, sof. zvare da is teritoria, sadac ganTavsebulia mineraluri
wylebis sabado (12 Wab.), miekuTvneba md. zvarulas Rrmad CaWrili xeobis Walis
terasas. 8 WaburRili mdebareobs md. zvarulas marcxena napirze, 4 – marjvenaze.

6.2

sabados da mimdebare teritoriis amgebi qanebis zogadi sainJinro-geologiuri
maxasiaTeblebi – sabado da misi mimdebare teritoria agebulia zeda carculi
asakis kldovani kirqvebiT, bazaltebiT da naxevrad kldovani mergelovani
kirqvebiT, glaukoniduri qviSaqvebiT da mergelebiT, romlebic zedapirze Zlier
danapralianebulia.
sabados da mimdebare teritoriis geodinamikuri viTareba – sabados teritoriaze
ganTavsebul Tormetive WaburRils, romlebic mdebareoben md. zvarulas Walis
terasis ubnebze, saSiSi geologiuri procesebi ar emuqreba.

6.3

6.4

6.5

162

sabados eqspluataciis procesSi mosalodneli geoekologiuri garTulebebi –
sabados
Tormetive
saeqspluatacio
WaburRili
kaptirebulia,
mowyobilia
TavmorTulobiT da daculia sanitaruli zonebiT. sabados eqspluataciis procesSi
geoekologiuri garTulebebi mosalodneli ar aris.
geodinamikuri garTulebebis SemTxvevaSi gasajansaRebeli RonisZiebebis dasaxva –
vinaidan sabados eqspluataciis procesSi geoekologiuri garTuleba ar aris
mosalodneli, Sesabamisad, ar aris saWiro gasajansaRebeli RonisZiebebi.
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 2004 15504 R1
(156) 2014 06 19
(186) 2024 04 16
(732) უოტკინს მანუფექჩურინგ
კორპორეიშენ, კალიფორნიის შტატის
კორპორაცია
1280 პარკ სენტერ დრაივი, ვისტა,
კალიფორნია 92081, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15558 R1
(156) 2014 06 15
(186) 2024 06 15
(732) სადია ს.ა.
რუა სენადორ ატილიო ფონტანა 86,
კონკორდია-სანტა-კატარინა, ბრაზილია
_________________________________________
(111) M 2004 15571 R1
(156) 2014 06 15
(186) 2024 06 15
(732) გარდიენ ინდასტრიზ კორპ., დელავერის
შტატის კორპორაცია
2300 ჰარმონ როუდი, ობერნ-ჰილსი,
მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15572 R1
(156) 2014 06 15
(186) 2024 06 15
(732) გარდიენ ინდასტრიზ კორპ., დელავერის
შტატის კორპორაცია
2300 ჰარმონ როუდი, ობერნ-ჰილსი,
მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15668 R1
(156) 2014 10 05
(186) 2024 10 05
(732) დაიჯეო ბრენდზ ბ.ვ.
10-12 მოლენვერფი, 1014 BG
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
_________________________________________
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(111) M 2004 15680 R1
(156) 2014 10 18
(186) 2024 10 18
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ.
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT
06851-1127, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15681 R1
(156) 2014 10 18
(186) 2024 10 18
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ.,
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT
06851-1127, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15682 R1
(156) 2014 10 18
(186) 2024 10 18
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ.
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი
CT 06851-1127, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15701 R1
(156) 2014 11 05
(186) 2024 11 05
(732) რედ ბულ გმბჰ
ამ ბრუნენ 1, 5330 ფუშლ-ამ-ზეე,
ავსტრია
_________________________________________
(111) M 2004 15808 R1
(156) 2014 12 15
(186) 2024 12 15
(732) სადია ს.ა.
რუა სენადორ ატილიო ფონტანა 86,
კონკორდია-სანტა-კატარინა,
ბრაზილია
_________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 011309 R1
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
(770) სორემარტეკ ს.ა.
რიუ ჟოზეფ ნეთცერ, 5, B-6700 არლონი,
ბელგია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 1999 011708 R1
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
(770) სორემარტეკ ს.ა.
რიუ ჟოზეფ ნეთცერ, 5, B-6700 არლონი,
ბელგია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 1999 011710 R1
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
(770) სორემარტეკ ს.ა.
რიუ ჟოზეფ ნეთცერ, 5, B-6700 არლონი,
ბელგია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 1999 011711 R1
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
(770) სორემარტეკ ს.ა.
რიუ ჟოზეფ ნეთცერ, 5, B-6700 არლონი,
ბელგია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 1999 011712 R1
(732) სორემარტეკ ს.ა.
ფინდელ ბიზნეს სენტერი, კომპლექს B,
რიუ დე ტრევი, L-2632 ფინდელი,
ლუქსემბურგი
(770) სორემარტეკ ს.ა.
რიუ ჟოზეფ ნეთცერ, 5, B-6700 არლონი,
ბელგია
(580) 2014 07 03
_________________________________________

164

#14

(111) M 2006 016969 R
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(580) 2014 07 14
_________________________________________
(111) M 2007 017894 R
(732) რბ ფარმასიუტიკალზ ლიმიტიდ
103-105 ბას როუდი, სლაუ,
SL 1 3UH, გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2007 017896 R
(732) რბ ფარმასიუტიკალზ ლიმიტიდ
103-105 ბას როუდი, სლაუ,
SL 1 3UH, გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2007 017897 R
(732) რბ ფარმასიუტიკალზ ლიმიტიდ
103-105 ბას როუდი, სლაუ,
SL 1 3UH, გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1996 001966 R1
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(580) 2014 07 14
_________________________________________
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(111) M 2009 020038 R
(732) კოს ფარმასიუტიკალს, ინკ.
100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,
ილინოისი 60064, აშშ
(770) ებოტ რისპაიერეტრი ლლკ
100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,
ილინოისი 60064, აშშ
(580) 2014 05 29
_________________________________________
(111) M 2009 020038 R
(732) ებოტ ლაბორატორის
100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,
ილინოისი 60064, აშშ
(770) კოს ფარმასიუტიკალს, ინკ.
100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,
ილინოისი 60064, აშშ
(580) 2014 05 29
_________________________________________
(111) M 2010 020721 R
(732) მერკ კგაა
ფრანკფურტერ შტრასე 250, 64293
დარმშტადტი, გერმანია
(770) ბიომარინ ფარმასიუტიკალ ინკ.
105 დიჯიტალ დრაივი, ნოვატო,
კალიფორნია 94949, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2011 021500 R
(732) რბ ფარმასიუტიკალზ ლიმიტიდ
103-105 ბას როუდი, სლაუ,
SL 1 3UH, გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ-ლეინ-ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2011 021577 R
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(580) 2014 07 14
_________________________________________
(111) M 2011 021964 R
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
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(580) 2014 07 14
_________________________________________
(111) M 2012 022319 R
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(580) 2014 07 14
_________________________________________
(111) M 2012 022436 R
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ.
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(770) ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ
პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,
ფინეთი
(580) 2014 07 14
_________________________________________
(111) M 2013 024054 R
(732) შპს „აისი“
ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,
საქართველო
(770) შპს „გვგ ჯგუფი GVG group“
გლდანი, VI მ/რ, კორ. 1, ბ. 45, 0107,
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2013 024055 R
(732) შპს „აისი“
ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,
საქართველო
(770) შპს „გვგ ჯგუფი GVG group“
გლდანი, VI მ/რ, კორ. 1, ბ. 45, 0107,
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1997 007741 R1
(732) ემი რეკორდს ლიმიტიდ
28 კენსინგტონ ჩერჩ სტრიტი,
ლონდონი, ინგლისი W8 4EP,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ემი (იპ) ლიმიტიდ
364-366 კენსინგტონ ჰაი სტრიტი,
ლონდონი, ინგლისი W14 8NS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 07 02
_________________________________________
(111) M 1998 009430 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
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1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ იპ, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1998 009780 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ იპ, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1998 009781 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ ი პ, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________

(111) M 1998 009784 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ იპ, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1998 009785 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ იპ, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________

(111) M 1998 009782 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ ი პ, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 1998 009783 R1
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ.
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(770) აიკონ იპ, ინკ.,
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა
84321, აშშ
(580) 2014 06 26
_________________________________________
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mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1999 012493 R1
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 2004 015473 R1
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 2000 013385 R1
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(770) ოაო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 07 03
_________________________________________

(111) M 2004 015474 R1
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2014-06-25
_________________________________________

(111) M 2002 014512 R1
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(770) ოაო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 2004 015462 R1
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ,
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია
(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ,
აპიტალი, 8804 აუ, შვეიცარია
(580) 2014 07 08
_________________________________________
(111) M 2004 015463 R1
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ,
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია
(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ,
აპიტალი, 8804 აუ, შვეიცარია
(580) 2014 07 08
_________________________________________

#14

(111) M 2004 015494 R1
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 2004 015570 R1
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 2005 015949 R
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(770) ოაო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
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(111) M 2005 015992 R
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(770) ღია სააქციო საზოგადოება
„პივოვარენაია კომპანია „ბალტიკა“
194292, სანკტ-პეტერბურგი, მე-6 ზედა
შესახვევი, სახლი 3, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2014 07 03
_________________________________________
(111) M 2007 017653 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 2007 017710 R
(111) M 2007 017710 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 2007 017896 R
(732) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინ, ჰალი HU7 8DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2007 017897 R
(732) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინ, ჰალი HU7 8DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2010 020139 R
(732) კივი პლკ
12 კენედი ავე., კენედი ბიზნეს სენტერი,
2 ფლორი, 1087 ნიქოზია, კვიპროსი
(770) კივი ლიმიტიდ
კენედი 12, ბიზნეს სენტერ კენედი,
2 ფლორი, პ.ო. 1087, ნიქოზია, კვიპროსი
(580) 2014 07 03
_________________________________________

(111) M 2007 017771 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 2010 021031 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 2007 017894 R
(111) M 2007 017894 R
(732) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ
დენსომ ლეინი, ჰალი HU8 7DS,
გაერთიანებული სამეფო
(770) რეკიტ ბენკიზერ ჰელსქეა (უკ)
ლიმიტიდ,
დენსომ ლეინ, ჰალი HU7 8DS,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 06 26
_________________________________________

(111) M 2013 023452 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 201406 25
_________________________________________
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(111) M 2013 023517 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 2013 024054 R
(732) შპს „გვგ ჯგუფი GVG group“
გლდანი, VI მ/რ, კორ. 1, ბ. 45, 0107,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2013 024055 R
(732) შპს „გვგ ჯგუფი GVG group“
გლდანი, VI მ/რ, კორ. 1, ბ. 45, 0107,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „გურჯაანის ნაყინი 2012“
გლდანის მას., IV მკრ., კორპ. 1, ბ. 45,
0167, თბილისი, საქართველო
(580) 2014 06 26
_________________________________________
(111) M 2014 024412 R
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 2014 024481 R
(732) ოოო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(770) ბალტიკა ბრუვერიზ
3. 6th ვერხნი პერეულოკი, RU-194292
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2014 07 03
_________________________________________

(580) 2014 06 25
_________________________________________
(111) M 1994 000333 R2
(732) ბრისტოლ მაიერს სკვიბ გმბჰ & კო.
კგაა
არნულფშტრასე 29, 80636 მიუნხენი,
გერმანია
(770) ბრისტოლ მაიერს სკვიბ გმბჰ
საპორობოგენ 6-8 D-80809 მიუნხენი,
გერმანია, გერმანია
(580) 2014 06 23
_________________________________________
(111) M 1997 007741 R1
(732) ემი (იპ) ლიმიტიდ
364-366 კენსინგტონ ჰაი სტრიტი,
ლონდონი, ინგლისი W14 8NS,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ემი (იპ) ლიმიტიდ
27 რაიტს ლეინი, ლონდონი W8 5SW,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 07 02
_________________________________________
(111) M 1997 007741 R1
(732) პარლოფოუნ რეკორდს ლიმიტიდ
28 კენსინგტონ ჩერჩ სტრიტი,
ლონდონი, ინგლისი W8 4EP,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ემი რეკორდს ლიმიტიდ
28 კენსინგტონ ჩერჩ სტრიტი,
ლონდონი, ინგლისი W8 4EP,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2014 07 02
_________________________________________
(111) M 1998 008200 R1
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
110-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 2014 06 25
_________________________________________

(111) M 1996 002701 R1
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(770) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
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sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba

(111) M 2003 15244 R
(141) 2014 03 17, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო,
ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზონე,
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
_______________________________
(111) M 2003 15247 R
(141) 2014 04 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) შ.პ.ს. გაზეთი „კვირის პალიტრის“
დამატება ჟურნალი „გზა“
აკურის ქ. 8, 0171, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(732) უნილევერ ნ.ვ.,
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდი
_________________________________________
(111) M 1997 6186 R1
(141) 2014 05 16, სასამართლოს
გადაწყვეტილება
(732) ორიონ ელეკტრიკ კო.,ლტდ.
41-1, აიეჰისა-ჩო, ეჩიზენ-სიტი, ფუკუი,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 2003 15248 R
(141) 2014 04 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2003 15253 R
(141) 2014 04 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2003 15256 R
(141) 2014 04 01, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) გლაქსოსმითკლაინ ბიჩემ
ბიოლოჯიკალს ს.ა.
რიუ დე ლ'ინსტიტუტ 89, B-1330
რიქსენსარტი, ბელგია, ბელგია
_________________________________________
(111) M 2003 15292 R
(141) 2014 04 15, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
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salicenzio xelSekrulebebi
(111) 12578
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313 აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1074
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები; გაზიანი და უგაზო უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები, ვაჟინები, კონცენტრატები და ფხვნილები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 12893
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313 აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1075
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები; კარბონატული და არაკარბონატული უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის
წვენები, ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები და უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 13385
(732) ღია სააქციო საზოგადოება
„პივოვარენაია კომპანია „ბალტიკა“
194292, სანკტ-პეტერბურგი, მე-6 ვერხნი
პერ., დომ 3, რუსეთის ფედერაცია
(791) შპს კარლსბერგ საქართველო
ლერმონტოვის ქ. 18, 0105 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 19
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1113
(793) 2013 03 01

#14

(793) 2014-12-31
(511)
32 _ სხვადასხვა სახის ლუდი, მინერალური
და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელი.
_________________________________________
(111) 13684
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1076
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები და
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები, ვაჟინები, კონცენტრატები და
ფხვნილები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 13685
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1077
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები და
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები, ვაჟინები, კონცენტრატები და
ფხვნილები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 1391
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
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(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1058
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები.
_________________________________________

და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების
დასამზადებლად.
_________________________________________

(111) 14900
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1078
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი
წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის
განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენებისათვის.
_________________________________________

(111) 15227
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1080
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების
დასამზადებლად.
_________________________________________

(111) 15226
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1079
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები

(111) 15245
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1081
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის გა-

172

#14

2014 07 25

oficialuri Setyobinebebi – sasaqonlo niSnebi
ნკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების
დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 15246
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1082
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების
დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 15697
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1083
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ სასმელები, კერძოდ, სასმელი წყლები,
არომატიზებული წყლები, მინერალური და
გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები,
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ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და
სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების
დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 15949
(732) ოაო „პივოვარენაია კომპანია
„ბალტიკა“
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია
(791) შპს კარლსბერგ საქართველო
ლერმონტოვის ქ. 18, 0105 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 19
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1115
(793) 2013 03 01
(793) 2014 12 31
(511)
32 _ ლუდი; ლიქიორების დასამზადებელი
შემადგენლობები; სასმელების დასამზადებელი შემადგენლობები; ბადაგი; ლუდის ბადაგი; ქერის ბადაგი; ლუდის დასამზადებელი
სვიას ექსტრაქტები; სასმელების დასამზადებელი ესენციები.
_________________________________________
(111) 15992
(732) ღია სააქციო საზოგადოება
„პივოვარენაია კომპანია „ბალტიკა“
194292, სანკტ-პეტერბურგი, მე-6 ზედა
შესახვევი, სახლი 3, რუსეთის
ფედერაცია
(791) შპს კარლსბერგ საქართველო
ლერმონტოვის ქ.18, 0105 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 19
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1114
(793) 2013 03 01
(793) 2014 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო აპერიტივები; უალკოჰოლო სასმელები; წყალი (სასმელი); უალკოჰოლო კოქტეილები; ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები; ლიმონათი; სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები; ლუდი; სასმელების დასამზადებელი ვაჟინები;
ბოსტნეულის წვენები (სასმელები); ხილის
წვენები; ბადაგი; ლუდის დასამზადებელი
სვიის ექსტრაქტები; უალკოჰოლო ხილის ექსტრაქტები; სასმელების დასამზადებელი
ესენციები.
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33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(111) 16313
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „მონ'დელეზ რუს“
(მონ'დელეზ რუს ლლკ)
ულ. ფრანცა შტოლვერკა 10,
ვლადიმირსკაია ობლასტი, პეტუშინსკი
რაიონი, 601123 პოკროვი, რუსეთის
ფედერაცია
(791) შპს „კრაფტ ფუდს საქართველო“
დ. გამრეკელის ქ.19, ბიზნეს ცენტრი
„პალატი“, მანსარდა ოფისი 46-47, 0160
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 04 07
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1132
(793) 2014 04 07
(793) 2111 11 11
(511)
30 _ კაკაო, შოკოლადი, კაკაოზე დამზადებული სასმელები, შოკოლადის სასმელები და
შემადგენლობები კაკაოზე დამზადებული სასმელების დასამზადებლად, შემადგენლობები შოკოლადისა და ყავის სასმელების დასამზადებლად; პურ-ფუნთუშეული, ტკბილი
ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისათვის და ფქვილეულის საკონდიტრო ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი, მათ შორის,
ტკბილეული, შოკოლადის ნაწარმი; ცომეულის ნაწარმი; მარცვლეული პროდუქტები,
საკვები ყინული.
_________________________________________
(111) 16773
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1084
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყლები
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა
პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
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(111) 16814
(732) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო
„ტმ „ელისეევსკიე“
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, 121552
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(791) შპს „ჯეოიმპორტი“
წულუკიძის ქ.18, ბ. 21, თბილისი 0190,
საქართველო
(580) 2013 07 31
(793) ლიცენზიის სახე: განსაკუთრებული
(793) 1050
(793) 2013 07 31
(793) 2018 07 31
(511)
29 _ საკვები ალგინატები, ანჩოუსები, დამუშავებული არაქისი, საკვები ცილები, კვერცხის ცილა, დაკონსერვებული ლობიო, დაკონსერვებული სოია, ბულიონები, ჯანჯაფილის მურაბა, ცხიმოვანი ნაერთები საკვები
ცხიმების დასამზადებლად, საკვები ჩიტის
ბუდეები, დაკონსერვებული ბარდა, დაკონსერვებული სოკო, ნანადირევი, ტოლმა, საკვები ჟელატინი, ხორცის ჟელე, საკვები ჟელე,
ხილის ჟელე, კვერცხის გული, ქოქოსის ცხიმი, საკვები ძვლის ცხიმი, ღორის ქონი, საკვები ცხიმები, ცხოველური ცხიმები, ძეხვეული,
ქიშმიში, ხიზილალა, საკვები კაზეინი, კომბოსტოს მწნილი, საკვები თევზის წებო, სისხლის ძეხვი; ხორცის, ბოსტნეულის, თევზის
და ხილის კონსერვები, ბულიონის კონცენტრატები; კორნიშონები; ხორცის, თევზისა
და ბოსტნეულის კატლეტები; კრევეტები, ნაღების კრემი, კროკეტები, საკვებად გამოსაყენებელი აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები, ლანგუსტები (არაცოცხალი), ორაგული, დაკონსერვებული ხახვი, მარგარინი, დაკეპილი ბოსტნეულის მარინადი ცხარე სანელებლით, მარმელადი, მცენარეული ზეთები, არაქისის ზეთი, კაკაოს ზეთი, ქოქოსის ზეთი, კარაქი, მიდიები (არაცოცხალი), დანაყილი ნუში, საკვები ძვლის ტვინი, მოლუსკები (არაცოცხალი), რძე, საკვებად გამოსაყენებელი თევზის
ფქვილი, ხილის ბილობი, ხორცი, დაკონსერვებული ხორცი, დაკონსერვებული ბოსტნეული, გამხმარი ბოსტნეული, თერმულად დამუშავებული ბოსტნეული, კარტოფილის მაჭკატები, დაკონსერვებული ზეთისხილი, ასთაკვი (არაცოცხალი), გამხმარი ქოქოსის კაკალი, დამუშავებული კაკალი, ტომატის პასტა, ღვიძლის პაშტეტი, საკვები პექტინები,
პელმენები, ღვიძლი, პიკული, შაქრის სიროფში მოხარშული ნაყოფი ან კენკრა, ხორცის
ნახევარფაბრიკატები, კვერცხის ფხვნილი,
დამარილებული ღორის ბარკლის პროდუქტები, რძის პროდუქტები, თევზის პროდუქტები, საკვები პროტეინები, შინაური ფრინველი
(არაცოცხალი), საკვებად დამზადებული
მცენარის ყვავილის მტვერი, შტოშის პიურე,
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ვაშლის პიურე, კიბოსნაირნი (არაცოცხალი),
თევზი (არაცოცხალი), დაკონსერვებული თევზი, დამარილებული თევზი, ბოსტნეულის
სალათები, ხილის სალათები, ქონი, სარდინები, ღორის ხორცი, ქაშაყი, ათქვეფილი ნაღები, ცხიმების ნარევები ბუტერბროდებისათვის, საჭმლის მოსამზადებელი ტომატის
წვენი, საჭმლის მოსამზადებელი ბოსტნეულის წვენები, დამარილებული ხორცი, სოსისი ორცხობილით, ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები, წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები, სუბპროდუქტები,
წვნიანები, ბოსტნეულის წვნიანები, რძის
შრატი, ყველი, ტაინა (ქუნჯუტის მარცვლებისაგან დამზადებული ცომი), სოიას ხაჭო,
დაკონსერვებული სუნელ-სანელებელი ბალახები, ტრეპანგები (არაცოცხალი), დაკონსერვებული თირკმელა სოკო, თინუსი, ხამანწკები (არაცოცხალი), მაჭიკის ფერმენტები,
ფინიკი, ფრიკადელები, მოსარკლული ხილი,
გაყინული ხილი, დაკონსერვებული ხილი,
სპირტში დაკონსერვებული ხილი, თერმულად დამუშავებული ხილი, კარტოფილის
ფანტელი, საკვებად გამოყენებადი აბრეშუმის ჭიის ქრიზალინდები (ჭუპრები), ხუმოსი
(თურქული ბარდისაგან დამზადებული ცომი), ხილის ცედრა, დაკონსერვებული ოსპი,
კარტოფილის ჩიპსები, ხილის ჩიპსები,
მწვადი, საკვები წყალმცენარეების ექსტრაქტები, ხორცის ექსტრაქტები, ლოკოკინას
კვერცხი, კვერცხი.
30 _ არომატიზატორები, არომატიზატორები
(ეთერზეთების გარდა), ბადიანი, ბისკვიტები,
ბლინები, დატენილი მაჭკატები, ბრიოშები,
ფუნთუშები, ვანილინი (ვანილის შემცვლელი), ვანილი (არომატული ნივთიერება), გირცები, ვაფლები, ვერმიშელი, ყავისათვის არომატის მიმცემი ნივთიერებები, ბუნებრივი დამატკბობელი ნივთიერებები, შემკვრელი ნივთიერებები ძეხვეულისათვის, შემკვრელი
ნივთიერებები საკვები ყინულისათვის, ზღვის
წყალი (საჭმლის მოსამზადებლად), წყალმცენარეები (სანელებელი), მიხაკი (სანელებელი), საკვები გლუკოზა, მდოგვი, შემასქელებლები საკვები პროდუქტებისათვის, ყავის
შემცვლელები, საკონდიტრო ნაწარმი საახალწლო ნაძვისხის მოსართავად, ტკბილი
ცომისაგან დამზადებული, უპირატესად დატენილი საკონდიტრო ნაწარმი, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, არაქისზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი, ნუშზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი, მაკარონის ნაწარმი, ფუნთუშეული, გაყინული იოგურტი,
კაკაო, კაკაოს პროდუქტები, კაპარები, კარამელი, რძის ფაფები, კიში (მობრაწული ღვეზელი წვრილად დაჭრილი ქონით), საკვები
წებოვანა, კანფეტები, ძირტკბილას კანფეტე-

#14

ბი, პიტნის კანფეტები, ყავა, დაუმუშავებელი
ყავა, საკვები სახამებელი, კრეკერები, საკვები ბურღულები, დაღერღილი სიმინდი, შემწვარი სიმინდი, სიმინდის ფქვილი, კულებიაკები, საკვები კურკუმა, კუსკუსი, ცომეული
საჭმელი, ატრია, ყინული გასაცივებლად,
ბუნებრივი ან ხელოვნური ყინული, საკვები
ყინული, შაქარ-ყინული, ბრინჯის კვერები,
მალტოზა, მარმელადი (საკონდიტრო ნაწარმი), მანტები, მარციპანები, რძის ტკბილი მასა
საკონდიტრო ნაწარმისათვის (მოხარშული
კრემი), თაფლი, ფუტკრის რძე (სამედიცინო
მიზნით გამოყენებულის გარდა), ნაყინი, ხილის ნაყინი, ფქვილი, მიუსლი, პიტნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის, კაკაო-რძის სასმელები, ყავა-რძის სასმელები, ყავის სასმელები, ჩაიზე დამზადებული სასმელები, რძიანი
შოკოლადის სასმელები, შოკოლადის სასმელები, კაკაოს სასმელები, არასამკურნალო
ნაყენები, დაღერღილი შვრია, გასუფთავებული შვრია, მუსკატის კაკალი(ჯავზი), პასტილები (საკონდიტრო ნაწარმი), ბადაგი, პელმენები, მათ შორის ცხვრის, წიწაკა, წიწაკა
(სანელებლები), პეტიფურები, ნამცხვარი,
ღვეზელი, ხორციანი ღვეზელა, პიცა, ხორცის საწებლები, პომადურები (საკონდიტრო
ნაწარმი), პოპკორნი, ფხვნილები ნაყინისათვის, პრალინე, სანელებლები, ოჯახის პირობებში ხორცის დასარბილებელი პროდუქტები, მარცვლოვანი პროდუქტები, ფქვილის
პროდუქტები, შვრიაზე დამზადებული პროდუქტები, სახამებლის შემცველი კვების
პროდუქტები, პროპოლისი, თაფლაკვერები,
სანელებლები, პუდინგები, ფქვილი საკონდიტრო ნაწარმისათვის ტკბილი ერბოზელილი ცომის საფუძველზე, რავიოლი, საღეჭი
რეზინი(სამედიცინო მიზნით გამოყენებულის
გარდა), ბრინჯი, გაზაფხულის რულეტი
(ბრინჯის ფქვილის ბლინში გახვეული
ნედლი ბოსტნეული), შაქარი, ანისულის თესლი, ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისათვის, ტკბილეული, ალაო, მარილი საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებლად, სუფრის მარილი, ნიახურიანი მარილი, სპაგეტი, სანელებლები, სტაბილიზატორები ათქვეფილი ნაღებისათვის, ორცხობილები, ორცხობილა პანირებისათვის, სუში,
სენდვიჩები, საფუარის აბები (სამედიცინო
მიზნით გამოყენებულის გარდა), ტაბულე
(კერძი ბოსტნეულის, ბარდის, ზეთისა და
ლიმონის წვენისაგან), ტაკოსი (ხორცითა და
ბოსტნეულით დატენილი სიმინდის უმარილო
კვერი), ტაპიოკა, ნუშის ცომი, ტორტილები
(სიმინდის კვერები), ხილ-კენკრის ტორტები,
ტკბილი ერბოზელილი ცომისაგან დამზადებული საკვები მოსართავები საკონდიტრო
ნაწარმისათვის, ძმარი, ფერმენტები ცომისათვის, ჰალვა, ხინკალი, პური, პური უმარი-
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ლო ცომისაგან, ფანტელები მარცვლეული
პროდუქტებისაგან, ციკორი, ჩაი, ჩაი ყინულით, შოკოლადი, ალაოს ექსტრაქტი, საკვები ესენციები (ეთეროვანი ესენციებისა და
ეთერზეთების გარდა).
35 _ რეკლამა, მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში, ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის
სფეროში, საოფისე სამსახური, საქონლის
ჩვენება, გამოფენების მოწყობა კომერციული
ან რეკლამის მიზნით, სავაჭრო ბაზრობების
მოწყობა კომერციული ან რეკლამის მიზნით,
აუქციონით გაყიდვა, საქონლის რეალიზაცია
(მესამე პირთათვის), მათ შორის მაღაზიების
საშუალებით, საქონლის რეალიზაცია კრედიტით, საქონლის რეალიზაცია ბითუმად და
საცალო ვაჭრობით, საქონლის რეალიზაცია
კატალოგებით, საქონლის რეალიზაცია ელექტრონული კავშირისა და ინტერნეტის საშუალებით; ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო განცხადებების გავრცელება, მომარაგების სამსახური მესამე პირთათვის (საქონლის შესყიდვა და საწარმოთა მომსახურება).
_________________________________________
(111) 16815
(732) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო
„ტმ „ელისეევსკიე“
ულ. კრილატსკაია, დ. 5, 121552
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(791) შპს „ჯეოიმპორტი“
წულუკიძის ქ. 18, ბ. 21, თბილისი 0190,
საქართველო
(580) 2013 07 31
(793) ლიცენზიის სახე: განსაკუთრებული
(793) 1051
(793) 2013 07 31
(793) 2018 07 31
(511)
29 _ საკვები ალგინატები, ანჩოუსები, დამუშავებული არაქისი, საკვები ცილები, კვერცხის ცილა, დაკონსერვებული ლობიო, დაკონსერვებული სოია, ბულიონები, ჯანჯაფილის
მურაბა, ცხიმოვანი ნაერთები საკვები ცხიმების დასამზადებლად, საკვები ჩიტის ბუდეები, დაკონსერვებული ბარდა, დაკონსერვებული სოკო, ნანადირევი, ტოლმა, საკვები ჟელატინი, ხორცის ჟელე, საკვები ჟელე, ხილის ჟელე, კვერცხის გული, ქოქოსის ცხიმი,
საკვები ძვლის ცხიმი, ღორის ქონი, საკვები
ცხიმები, ცხოველური ცხიმები, ძეხვეული,
ქიშმიში, ხიზილალა, საკვები კაზეინი, კომბოსტოს მწნილი, საკვები თევზის წებო, სისხლის ძეხვი; ხორცის, ბოსტნეულის, თევზის
და ხილის კონსერვები, ბულიონის კონცენტრატები; კორნიშონები; ხორცის, თევზისა
და ბოსტნეულის კატლეტები; კრევეტები, ნაღების კრემი, კროკეტები, საკვებად გამოსაყე-
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ნებელი აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები, ლანგუსტები (არაცოცხალი), ორაგული, დაკონსერვებული ხახვი, მარგარინი, დაკეპილი ბოსტნეულის მარინადი ცხარე სანელებლით, მარმელადი, მცენარეული ზეთები, არაქისის ზეთი, კაკაოს ზეთი, ქოქოსის ზეთი, კარაქი, მიდიები (არაცოცხალი), დანაყილი ნუში, საკვები ძვლის ტვინი, მოლუსკები (არაცოცხალი), რძე, საკვებად გამოსაყენებელი თევზის
ფქვილი, ხილის ბილობი, ხორცი, დაკონსერვებული ხორცი, დაკონსერვებული ბოსტნეული, გამხმარი ბოსტნეული, თერმულად დამუშავებული ბოსტნეული, კარტოფილის მაჭკატები, დაკონსერვებული ზეთისხილი, ასთაკვი (არაცოცხალი), გამხმარი ქოქოსის კაკალი, დამუშავებული კაკალი, ტომატის პასტა,
ღვიძლის პაშტეტი, საკვები პექტინები, პელმენები, ღვიძლი, პიკული, შაქრის სიროფში
მოხარშული ნაყოფი ან კენკრა, ხორცის ნახევარფაბრიკატები, კვერცხის ფხვნილი, დამარილებული ღორის ბარკლის პროდუქტები,
რძის პროდუქტები, თევზის პროდუქტები, საკვები პროტეინები, შინაური ფრინველი (არაცოცხალი), საკვებად დამზადებული მცენარის ყვავილის მტვერი, შტოშის პიურე, ვაშლის პიურე, კიბოსნაირნი (არაცოცხალი),
თევ ზი (არაცოცხალი), დაკონსერვებული
თევზი, დამარილებული თევზი, ბოსტნეულის
სალათები, ხილის სალათები, ქონი, სარდინები, ღორის ხორცი, ქაშაყი, ათქვეფილი ნაღები, ცხიმების ნარევები ბუტერბროდებისათვის, საჭმლის მოსამზადებელი ტომატის
წვენი, საჭმლის მოსამზადებელი ბოსტნეულის წვენები, დამარილებული ხორცი, სოსისი ორცხობილით, ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები, წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები, სუბპროდუქტები,
წვნიანები, ბოსტნეულის წვნიანები, რძის
შრატი, ყველი, ტაინა (ქუნჯუტის მარცვლებისაგან დამზადებული ცომი), სოიას ხაჭო,
დაკონსერვებული სუნელ-სანელებელი ბალახები, ტრეპანგები (არაცოცხალი), დაკონსერვებული თირკმელა სოკო, თინუსი, ხამანწკები (არაცოცხალი), მაჭიკის ფერმენტები,
ფინიკი, ფრიკადელები, მოსარკლული ხილი,
გაყინული ხილი, დაკონსერვებული ხილი,
სპირტში დაკონსერვებული ხილი, თერმულად დამუშავებული ხილი, კარტოფილის
ფანტელი, საკვებად გამოყენებადი აბრეშუმის ჭიის ქრიზალინდები (ჭუპრები), ხუმოსი
(თურქული ბარდისაგან დამზადებული ცომი), ხილის ცედრა, დაკონსერვებული ოსპი,
კარტოფილის ჩიპსები, ხილის ჩიპსები, მწვადი, საკვები წყალმცენარეების ექსტრაქტები,
ხორცის ექსტრაქტები, ლოკოკინას კვერცხი,
კვერცხი.
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30 _ არომატიზატორები, არომატიზატორები
(ეთერზეთების გარდა), ბადიანი, ბისკვიტები,
ბლინები, დატენილი მაჭკატები, ბრიოშები,
ფუნთუშები, ვანილინი (ვანილის შემცვლელი), ვანილი (არომატული ნივთიერება), გირცები, ვაფლები, ვერმიშელი, ყავისათვის არომატის მიმცემი ნივთიერებები, ბუნებრივი დამატკბობელი ნივთიერებები, შემკვრელი ნივთიერებები ძეხვეულისათვის, შემკვრელი ნივთიერებები საკვები ყინულისათვის, ზღვის
წყალი (საჭმლის მოსამზადებლად), წყალმცენარეები (სანელებელი), მიხაკი (სანელებელი), საკვები გლუკოზა, მდოგვი, შემასქელებლები საკვები პროდუქტებისათვის, ყავის
შემცვლელები, საკონდიტრო ნაწარმი საახალწლო ნაძვისხის მოსართავად, ტკბილი
ცომისაგან დამზადებული, უპირატესად დატენილი საკონდიტრო ნაწარმი, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, არაქისზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი, ნუშზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი, მაკარონის ნაწარმი, ფუნთუშეული, გაყინული იოგურტი,
კაკაო, კაკაოს პროდუქტები, კაპარები, კარამელი, რძის ფაფები, კიში (მობრაწული ღვეზელი წვრილად დაჭრილი ქონით), საკვები
წებოვანა, კანფეტები, ძირტკბილას კანფეტები, პიტნის კანფეტები, ყავა, დაუმუშავებელი
ყავა, საკვები სახამებელი, კრეკერები, საკვები ბურღულები, დაღერღილი სიმინდი, შემწვარი სიმინდი, სიმინდის ფქვილი, კულებიაკები, საკვები კურკუმა, კუსკუსი, ცომეული
საჭმელი, ატრია, ყინული გასაცივებლად,
ბუნებრივი ან ხელოვნური ყინული, საკვები
ყინული, შაქარ-ყინული, ბრინჯის კვერები,
მალტოზა, მარმელადი (საკონდიტრო ნაწარმი), მანტები, მარციპანები, რძის ტკბილი მასა
საკონდიტრო ნაწარმისათვის (მოხარშული
კრემი), თაფლი, ფუტკრის რძე (სამედიცინო
მიზნით გამოყენებულის გარდა), ნაყინი, ხილის ნაყინი, ფქვილი, მიუსლი, პიტნა საკონდიტრო ნაწარმისათვის, კაკაო-რძის სასმელები, ყავა-რძის სასმელები, ყავის სასმელები, ჩაიზე დამზადებული სასმელები, რძიანი
შოკოლადის სასმელები, შოკოლადის სასმელები, კაკაოს სასმელები, არასამკურნალო
ნაყენები, დაღერღილი შვრია, გასუფთავებული შვრია, მუსკატის კაკალი(ჯავზი), პასტილები (საკონდიტრო ნაწარმი), ბადაგი, პელმენები, მათ შორის ცხვრის, წიწაკა, წიწაკა
(სანელებლები), პეტიფურები, ნამცხვარი,
ღვეზელი, ხორციანი ღვეზელა, პიცა, ხორცის საწებლები, პომადურები (საკონდიტრო
ნაწარმი), პოპკორნი, ფხვნილები ნაყინისათვის, პრალინე, სანელებლები, ოჯახის პირობებში ხორცის დასარბილებელი პროდუქტები, მარცვლოვანი პროდუქტები, ფქვილის
პროდუქტები, შვრიაზე დამზადებული პროდუქტები, სახამებლის შემცველი კვების
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პროდუქტები, პროპოლისი, თაფლაკვერები,
სანელებლები, პუდინგები, ფქვილი საკონდიტრო ნაწარმისათვის ტკბილი ერბოზელილი ცომის საფუძველზე, რავიოლი, საღეჭი
რეზინი(სამედიცინო მიზნით გამოყენებულის
გარდა), ბრინჯი, გაზაფხულის რულეტი
(ბრინჯის ფქვილის ბლინში გახვეული ნედლი ბოსტნეული), შაქარი, ანისულის თესლი,
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო
ნაწარმისათვის, ტკბილეული, ალაო, მარილი
საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებლად,
სუფრის მარილი, ნიახურიანი მარილი, სპაგეტი, სანელებლები, სტაბილიზატორები ათქვეფილი ნაღებისათვის, ორცხობილები, ორცხობილა პანირებისათვის, სუში, სენდვიჩები, საფუარის აბები (სამედიცინო მიზნით გამოყენებულის გარდა), ტაბულე (კერძი ბოსტნეულის, ბარდის, ზეთისა და ლიმონის წვენისაგან), ტაკოსი (ხორცითა და ბოსტნეულით დატენილი სიმინდის უმარილო კვერი),
ტაპიოკა, ნუშის ცომი, ტორტილები (სიმინდის კვერები), ხილ-კენკრის ტორტები, ტკბილი ერბოზელილი ცომისაგან დამზადებული
საკვები მოსართავები საკონდიტრო ნაწარმისათვის, ძმარი, ფერმენტები ცომისათვის,
ჰალვა, ხინკალი, პური, პური უმარილო ცომისაგან, ფანტელები მარცვლეული პროდუქტებისაგან, ციკორი, ჩაი, ჩაი ყინულით, შოკოლადი, ალაოს ექსტრაქტი, საკვები ესენციები
(ეთეროვანი ესენციებისა და ეთერზეთების
გარდა).
35 _ რეკლამა, მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში, ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის
სფეროში, საოფისე სამსახური, საქონლის
ჩვენება, გამოფენების მოწყობა კომერციული
ან რეკლამის მიზნით, სავაჭრო ბაზრობების
მოწყობა კომერციული ან რეკლამის მიზნით,
აუქციონით გაყიდვა, საქონლის რეალიზაცია
(მესამე პირთათვის), მათ შორის მაღაზიების
საშუალებით, საქონლის რეალიზაცია კრედიტით, საქონლის რეალიზაცია ბითუმად და
საცალო ვაჭრობით, საქონლის რეალიზაცია
კატალოგებით, საქონლის რეალიზაცია ელექტრონული კავშირისა და ინტერნეტის საშუალებით; ნიმუშების გავრცელება, სარეკლამო განცხადებების გავრცელება, მომარაგების სამსახური მესამე პირთათვის (საქონლის შესყიდვა და საწარმოთა მომსახურება).
_________________________________________
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(111) 16885
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1085
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 16886
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1086
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 16932
(732) სს „ლომისი“
სოფელი ნატახტარი, 3308 მცხეთის
რაიონი, საქართველო
(791) ი. მ. ოთარ ხარშილაძე
კარალეთის ქ. 4, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 20
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1121
(793) 2014 01 22
(793) 2015 01 22
(511)
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32 _ ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები და მათი
შედგენილობა.
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები.
43 _ ლუდხანა; ბარები; კაფეები; რესტორნები.
_________________________________________
(111) 16933
(732) სს „ლომისი“
სოფელი ნატახტარი, 3308 მცხეთის
რაიონი, საქართველო
(791) ი.მ. ოთარ ხარშილაძე
კარალეთის ქ. 4 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 20
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1122
(793) 2014 01 22
(793) 2015 01 22
(511)
32 _ ლუდი;
43 _ ლუდხანა; ბარები; კაფეები; რესტორნები.
_________________________________________
(111) 17478
(732) სს „ნიკორა“
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180 თბილისი,
საქართველო
(791) შპს „ნიკორა-7“
მეშვიდე კილომეტრის დასახლება
ფოთი, საქართველო
(580) 2014 03 11
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1125
(793) 2014 01 01
(793) 2111 11 11
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბები, კომპოტები;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და ცხიმები.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეული პროდუქტები, პურფუნთუშეულის ნაწარმი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინები, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, სანელებლები; სუნელები; საკვები
ყინული.
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-

2014 07 25

oficialuri Setyobinebebi – sasaqonlo niSnebi
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 _ მაღაზიებით მომსახურება, საქონლის
რეალიზაცია მესამე პირთათვის.
_________________________________________
(111) 17493
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1087
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები, ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 17505
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1088
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, ნაძვისხის მორთულობა.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და
მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები;
სანელებლები; საკვები ყინული.

სმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
_________________________________________
(111) 17506
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
ვან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1089
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და უალკოჰოლო სასმელები, ხილის სასმელები და წვენები, ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 17681
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1090
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________

32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სა-
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(111) 17848
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1091
(793) 2013 07 01
(793) 201312 31
(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და
მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 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 წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 18171
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1092
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, ხილის სასმელები და წვენები, ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 18305
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
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(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1093
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(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
სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 18391
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1094
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
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 წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 18392
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი

2014 07 25

oficialuri Setyobinebebi – sasaqonlo niSnebi
(793) 1095
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
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 წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 19182
(732) ჯორჯ ვ იტერტაინმენტ (სოსიეტე
ანონიმ)
23 რიუ დ'ანჟუ, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
(791) შპს ენტერტა
კეკელიძის ქ. 18, ბ. 6, საქართველო
(580) 2013 11 15
(793) ლიცენზიის სახე: განსაკუთრებული
(793) 1052
(793) 2013 11 15
(793) 2019 03 30
(511)
43 _ მომსახურება რესტორანში, მომსახურება ბარში, მომსახურება კაფეში, მომსახურება სასტუმროში, დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
_________________________________________
(111) 19687
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1096
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
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(111) 19688
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1097
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 19953
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1098
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 20000
(732) შვეპს ჰოლდინგ ლიმიტიდ
მელვიუ ჰაუზი, M1 რიტეილ პარკი,
დროგედა, კაუნტი ლაუთი, ირლანდია
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 03 20
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1130
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
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(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 20001
(732) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო;
შვეპს ჰოლდინგ ლიმიტიდ
მელვიუ ჰაუზი, M1 რიტეილ პარკი,
დროგედა, კაუნტი ლაუთი, ირლანდია
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 03 20
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1131
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 20346
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1099
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(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.

ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი,
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, (სოუსები) 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.
_________________________________________
(111) 20426
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1100
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 20970
(732) სს „ნიკორა“
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0120 თბილისი,
საქართველო
(791) შპს „ნიკორა-7“
მეშვიდე კილომეტრის დასახლება
ფოთი, საქართველო
(580) 2014 03 11
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1126
(793) 2014 01 01
(793) 2111 11 11
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბები, კომპოტები;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები, ძეხვეული და სოსისები,
ხორცპროდუქტები.
_________________________________________

30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პური,
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი,
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(111) 22044
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1101
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები
ჯაგრისის 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.
_________________________________________
(111) 22045
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1102
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 22209
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „მონ'დელეზ რუს“
(მონ'დელეზ რუს ლლკ)
ულ. ფრანცა შტოლვერკა 10,
ვლადიმირსკაია ობლასტი, პეტუშინსკი
რაიონი, 601123 პოკროვი, რუსეთის
ფედერაცია
(791) შპს „კრაფტ ფუდს საქართველო“
დ. გამრეკელის ქ. 19, ბიზნეს ცენტრი
„პალატი“, მანსარდა ოფისი 46-47, 0160
თბილისი, საქართველო
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(580) 2014 04 10
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1140
(793) 2014 04 10
(793) 2111 11 11
(511)
30 _ კაკაო, შოკოლადი; კაკაოს სასმელები,
შოკოლადის სასმელები და ასეთი სასმელების დასამზადებლად განკუთვნილი შემადგენლობები; პურ-ფუნთუშეული, ნამცხვარი;
გამომცხვარი ნაწარმი, კერძოდ, შაქრიანი და
შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი, ცომეული, მარცვლეულის პროდუქტი; საკვები ყინული.
_________________________________________
(111) 22286
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1103
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 22288
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1104
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
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(111) 23117
(732) შპს „ალფა“
თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154
თბილისი, საქართველო
(791) შპს „ივერია“
ჩიქოვანის ქ. 31, 0171 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 03 11
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1124
(793) 2014 02 06
(793) 2019 02 06
(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.
_________________________________________
(111) 24481
(732) ბალტიკა ბრუვერიზ
3. 6th ვერხნი პერეულოკი, RU-194292
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(791) შპს კარლსბერგ საქართველო
ლერმონტოვის ქ. 18, 0105 თბილისი,
საქართველო
(580) 2014 02 19
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1120
(793) 2013 03 01
(793) 2014 12 31
(511)
32 _ აპერიტივები, უალკოჰოლო; წყალი (სასმელები); ბურახი (უალკოჰოლო სასმელი);
კოქტეილები, უალკოჰოლო; ლიმონათი; არაქისის რძეზე დამზადებული მსუბუქი სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები; იზოტონური
სასმელები; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები; რძის შრატზე დამზადებული სასმელები; ხილის სასმელები, უალკოჰოლო; ნუშის რძე (სასმელი); ხილის ნექტარი
რბილობით, უალკოჰოლო; ორშადი; ლუდი;
ლუდი, უალკოჰოლო; გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილები; ბოსტნეულის წვენი (სასმელები); ხილის წვენი; გაზიანი
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები;
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები; მინერალური წყლის დასამზადებელი
შედგენილობები; სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები; ბადაგი; გაზიანი წყლის
დასამზადებელი ტაბლეტები; ცივი ჩაი; ხილის ექსტრაქტები, უალკოჰოლო; სვიის ექსტრაქტი ლუდის დასამზადებლად; დასამზადებელი ესენციები.
_________________________________________
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(111) 2667
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1067
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყალი, გაზიანი და უგაზო უალკოჰოლო სასმელები, ვაჟინები, უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებელი კონცენტრატები და ფხვნილები.
_________________________________________
(111) 2669
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1068
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყალი, გაზიანი და უგაზო უალკოჰოლო სასმელები, ვაჟინები, უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებელი კონცენტრატები და ფხვნილები.
_________________________________________
(111) 274
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1059
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო უალაო სასმელები და ვაჟინები ასეთი სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
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(111) 275
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1062
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები.
_________________________________________
(111) 277
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1063
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები.
_________________________________________
(111) 279
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1064
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები (დიეტური და
დაბალკალორიული უალკოჰოლო სასმელების ჩათვლის) და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 315
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
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(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1061
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები.
_________________________________________
(111) 316
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1061
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები და პრეპარატები მათ დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 3309
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1069
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური, გაზიანი წყლები და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; სიროფები და სასმელის დასამზადებელი შემადგენლობები.
_________________________________________
(111) 3312
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
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(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1070
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური, გაზიანი წყლები და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები
და წვენები; სიროფები და სასმელის დასამზადებელი შემადგენლობები.
_________________________________________
(111) 385
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1066
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მკვებავი და მატონიზირებელი სასმელები.
_________________________________________
(111) 389
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1065
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ უალკოჰოლო სასმელები (დიეტური და
დაბალკალორიული უალკოჰოლო სასმელების ჩათვლით) და შედგენილობები ასეთი
სასმელების დასამზადებლად.
_________________________________________
(111) 3948
(732) შვეპს ჰოლდინგ ლიმიტიდ
მელვიუ ჰაუზი, M1 რიტეილ პარკი,
დროგედა, კაუნტი ლაუთი, ირლანდია
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119
თბილისი, საქართველო
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(580) 2014 03 20
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1129
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
_________________________________________
(111) 6735
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1071
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები, ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და სასმელების
დასამზადებელი შემადგენლობები.
_________________________________________
(111) 7476
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1072
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები, გაზიანი და უგაზო უალკოჰოლო სასმელები, ვაჟინები, სასმელების დასამზადებელი ვაჟინები და ფხვნილები.
_________________________________________
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(111) 7477
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
(791) კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია
ლიმიტიდ
წერეთლის გამზირი 114, 0119 თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 12 26
(793) ლიცენზიის სახე: მარტივი
(793) 1073
(793) 2013 07 01
(793) 2013 12 31
(511)
32 _ მინერალური და გაზიანი წყლები, გაზიანი და უგაზო უალკოჰოლო სასმელები, ვაჟინები, სასმელების დასამზადებელი ვაჟინები და ფხვნილები.
_________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/49; A 61 P 43/00
A 61 M 15/00
A 61 M 15/00
C 07 D 235/30; A 61 K 31/4184; A 61 P 11/00; A 61 P 29/00
C 07 D 401/12; A 61 K 31/5377; A 61 P 9/00; A 61 P 9/12; A 61 P 13/12;
A 61 P 43/00
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12; A 61 K 31/455;
A 61 K 31/506; A 61 K 31/501; A 61 P 29/00; A 61 P 11/00; A 61 P 19/02;
A 61 P 17/00
C 07 D 489/08
E 04 C 5/01; E 04 C 5/03; E 04 C 5/07
E 21 B 7/08; B 21 B 7/10
F 01 K 27/00
F 27 D 3/15; B 22 D 43/00
G 08 G 1/054; G 08 G 1/017; G 07 C 5/08

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 12651 A
AP 2014 12432 A
AP 2014 12433 A
AP 2014 13032 A
AP 2014 12963 A
AP 2014 13031 A
AP 2014 12510 A
AP 2014 12705 A
AP 2014 11609 A
AP 2014 12446 A
AP 2014 12962 A
AP 2014 12853 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 12651 A
AP 2014 12432 A
AP 2014 12433 A
AP 2014 13032 A
AP 2014 12963 A
AP 2014 13031 A
AP 2014 12510 A
AP 2014 12705 A
AP 2014 11609 A
AP 2014 12446 A
AP 2014 12962 A
AP 2014 12853 A

188

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/49; A 61 P 43/00
A 61 M 15/00
A 61 M 15/00
C 07 D 235/30; A 61 K 31/4184; A 61 P 11/00; A 61 P 29/00
C 07 D 401/12; A 61 K 31/5377; A 61 P 9/00; A 61 P 9/12; A 61 P 13/12;
A 61 P 43/00
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12; A 61 K 31/455;
A 61 K 31/506; A 61 K 31/501; A 61 P 29/00; A 61 P 11/00; A 61 P 19/02;
A 61 P 17/00
C 07 D 489/08
E 04 C 5/01; E 04 C 5/03; E 04 C 5/07
E 21 B 7/08; B 21 B 7/10
F 01 K 27/00
F 27 D 3/15; B 22 D 43/00
G 08 G 1/054; G 08 G 1/017; G 07 C 5/08
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sistemuri saZieblebi

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

P 2014 6122 B
P 2014 6120 B
P 2014 6119 B
P 2014 6123 B
P 2014 6124 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2014 12530 A
AP 2014 12372 A
AP 2014 12290 A
AP 2014 12677 A
AP 2014 12789 A

P 2014 6125 B

AP 2014 12792 A

P 2014 6127 B
P 2014 6121 B
P 2014 6126 B

AP 2014 12932 A
AP 2014 12447 A
AP 2014 12817 A

patentis nomeri
(11)

A 61 K 9/14; A 61 K 9/16
A 61 K 31/7034; A 61 P 31/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/06
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; C 07 K 16/22
C 07 C 229/12; A 61 K 31/14; A 61 P 9/10
C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 29/00; C 07 D 491/10
C 07 D 417/12; C 07 D 417/14; A 61 K 31/497; A 61 P 11/00;
A 61 P 11/06; A 61 P 29/00; A 61 P 35/00
C 08 L 63/00
F 23 H 17/12; F 23 H 7/08
F 26 B 17/22, 17/18

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili

1
P 2014 6119 B
P 2014 6120 B
P 2014 6121 B
P 2014 6122 B
P 2014 6123 B
P 2014 6124 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
2
AP 2014 12290 A
AP 2014 12372 A
AP 2014 12447 A
AP 2014 12530 A
AP 2014 12677 A
AP 2014 12789 A

P 2014 6125 B

AP 2014 12792 A

P 2014 6126 B
P 2014 6127 B

AP 2014 12817 A
AP 2014 12932 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
3
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; C 07 K 16/22
A 61 K 31/7034; A 61 P 31/10; A 61 P 3/04; A 61 P 3/06
F 23 H 17/12; F 23 H 7/08
A 61 K 9/14; A 61 K 9/16
C 07 C 229/12; A 61 K 31/14; A 61 P 9/10
C 07 D 405/14; A 61 K 31/506; A 61 P 29/00; C 07 D 491/10
C 07 D 417/12; C 07 D 417/14; A 61 K 31/497; A 61 P 11/00;
A 61 P 11/06; A 61 P 29/00; A 61 P 35/00
F 26 B 17/22, 17/18
C 08 L 63/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2009 012290
AP 2009 012530
AP 2010 012372
AP 2010 012447
AP 2010 012677
AP 2010 012789
AP 2010 012792
AP 2012 012817
AP 2012 012932

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 12290 A
AP 2014 12530 A
AP 2014 12372 A
AP 2014 12447 A
AP 2014 12677 A
AP 2014 12789 A
AP 2014 12792 A
AP 2014 12817 A
AP 2014 12932 A

#14 2014 07 25

patentis nomeri
(11)
P 2014 6119 B
P 2014 6122 B
P 2014 6120 B
P 2014 6121 B
P 2014 6123 B
P 2014 6124 B
P 2014 6125 B
P 2014 6126 B
P 2014 6127 B
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sistemuri saZieblebi

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

patentis nomeri
(11)

E 21 C 45/00
F 24 J 2/00; F 24 H 1/00

U 2014 1821 Y
U 2014 1822 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2014 12361 U
AU 2014 13156 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2014 12361 U
AU 2014 13156 U

patentis nomeri
(11)
U 2014 1821 Y
U 2014 1822 Y

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
E 21 C 45/00
F 24 J 2/00; F 24 H 1/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2011 012361
AU 2013 013156

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2014 12361 U
AU 2014 13156 U

patentis nomeri
(11)
U 2014 1821 Y
U 2014 1822 Y

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

patentis nomeri
(11)

20-03
21-01

D 2014 582 S
D 2014 583 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2014 777 S
AD 2014 781 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2014 582 S
D 2014 583 S
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ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2014 777 S
AD 2014 781 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
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20-03
21-01

sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2013 000777 S
AD 2013 000781 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2014 777 S
AD 2014 781 S

patentis nomeri
(11)
D 2014 582 S
D 2014 583 S

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizaini
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsisa da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso
klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-03

patentis nomeri
(11)
D 2014 584 S

patentis nomrisa da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis
Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2014 584 S

saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsi
(51)
09-03

ganacxadis nomrisa da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2014 000803

patentis nomeri
(11)
D 2014 584 S
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sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili

192

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2014 24947 R
M 2014 24948 R
M 2014 24949 R
M 2014 24950 R
M 2014 24951 R
M 2014 24952 R
M 2014 24953 R
M 2014 24954 R
M 2014 24955 R
M 2014 24956 R
M 2014 24957 R
M 2014 24958 R
M 2014 24959 R
M 2014 24960 R
M 2014 24961 R
M 2014 24962 R
M 2014 24963 R
M 2014 24964 R
M 2014 24965 R
M 2014 24966 R
M 2014 24967 R
M 2014 24968 R
M 2014 24969 R
M 2014 24970 R
M 2014 24971 R
M 2014 24972 R
M 2014 24973 R
M 2014 24974 R
M 2014 24975 R
M 2014 24976 R
M 2014 24977 R
M 2014 24978 R
M 2014 24979 R
M 2014 24980 R
M 2014 24981 R
M 2014 24982 R
M 2014 24983 R
M 2014 24984 R
M 2014 24985 R
M 2014 24986 R
M 2014 24987 R
M 2014 24988 R
M 2014 24989 R
M 2014 24990 R
M 2014 24991 R

2
AM 2014 77682
AM 2014 77684
AM 2014 77724
AM 2012 69814
AM 2012 69839
AM 2012 70096
AM 2012 70097
AM 2012 70098
AM 2012 70099
AM 2012 70100
AM 2012 70102
AM 2012 70103
AM 2012 70104
AM 2013 70260
AM 2013 70276
AM 2013 70277
AM 2013 70278
AM 2013 70378
AM 2013 70502
AM 2013 70510
AM 2013 70511
AM 2013 70748
AM 2013 70796
AM 2013 70917
AM 2013 71198
AM 2013 71220
AM 2013 71225
AM 2013 71238
AM 2013 71254
AM 2013 72973
AM 2013 71271
AM 2013 71327
AM 2013 71357
AM 2013 71358
AM 2013 71361
AM 2013 71370
AM 2013 71440
AM 2013 71441
AM 2013 71443
AM 2013 71459
AM 2013 71460
AM 2013 71461
AM 2013 71462
AM 2013 71463
AM 2013 71487

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2014 69814 A
AM 2014 69839 A
AM 2013 70096 A
AM 2013 70097 A
AM 2013 70098 A
AM 2013 70099 A
AM 2013 70100 A
AM 2013 70102 A
AM 2013 70103 A
AM 2013 70104 A
AM 2013 70260 A
AM 2013 70276 A
AM 2013 70277 A
AM 2014 70278 A
AM 2013 70378 A
AM 2013 70502 A
AM 2013 70510 A
AM 2013 70511 A
AM 2013 70748 A
AM 2014 70796 A
AM 2014 70917 A
AM 2014 71198 A
AM 2013 71220 A
AM 2013 71225 A
AM 2014 71238 A
AM 2013 71254 A
AM 2014 72973 A
AM 2014 71271 A
AM 2014 71327 A
AM 2013 71357 A
AM 2013 71358 A
AM 2014 71361 A
AM 2014 71370 A
AM 2014 71440 A
AM 2014 71441 A
AM 2014 71443 A
AM 2014 71459 A
AM 2014 71460 A
AM 2014 71461 A
AM 2014 71462 A
AM 2014 71463 A
AM 2014 71487 A
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biuletenis
Nnomeri
4
14(402) 2014
14(402) 2014
14(402) 2014
3(391) 2014
4(392) 2014
22(386) 2013
22(386) 2013
22(386) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
22(386) 2013
22(386) 2013
22(386) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
2(390) 2014
23(387) 2013
23(387) 2013
24(388) 2013
22(386) 2013
24(388) 2013
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
24(388) 2013
22(386) 2013
4(392) 2014
23(387) 2013
5(393) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
24(388) 2013
24(388) 2013
4(392) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014

sistemuri saZieblebi
1
M 2014 24992 R
M 2014 24993 R
M 2014 24994 R
M 2014 24995 R
M 2014 24996 R
M 2014 24997 R
M 2014 24998 R
M 2014 24999 R
M 2014 25000 R
M 2014 25001 R
M 2014 25002 R
M 2014 25003 R
M 2014 25004 R
M 2014 25005 R
M 2014 25006 R
M 2014 25007 R
M 2014 25008 R
M 2014 25009 R
M 2014 25010 R
M 2014 25011 R
M 2014 25012 R
M 2014 25013 R
M 2014 25014 R
M 2014 25015 R
M 2014 25016 R
M 2014 25017 R
M 2014 25018 R
M 2014 25019 R
M 2014 25020 R
M 2014 25021 R
M 2014 25022 R
M 2014 25023 R
M 2014 25024 R
M 2014 25025 R
M 2014 25026 R
M 2014 25027 R
M 2014 25028 R
M 2014 25029 R
M 2014 25030 R
M 2014 25031 R
M 2014 25032 R
M 2014 25033 R
M 2014 25034 R
M 2014 25035 R
M 2014 25036 R
M 2014 25037 R
M 2014 25038 R

2
AM 2013 71491
AM 2013 71494
AM 2013 71495
AM 2013 71522
AM 2013 71523
AM 2013 71618
AM 2013 71656
AM 2013 71657
AM 2013 71717
AM 2013 71718
AM 2013 71770
AM 2013 71771
AM 2013 71772
AM 2013 71844
AM 2013 71935
AM 2013 71936
AM 2013 71964
AM 2013 71965
AM 2013 71966
AM 2013 71967
AM 2013 71968
AM 2013 71979
AM 2013 72137
AM 2013 72212
AM 2013 72328
AM 2013 72394
AM 2013 72395
AM 2013 72511
AM 2013 72598
AM 2013 72649
AM 2013 72743
AM 2013 72744
AM 2013 72791
AM 2013 72800
AM 2013 72801
AM 2013 72854
AM 2013 72856
AM 2013 72857
AM 2013 72930
AM 2013 73107
AM 2013 73184
AM 2013 73185
AM 2014 77578
AM 2014 77318
AM 2014 77569
AM 2014 77570
AM 2014 77571

3
AM 2014 71491 A
AM 2014 71494 A
AM 2014 71495 A
AM 2014 71522 A
AM 2014 71523 A
AM 2013 71618 A
AM 2014 71656 A
AM 2014 71657 A
AM 2014 71717 A
AM 2014 71718 A
AM 2013 71770 A
AM 2013 71771 A
AM 2013 71772 A
AM 2014 71844 A
AM 2014 71935 A
AM 2014 71936 A
AM 2014 71964 A
AM 2014 71965 A
AM 2014 71966 A
AM 2014 71967 A
AM 2014 71968 A
AM 2013 71979 A
AM 2014 72137 A
AM 2014 72212 A
AM 2014 72328 A
AM 2014 72394 A
AM 2014 72395 A
AM 2014 72511 A
AM 2014 72598 A
AM 2014 72649 A
AM 2014 72743 A
AM 2014 72744 A
AM 2014 72791 A
AM 2014 72800 A
AM 2014 72801 A
AM 2014 72854 A
AM 2014 72856 A
AM 2014 72857 A
AM 2014 72930 A
AM 2014 73107 A
AM 2014 73184 A
AM 2014 73185 A
-
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4
3(391) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
24(388) 2013
5(393) 2014
5(393) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
1(389) 2014
23(387) 2013
1(389) 2014
4(392) 2014
5(393) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
4(392) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
4(392) 2014
5(393) 2014
5(393) 2014
14(402) 2014
14(402) 2014
14(402) 2014
14(402) 2014
14(402) 2014
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)
1
AM 2014 71221 A
AM 2014 71623 A
AM 2014 71971 A
AM 2014 72077 A
AM 2014 72152 A
AM 2014 72968 A
AM 2014 73088 A
AM 2014 73119 A
AM 2014 73120 A
AM 2014 73121 A
AM 2014 73129 A
AM 2014 73879 A
AM 2014 73921 A
AM 2014 73947 A
AM 2014 73948 A
AM 2014 73949 A
AM 2014 73950 A
AM 2014 73952 A
AM 2014 73953 A
AM 2014 73954 A
AM 2014 74051 A
AM 2014 74101 A
AM 2014 74263 A
AM 2014 74295 A
AM 2014 74301 A
AM 2014 74304 A
AM 2014 74305 A
AM 2014 74306 A
AM 2014 74324 A
AM 2014 74325 A
AM 2014 74378 A
AM 2014 74395 A
AM 2014 74398 A
AM 2014 74401 A
AM 2014 74528 A

194

ganacxadis
Nnomeri
(210)

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

2
2013 71221
2013 71623
2013 71971
2013 72077
2013 72152
2013 72968
2013 73088
2013 73119
2013 73120
2013 73121
2013 73129
2013 73879
2013 73921
2013 73947
2013 73948
2013 73949
2013 73950
2013 73952
2013 73953
2013 73954
2013 74051
2013 74101
2013 74263
2013 74295
2013 74301
2013 74304
2013 74305
2013 74306
2013 74324
2013 74325
2013 74378
2013 74395
2013 74398
2013 74401
2013 74528

1
AM 2014 74529 A
AM 2014 74547 A
AM 2014 74560 A
AM 2014 74593 A
AM 2014 74594 A
AM 2014 74595 A
AM 2014 74596 A
AM 2014 74597 A
AM 2014 74598 A
AM 2014 74599 A
AM 2014 74602 A
AM 2014 74630 A
AM 2014 74637 A
AM 2014 74646 A
AM 2014 74682 A
AM 2014 74684 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 74716 A
AM 2014 74717 A
AM 2014 74718 A
AM 2014 74744 A
AM 2014 74763 A
AM 2014 74768 A
AM 2014 74827 A
AM 2014 74851 A
AM 2014 74852 A
AM 2014 74853 A
AM 2014 74854 A
AM 2014 74855 A
AM 2014 74856 A
AM 2014 74960 A
AM 2014 74990 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75080 A
AM 2014 75081 A
AM 2014 75082 A
AM 2014 75083 A
AM 2014 75120 A
AM 2014 75145 A
AM 2014 73106 A*
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2
AM 2013 74529
AM 2013 74547
AM 2013 74560
AM 2013 74593
AM 2013 74594
AM 2013 74595
AM 2013 74596
AM 2013 74597
AM 2013 74598
AM 2013 74599
AM 2013 74602
AM 2013 74630
AM 2013 74637
AM 2013 74646
AM 2013 74682
AM 2013 74684
AM 2013 74714
AM 2013 74716
AM 2013 74717
AM 2013 74718
AM 2013 74744
AM 2013 74763
AM 2013 74768
AM 2013 74827
AM 2013 74851
AM 2013 74852
AM 2013 74853
AM 2013 74854
AM 2013 74855
AM 2013 74856
AM 2013 74960
AM 2013 74990
AM 2013 75038
AM 2013 75080
AM 2013 75081
AM 2013 75082
AM 2013 75083
AM 2013 75120
AM 2013 75145
AM 2013 73106

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
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
5
5
5
5
5

2
AM 2014 74263 A
AM 2014 74763 A
AM 2014 74960 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74560 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74763 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 72152 A
AM 2014 72968 A
AM 2014 73119 A
AM 2014 73120 A
AM 2014 73121 A
AM 2014 73129 A
AM 2014 73947 A
AM 2014 73948 A
AM 2014 73949 A
AM 2014 73950 A
AM 2014 73952 A
AM 2014 73953 A
AM 2014 73954 A
AM 2014 74395 A
AM 2014 74593 A
AM 2014 74594 A
AM 2014 74595 A
AM 2014 74596 A
AM 2014 74597 A
AM 2014 74598 A
AM 2014 74599 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 74716 A
AM 2014 74717 A
AM 2014 74718 A
AM 2014 74851 A
AM 2014 74852 A
AM 2014 74853 A
AM 2014 74854 A
AM 2014 74855 A
AM 2014 74856 A
AM 2014 74990 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75080 A
AM 2014 75145 A
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1
6
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
22
23
24
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28

2
AM 2014 75038 A
AM 2014 74101 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74684 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74855 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74101 A
AM 2014 74263 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 71623 A
AM 2014 74827 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75120 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74051 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73879 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74763 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74051 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 74744 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 72077 A
AM 2014 74263 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73921 A
AM 2014 74051 A
AM 2014 74325 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 74744 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A

195

sistemuri saZieblebi
1
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35

196

2
AM 2014 74744 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73106 A*
AM 2014 74646 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73106 A*
AM 2014 74295 A
AM 2014 74304 A
AM 2014 74305 A
AM 2014 74306 A
AM 2014 74324 A
AM 2014 74528 A
AM 2014 74529 A
AM 2014 74602 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 71971 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74528 A
AM 2014 74529 A
AM 2014 74630 A
AM 2014 74682 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73088 A
AM 2014 74630 A
AM 2014 74682 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75081 A
AM 2014 75082 A
AM 2014 75083 A
AM 2014 74378 A
AM 2014 74398 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 71971 A
AM 2014 73879 A
AM 2014 74301 A
AM 2014 74304 A
AM 2014 74305 A

#14 2014 07 25

1
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
38
38
39
39
40
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45

3
AM 2014 74306 A
AM 2014 74401 A
AM 2014 74528 A
AM 2014 74529 A
AM 2014 74630 A
AM 2014 74684 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 74768 A
AM 2014 74855 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74301 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 73879 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74547 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74855 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 71221 A
AM 2014 73106 A*
AM 2014 74304 A
AM 2014 74305 A
AM 2014 74306 A
AM 2014 74528 A
AM 2014 74529 A
AM 2014 74547 A
AM 2014 74602 A
AM 2014 74630 A
AM 2014 74637 A
AM 2014 74682 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 74714 A
AM 2014 75038 A
AM 2014 75038 A

sistemuri saZieblebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT

saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)

4
4
7
29
35
35
39
41
41
41

M 2014 24947 R
M 2014 24948 R
M 2014 25035 R
M 2014 25034 R
M 2014 24947 R
M 2014 24948 R
M 2014 24949 R
M 2014 25036 R
M 2014 25037 R
M 2014 25038 R

gamoqveynebuli informaciis koreqtireba

ბიულეტენის
ნომერი

#12(340) 2014w.

გვ.

42

სვეტი

იყო

უნდა იყოს

II

(732)
შპს „კორპორაცია ქართული
ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. #5, 0171,
თბილისი, საქართველო

(732)
შპს „კორპორაცია
ქართული
ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. #5, 0171,
თბილისი, საქართველო
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni

14(402)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

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

mTavari redaqtori:

n. bebriSvili

redaqtori:

a. SixaSvili

koreqtori:

l. Wanturia

damkabadoneblebi:

poligrafiuli jgufi:

q. svaniZe
l. mZeluri
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2014 07 24
tiraJi: 40
SekveTa #14

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

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

