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ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
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(540) _ niSnis gamosaxuleba
(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis
cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze
(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi
(740) _ warmomadgenlis saxeli da misamarTi
(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi
ganyofileba B _ teqnologiuri procesebi; transportireba
ganyofileba C _ qimia; metalurgia
ganyofileba D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi
ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
samuSaoebi
ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba

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

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

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

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

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

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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144
146
147
148

gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14586; 14546; 14658; 14660; 14705
• patentebi:
6993-7008

sasargeblo modelebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14784; 14944; 14896; 14800; 14904

dizainebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
1078

• registrirebuli dizaini:
813

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
100588; 100593; 100604; 100613, 100614; 100664, 100665; 100681; 100683, 100684; 100692, 100693;
100701; 100761-100763; 100772; 100790; 100865; 100871; 100876-100879; 100900; 100904; 100908;
100914-100916; 100929, 100930; 100932; 101221; 101231, 101232; 101289; 101370; 101407-101409;
74568; 80925**; 99318; 99869; 99910; 99966
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
31426-31484
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
31418-31425
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
100099; 100102, 100103; 100127, 100128; 100131-100134; 100138; 100141; 100152, 100153; 100155;
100157-100170; 100183; 100214; 100221, 100222; 100225, 100226; 100229; 100234; 100236; 100238;
100241; 100253; 100343-100345; 100347-100361; 100486; 100509; 100570-100578; 100617, 100618; 98838;
98943; 98951; 99283; 99375; 99390; 99400; 99554; 99562; 99570; 99585-99588; 99601; 99620; 99684-99692; 99694; 99707; 99714; 99717-99727; 99729-99732; 99734-99737; 99739; 99741; 99744-99749;
99798; 99800-99803; 99806, 99807; 99820; 99822- 99824; 99830-99832; 99835-99839; 99846
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
94946; 95894; 96492; 96873; 97505; 97719-97722; 97730; 97733; 97868; 97917- 97925, 98020, 98021;
98037; 98040-98050; 98052-98058; 98065; 98069; 98071-98077; 98081-98083; 98088; 98092-98098; 98101;
98103; 98106; 98109-98111; 98115-98117; 98131; 98136, 98137; 98142; 98251- 98260; 98275-98314;
98317, 98318; 98323; 98325; 98337; 98341; 98343; 98347- 98352; 98354, 98355; 98453-98455; 98473;
98477, 98478; 98482, 98483; 98487; 98544-98546; 98587-98590; 98592, 98593; 98595, 98596; 98599,
98600; 98613; 98638-98640; 98643; 98645; 98647; 98649; 98658; 98698; 98701- 98703; 98735, 98736;
98741-98743

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
• lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis safuZvelze
saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli saqonlis adgilwarmoSobis
dasaxelebebi:
1115-1119; 1122-1130
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AP 2019 14586 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/05
C 07 C 37/07
C 07 C 37/84
C 07 C 39/225
C 12 P 7/22
(21) AP 2016 14586
(22) 2016 03 18
(31) 102015000009450
(32) 2015 03 20
(33) IT
(71) ნიოსის ს.პ.ა. (IT)
პიაცა დელ კარმინე, 4, 20121 მილანი,
20121, იტალია (IT)
(72) ნიკოლო მირაგლია (IT);
ჩეზარე პონძონე (IT);
ანტონელა ტრენტინი (IT);
ფრანჩესკა ბოლინი (IT);
სიმონა დალი (IT);
ფედერიკა კოლძანი (IT);
დავიდ ბიანკი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2017 09 15
(86) PCT/IB2016/051528, 2016 03 18
(54) მენაქინოლების მყარი ფორმები
(57) აღწერილია მენაქინონის აღდგენით მენაქინოლის სტაბილური კრისტალური ფორმის
მიღების ხერხი.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 6
_________________________________________
(10) AP 2019 14546 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/496
A 61 P 19/02
A 61 P 19/04
C 07 D 403/06
(21) AP 2015 14546
(22) 2015 12 18
(31) EP14307129.8
(32) 2014 12 22
(33) EP
(71) გალაპაგოს ნვ (BE)
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გენერალ დე ვიტელან Lll/A3, 2800
მეხელენი, ბელგია (BE);
ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს
სედექსი, საფრანგეთი (FR)
(72) იულიანა ეკატერინა პოპ-ბოტეზი (FR);
ჰელენ მარი ჟარი (FR);
ფრედერიკ ანდრე დე სეუნინკი (FR);
დეივიდ ამანტინი (FR);
რომაინ ლუკ მარი გოსმინი (FR);
კრისტოფ პეიხოტო (FR);
მარი ლაურენს კლერ ვარინი (FR);
ლუკ ჯონათან ალვეი (FR);
ფრანკ ლაურენ ბრებიონი (FR);
პიერ მარკ მარი ჯოზეფ დეპრეზი (FR)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2017 07 17
(86) PCT/EP2015/080430, 2015 12 18
(54) 5-[(პიპერაზინ-1-ილ)-3-ოქსოპროპილ]-იმიდაზოლიდინ-2,4-დიონის
წარმოებულები ADAMTS ინჰიბიტორების სახით, ოსტეოართრიტის
სამკურნალოდ
(57) ნაერთი, ფორმულით I:

O

N
O

N

O
R

N
R

1

R

2

N
R

1

2

3a

3b

3b

Cy

3a

(I)

რომლის R , R , R , R და Cy ცვლადების
მნიშვნელობები განსაზღვრულია გამოგონების
ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, ფარმაცევტული კომპოზიცია მათ
საფუძველზე და გამოყენება ხრტილის დეგრადაციის და/ან ხრტილის ჰომეოსტაზის დარღვევის პროფილაქტიკისთვის და/ან სამკურნალოდ.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ცხრილი: 14
_________________________________________

#14 2019 07 25

gamogonebebi

ganyofileba B

ganyofileba C

B 21

C 03

(10) AP 2019 14658 A (51) Int. Cl. (2006)
B 21 B 5/00
(21) AP 2017 14658
(22) 2017 12 22
(71) სსიპ ,,რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი“ (GE)
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) სლავა მებონია (GE);
გიორგი ჩაგელიშვილი (GE);
თამაზ მორჩაძე (GE)
(54) რადიალურ-საჭედი მანქანა
ზომაგრძელი ღერძსიმეტრიული
ნაკეთობების მიღებისათვის
(57) მანქანა შეიცავს სადგარის 1, 45°-ით
დახრილ კილოებში მოთავსებულ ცოციებს 2.
თითოეული ცოციის ქვედა ნაწილში დამაგრებულია საცემელი 3, ხოლო შუა ნაწილის
მართკუთხა კილოში ჩაყენებულია კულისა 4.
კულისას ცილინდრულ ნახვრეტში გაყრილია
ექსცენტრული ლილვის 5 ექსცენტრიკი. ექსცენტრული ლილვი 5 მოთავსებულია ექსცენტრულ მილისებში 6. ექსცენტრული მილისები
6 ჩამონტაჟებულია სადგარში 1. ექსცენტრული ლილვები 5 ქუროების და კარდანული ლილვების 11 მეშვეობით დაკავშირებულია კორპუსში 12 მოთავსებულ კბილანებთან 13. კბილანები 13 მოდებაში იმყოფება წამყვან საშუალედო ცენტრალურ კბილანასთან 14, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია მანქანის
ამძრავთან 18.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 5

(10) AP 2019 14660 A (51) Int. Cl. (2006)
C 03 B 5/237
C 03 B 5/235
F 27 D 17/00
(21) AP 2016 14660
(22) 2016 05 30
(31) 1555009
(32) 2015 06 02
(33) FR
(71) ვერალია ფრანს (FR)
ტურ კარპ დემ პლას დე კოროლესპლანად ნორ 92400 კურბევუა,
საფრანგეთი (FR);
სენ-გობენ გლას ფრანს (FR)
18 ავენიუ დ’ალზას 92400 კურბევუა,
საფრანგეთი (FR)
(72) ფრედერიკ ჰაიაუ (FR);
ლორენ გარნიე (FR)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2017 12 27
(86) PCT/FR2016/051289, 2016 05 30
(54) ბგერის სიჩქარით დასაჭირხნი
ღუმელი
(57) ღუმელი ნალისებრი ალით, NOx-ის მცირე გამოფრქვევით, შეიცავს ჭერის სანთურას,
რომელსაც გააჩნია 15%-დან 30%-მდე ჟანგბადის შემცველი მჟანგავის შემშვები არხი, მის
კედელში ნაკადის ზევით, არხს წარმავალი
აირის კვამლის ასარინებლად, მის კედელში
ნაკადის ზევით და ბგერის სიჩქარით შებერვის სისტემას, რომელიც შეიცავს, სულ მცირე, ერთ ინჟექტორს აირის ჭავლის შესაბერად
სიჩქარით, რომელიც ტოლია ბგერის სიჩქარის, სულ მცირე 80%-ისა, ე.წ. სონოჩქარული
ინჟექტორით, ნახვრეტს კედელში ნაკადის ზევით ან ნახვრეტს წარმავალი აირის კვამლის
ასარინებელ არხში, ამასთან, აღნიშნული სონო-ჩქარული ინჟექტორი წარმავალი აირის
კვამლის ნაკადის მიმართ აირს უბერავს წინაღდინების რეჟიმში, რომლებიც მიემართება
წარმავალი აირის კვამლის ასარინებელ არხისაკენ, აგრეთვე, გამდნარი მინის მიღების
ხერხი ითვალისწინებს მინის გადნობას აღნიშნულ ღუმელში.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
12 დამოკიდებული
ფიგურა: 4

ფიგ. 1

________________________________________

ფიგ. 1

__________________________________________

#14 2019 07 25
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gamogonebebi

ganyofileba F
F 27
(10) AP 2019 14705 A (51) Int. Cl. (2006)
F 27 B 14/08
F 27 B 14/06
F 27 D 27/00
F 27 D 11/06
F 27 D 1/04
(21) AP 2016 14705
(22) 2016 07 15
(31) 2015/05066
(32) 2015 07 15
(33) ZA
(71) ენვაიროსტილ ინკ. (US)
614 კემბრიჯ როუდ ბლეკსბურგი,
ვირჯინია 24060, აშშ (US)
(72) ლუის იოჰანეს ფურიე (ZA)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2018 02 14
(86) PCT/IB2016/054249, 2016 07 15
(54) არხის ტიპის ინდუქციური ღუმელი
(57) ინდუქციური ღუმელი აღჭურვილია ღუმელის საძირკვლით, რომელიც ქვეშის ფუნქციონალური წინა ნაწილის მოპირდაპირე
მიმართულებით ქვეშის ფუნქციონალური უკანა ნაწილიდან ქვევით დახრილია, ამასთან,
კედელი ქვეშის წინა ნაწილში შეიცავს ზედა
და ქვედა სექციებს, ხოლო წინა კედლის ქვედა სექცია ქვეშში ვრცელდება უფრო შორს,
ვიდრე წინა კედლის ზედა სექცია და წინა კედლის ქვედა სექცია სრულდება ზედა კიდეში,
წინა კედლის ზედა სექციასთან მიბჯენით,
ამასთან, ინდუქციურ გამხურებელში ქვევით
გასასვლელს, განთავსებულს წინა კედელთან
ახლოს, აქვს წინა კედლის ძირთან ახლოს
განთავსებული საძირკველში შესასვლელი,
ზევით გასასვლელიდან, ერთს ან თითოეულს
კი − წინა კედლის ქვედა სექციის ძირთან მიმდებარე ადგილას აქვს საძირკველში გამოსასვლელი, ამასთან, წინა კედლის ქვედა
სექცია აღჭურვილია ერთ ან თითოეულ გასასვლელზე ზევით მიმავალი და მისი მეშვეობით ქვედა სექციის ზედა კიდით გამომავალი
ვერტიკალური განაჭერი, და საძირკველი შეიცავს ცეცხლგამძლე აგურით ამოგებულ გარსაცმს, ქვეშს და ქვეშიდან გავრცელებულ
კედელს საცეცხლის კერის წარმოქმნით, ღუმელთან დაკავშირებულ, სულ მცირე, ერთ
ინდუქციურ გამხურებელს და ქვეშთან შეერთებულს საძირკველში შესრულებული ხახის
საშუალებით, ამასთანავე, ხახის გასასვლელებს, ქვედა გასასვლელით, რომელიც წარმოადგენს ინდუქციურ მახურებელში შესასვლელს და, სულ მცირე, ერთ ზედა გასასვლელს ინდუქციური გამხურებელიდან გამოსასვლელის სახით, ამასთან, ხახის არხები
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კომპლემენტარული ფორმისაა და შესრულებულია ინდუქციური გამხურებლის არხებთან
დაკავშირების შესაძლებლობით და თითოეული გასასვლელი, შესაბამისი ფორმის და
ზომის კომპლემენტარულ
არხთან, დაკავშირებულია თხევადი გარემოთი, ამასთან,
ღუმელის ქვეში მუშა (ფუნქციონალური)
უკანა ნაწილიდან დახრილია ქვეშის მოპირდაპირე მუშა (ფუნქციონალური) წინა ნაწილის მიმართულებით, ხოლო კედელი ქვეშის
წინა ნაწილში შეიცავს წინა კედლის წარმომქმნელ ქვედა და ზედა სექციებს, ამასთან, წინა
კედლის ქვედა სექცია ქვეშში ვრცელდება
უფრო შორს, ვიდრე წინა კედლის ზედა სექცია და წინა კედლის ქვედა სექცია სრულდება ზედა კიდეში, წინა კედლის ზედა სექციასთან მიბჯენით (მიმდებარედ), ხოლო ქვევით
გასასვლელს აქვს წინა კედლის ძირის მახლობლად განლაგებული ქვეშში შესასვლელი
და წინა კედლის ქვედა სექციის ძირთან მიმდებარე ადგილას, ზევით გასასვლელიდან,
ერთს ან თითოეულს კი − აქვს ქვეშში გამოსასვლელი, ამასთან, წინა კედლის ქვედა სექცია აღჭურვილია, ზევით გასასვლელიდან
ერთ ან თითოეულ გასასვლელზე ზევით მიმავალი და მისი მეშვეობით ქვედა სექციის ზედა კიდით გამომავალი ვერტიკალური განაჭერი, ამასთან, ინდუქციური მახურებელი განთავსებულია წინა კედლის მახლობლად.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
ფიგურა: 12

ფიგ. 3

_______________________________________
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ganyofileba A
A 23
(11) P 2019 6993 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 23 N 5/00
(44) 5 (513) 2019

(10) AP 2019 14522 A
(21) AP 2017 14522
(22) 2017 06 19
(24) 2017 06 19
(73) ნინო ჯორბენაძე (GE)
თაბუკაშვილის ქ. 46, 0108, თბილისი (GE);
მარიამ ცისკარიშვილი (GE)
ნუცუბიძის ქ. 17, ბ. 30, 0177,
თბილისი (GE)
(72) მარიამ ცისკარიშვილი (GE);
ნინო ჯორბენაძე (GE)
(54) კაკლისა და თხილის სამტვრევი
მოწყობილობა
______________________________________

(10) AP 2019 14582 A (44) 5(513) /2019
(21) AP 2016 14582
(22) 2016 11 11
(24) 2016 11 11
(31) 15/078,432
(32) 2016 03 23
(33) US
(86) PCT/US2016/061683, 2016 11 11
(73) კაპბრან ჰოლდინგზ ელ ელ სი (US)
11601 უილშირ ბულვ. სუიტ 2300,
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია, 90025 (US)
(72) კოლინ სეპაირ (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) მოწყობილობა საკვები პროდუქტების
დამუშავებისათვის
______________________________________

A 61
(11) P 2019 7005 B

A 47
(11) P 2019 6998 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/38
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14169 A
(21) AP 2014 14169
(22) 2014 11 17
(24) 2014 11 17
(31) 2013/13358
(32) 2013 11 18
(33) TR
(86) PCT/TR2014/000434, 2014 11 17
(73) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი
სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი, ქარამურსელ,
77700 იალოვა (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც განკუთვნილია მასში
ქაღალდისგან დამზადებული
პროდუქტის განსათავსებლად
______________________________________
(11) P 2019 7008 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 J 43/044
A 47 J 44/00
A 47 J 43/07
A 47 J 43/046
A 47 J 43/04
B 01 F 7/00
B 02 C 23/00

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/47
C 01 D 17/00
C 07 C 51/41
C 07 F 1/00
(44) 7(515)/ 2019

(10) AP 2019 14626 A
(21) AP 2017 14626
(22) 2017 11 17
(24) 2017 11 17
(73) ნოდარ ჩიგოგიძე (GE)
ალ. ყაზბეგის გამზ. 4ა, ბ. 47, 0160 ,
თბილისი (GE);
ირაკლი ნადირაძე (GE)
ბაქოს ქ. 12, 0112, თბილისი (GE)
(72) ირაკლი ნადირაძე (GE);
ნოდარ ჩიგოგიძე (GE)
(54) მეტასტაზირების ახალი ინჰიბიტორების შექმნა ონკოდაავადებათა
ქიმიოთერაპიისათვის
______________________________________
(11) P 2019 7006 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/265
A 61 К 9/16
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14562 A
(21) AP 2015 14562
(22) 2015 12 23
(24) 2015 12 23
(31) TO2015A000086
(32) 2015 02 09
(33) IT
(86) PCT/EP2015/081187, 2015 12 23
(73) რივოფარმ სა (CH)
სენტრო ინსემა 6928 მანო, ლუგანო (CH)
(72) ტომასო რობერტო პიაზოლა (CH);
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ალესანდრო ფიორინო (CH)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) რაცეკადოტრილის ფარმაცევტული
პრეპარატი
______________________________________
(11) P 2019 7004 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/295
A 61 K 31/7004
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14478 A
(21) AP 2015 14478
(22) 2015 07 28
(24) 2015 07 28
(31) 14386023.7
(32) 2014 09 22
(33) EP
(86) PCT/EP2015/067216, 2015 07 28
(73) იოულია ცეტი (GR)
13 პავლოუ მელა სტრიტ, 145 61 კიფისია
ატიკის (GR)
(72) იოულია ცეტი (GR)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) რკინა (III) ჰიდროქსიდის აქტივირებული გლუკოზის სიროფებთან კომპლექსები და მათი მიღების ხერხები
______________________________________
(11) P 2019 7007 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4439
A 61 P 25/16
A 61 P 25/00
A 61 P 25/28
(44) 4(512) 2019

(10) AP 2019 14604 A
(21) AP 2016 14604
(22) 2016 03 18
(24) 2016 03 18
(31) 055532/2015
(32) 2015 03 19
(33) JP
(86) PCT/JP2016/059788, 2016 03 18
(73) კიოვა ჰაკო კირინ კო. ლტდ (JP)
1-6-1, ოჰტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო,
100-8185, იაპონია, ტოკიო, 100-8185 (JP)
(72) ტაკაკო ჰორიტა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) თერაპიული აგენტი შუბლის
წილის დისფუნქციისთვის
______________________________________
(11) P 2019 6996 B

(10) AP 2019 14012 A
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A 61 L 15/44
A 61 K 9/00
A 61 K 47/34
A 61 K 9/70
A 61 K 31/355
A 61 L 15/26
(44) 3(511)/2019

(21) AP 2014 14012
(22) 2014 04 11
(24) 2014 04 11
(86) PCT/EP2014/ 000979, 2014 04 11
(73) ბიო.ლო.გა. ს.რ.ლ. (IT)
ვია ჯუზეპე ლაძარინ, 66, I-31015
კონელიანო (ტრევიზო) (IT)
(72) ჯორჯო პანინი (IT)
(74) ვახტანგ ტოროტაძე
(54) კანზე დასაფენი საფენი, რომელიც
შეიცავს ვიტამინ E-ს ან მის ეთერს
______________________________________
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C 04
(11) P 2019 7001 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 04 B 31/40
(44) 4(512)/2019

(10) AP 2019 14403 A
(21) AP 2017 14403
(22) 2017 02 02
(24) 2017 02 02
(73) სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (GE)
კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE)
(72) რაჟდენ სხვიტარიძე (GE);
მალხაზ ტურძელაძე (GE);
მერაბ აბაზაძე (GE);
შალვა ვერულავა (GE)
(74) გივი სიბაშვილი
(54) ბეტონის ნარევის მომზადების
ხერხი
______________________________________

C 07
(11) P 2019 6995 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 215/22
C 07 C 305/24
C 07 C 233/60
A 61 K 31/47
A 61 P 35/00
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 13960 A
(21) AP 2014 13960
(22) 2014 03 17
(24) 2014 03 17
(31) 61/792,413
(32) 2013 03 15
(33) US
(86) PCT/US2014/030524, 2014 03 17
(73) ექსელიქსის ინკ. (US)
210 ისტ გრანდ ავე., საუზ
სან-ფრანცისკო, CA 94080 (US)
(72) დანა ტ. აფტაბი (US);
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ვეი სიუი (US);
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ლინ ნგუენი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) N-(4-{[6,7-ბის(მეთილოქსი)
ქინოლინ-4-ილ]ოქსი} ფენილ)-N'(4-ფთორფენილ) ციკლოპროპან-1,1დიკარბოქსამიდის მეტაბოლიტები
______________________________________
(11) P 2019 7003 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
C 07 D 405/14
C 07 D 403/14
C 07 D 487/08
C 07 D 519/00
A 61 K 31/506
A 61 P 35/00
A 61 P 37/00
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14430 A
(21) AP 2015 14430
(22) 2015 08 07
(24) 2015 08 07
(31) 62/039,969
(32) 2014 08 21
(33) US
(86) PCT/IB2015/056021, 2015 08 07
(73) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10017 (US)
(72) ენდრიუ ფენსამი (US);
არიამალა გოპალსემი (US);
ბრაიან ს. გერსტენბერგერი (US);
ივან ვიკტოროვიჩ ეფრემოვი (US);
ჩჟაო-კუი ვანი (US);
ბეტსი პიერსი (US);
ჯინ-ბაპტისტ ტელიეზი (US);
ჯონ აი. ტრუხილიო (US);
ლიუინგ ჩჟანი (US);
ლი სინი (US);
ედინ საიაჰი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ამინოპირიმიდინილის ნაერთები
როგორც JAK ინჰიბიტორები
______________________________________
(11) P 2019 6997 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4985
A 61 P 31/14
A 61 P 31/16
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14114 A
(21) AP 2014 14114
(22) 2014 09 10
(24) 2014 09 10
(31) 62/031,673; 61/011,784; 61/877,151
(32) 2014 07 31; 2014 06 13; 2013 09 12

(33) US; US; US
(86) PCT/US2014/055012, 2014 09 10
(73) ელიოს ბიოფარმა ინკ. (US)
260 ე. გრანდ ევენიუ 2- ნდ ფლოორ საუტ
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, 94080 (US)
(72) ლეონიდ ბეიგელმანი (US);
დევიდ ბერნარდ სმიტი (US);
ანტიცა დიმიტროვა სტოიჩევა (US);
რობერტ თენ ჰენდრიქსი (US)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) აზა-პირიდონული ნაერთები და
მათი გამოყენება
______________________________________
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(11) P 2019 7002 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 01 C 7/36
C 04 B 7/26
C 04 B 7/28
C 04 B 11/00
(44) 3(511)/2019

(10) AP 2019 14405 A
(21) AP 2017 14405
(22) 2017 02 02
(24) 2017 02 02
(73) სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (GE)
კოსტავას ქ.77, 0175, თბილისი (GE)
(72) რაჟდენ სხვიტარიძე (GE);
მალხაზ ტურძელაძე (GE);
ბელა კეშელავა (GE);
მერაბ აბაზაძე (GE);
შალვა ვერულავა (GE);
დავით ბედუკაძე (GE)
(74) გივი სიბაშვილი
(54) ავტოგზების და მიწისზედა
ნაგებობების საფუძვლების
მშენებლობის ხერხი
______________________________________
(11) P 2019 6999 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 01 H 5/06
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14384 A
(21) AP 2017 14384
(22) 2017 01 18
(24) 2017 01 18
(31) 1650405
(32) 2001 01 19
(33) FR
(73) სოვიარ (FR)
503 ავენიუ დე მარლიოზ 74190 პასი (FR)
(72) მიშელ ბენედეტი (FR);
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ლუდოვიკ დუსერფი (FR)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) თოვლასაღები მისაბმელი
______________________________________

ganyofileba F
F 03
(11) P 2019 7000 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 3/12
F 03 B 3/02
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 14386 A
(21) AP 2015 14386
(22) 2015 04 30
(24) 2015 04 30
(31) 62/027,910
(32) 2014 07 23
(33) US
(86) PCT/CA2015/050367, 2015 04 30
(73) ანდრიც ჰიდრო ლტდ (CA)
6100 ტრანს-კანადა ჰაივეი, პუენტ-კლერ,
კვებეკი H9R 1 B 9 (CA)
(72) სვენ ფონ ფელენბერგი (CA)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) რადიალურ-ღერძული ჰიდროტურბინა,
მისი მუშა თვალი მოკლე ფრთითა და
მოკლე ფერსოთი
______________________________________

F 04
(11) P 2019 6994 B

(51) Int. Cl. (2006)
F 04 B 25/00
(44) 7(515)/2019

(10) AP 2019 13247 A
(21) AP 2013 13247
(22) 2013 09 27
(24) 2013 09 27
(73) ივანე ბეროშვილი (GE)
დიღმის მას., Vკვტ., კორპ. 20, ბ. 73, 0159,
თბილისი (GE);
აბესალომ ბეროშვილი (GE)
დიღმის მას., Vკვტ., კორპ. 20, ბ. 73, 0159,
თბილისი (GE);
თეიმურაზ კეჩიანი (UA)
დონეცკის ოლქი, ქ. ენაკიევო, ლენინის
პროსპექტი 132, ბ. 5, უკრაინა (UA)
(72) ივანე ბეროშვილი (GE);
აბესალომ ბეროშვილი (GE);
თეიმურაზ კეჩიანი (UA)
(54) გაზის დაჭირხვნის ხერხი
______________________________________
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kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).
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(10) AU 2019 14784 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/38
(21) AU 2014 14784
(22) 2014 11 17
(62) AU 2014 14166 2014 11 17
(31) 2013/13360
(32) 2013 11 18
(33) TR
(71) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი
სანაიი ვე თიჯარეთ ანოიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი ქარამურსელ
77700 იალოვა, თურქეთი (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც შეიცავს მექანიზმს
ნაკეთობების ჩასატვირთად
(57) მოწყობილობა შეიცავს ძირითად კორპუსს (8), თავსახურს (1) მიმაგრებულს ძირითად კორპუსთან (8) სახსრული ელემენტის (7)
მეშვეობით, შიდა კონტეინერს (9) წარმოქმნილს ძირითადი კორპუსის (8) კედლების მეშვეობით, გამოსასვლელ ფილას (6), შესრულებულს ძირითად კორპუსში (8) და განკუთვნილს ქაღალდისაგან დამზადებული პროდუქტის განსათავსებლად, გამოსასვლელ ხვრელს (4), რომელიც უზრუნველყოფილია ძირითადი კორპუსის (8) კედელში და განკუთვნილია პროდუქტის (2) ღია ბოლო ნაწილის გამოსაწევად. გარდა ამისა, მოწყობილობა დამატებით შეიცავს მიმღებ ელემენტს (5), განლაგებულს თავსახურზე (1) პროდუქტის (2) განსათავსებლად და წიბოებს (3) შესრულებულს
თავსახურზე (1) პროდუქტის (2) შესაკავებლად.
ფიგურა: 3

ფიგ. 2

_________________________________________

ganyofileba B
B 21
(10) AU 2019 14944 U

(51) Int. Cl. (2006)
B 21 F 1/04
(21) AU 2018 14944
(22) 2018 11 30
(71) რევაზ სიხარულიძე (GE)
ტყიბულის ქ. 16, 0178, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) რევაზ სიხარულიძე (GE)
(54) გლინულას საღუნი მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს სადგარს 1, სადგარზე განთავსებულ მიმართველ ჩარჩოს 4,
გლინულას მიმმართველების სისტემას, ამძრავს, ჰიდროცილინდრების სისტემას, ღუნვის
მექანიზმს. გლინულას დამჭერ საშუალებას
და მართვის მექანიზმს. გარდა ზემოაღნიშნულისა, მოწყობილობა, ასევე, შეიცავს ცოციებს, სადაც ცოციებიდან ერთი შესრულებულია გლინულას ღუნვის ზონაში მიმწოდებელ-საფიქსაციო ცოციას 5 სახით, ცოციებიდან დანარჩენი ორი შესრულებულია კარეტის
სახით 6 და 7, სადაც პირველ მათგანზე დაყენებულია ჰიდროცილინდრების სისტემის მეორე ჰიდრო ცილინდრი 12, რომლის ჭოკი მიერთებულია მეორე, კარეტის სახით შესრულებულ ცოციასთან 7. ღუნვის მექანიზმი კი შეიცავს კარეტის სახით შესრულებულ თითოე-
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ულ ცოციასთან 6 და 7 სახსრულად დაკავშირებულ წყვილ ბერკეტს 12 და 13, 14 და 15,
რომელთა თავისუფალი ბოლოები, ასევე, სახსრულად დაკავშირებულია ჩარჩოზე შესრულებულ ვერტიკალურ მიმმართველში გადაადგილების შესაძლებლობის მქონე, სულ
მცირე, ერთ თითთან 16.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ფიგურა: 6

ფიგ. 1

_________________________________________

ganyofileba C

მ. თამარაშვილის გამზ. 15/52, 0177,
თბილისი, საქართველო (GE);
შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GE)
მ. ალექსიძის ქ. 1, 0193, თბილისი,
საქართველო (GE);
თამარ ვარაზი (GE)
პასტერის ქ. 7, 0102, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლიანა ჩოხელი (GE);
მარინე ფრუიძე (GE);
მარიცა ყურაშვილი (GE);
გიორგი გიგოლაშვილი (GE);
გია ხატისაშვილი (GE);
გიორგი ადამია (GE);
თამარ ვარაზი (GE)
(54) ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე
სპირულინას გამოყენებით დიქლორდიფენილტრიქლორეთანით (დდტ)
დაბინძურებული წყლის გაწმენდის
ხერხი
(57) დაბინძურებული წყლიდან დიქლორდიფენილტრიქლორეთანის მაღალი ხარისხით
მოცილება ხორციელდება წყალში ლურჯმწვანე წყალმცენარე სპირულინას (Spirulina
platensis) ეფექტური რაოდენობის შეტანით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
_________________________________________

C 22

C 02

(10) AU 2019 14800 U
(10) AU 2019 14896 U

(51) Int. Cl. (2006)
C 02 F 3/32
(21) AU 2018 14896
(22) 2018 10 08
(71) ლიანა ჩოხელი (GE)
კანდელაკის ქ. 8ა, ბ. 14, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE);
მარინე ფრუიძე (GE)
გამსახურდიას გამზ. 36, ბ. 44, 0160,
თბილისი, საქართველო (GE);
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (GE)
დავით აღაშენებლის ხეივანი 240,
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო
კამპუსი, 0159, თბილისი,
საქართველო (GE);
მარიცა ყურაშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., II კვარტ., კორპ. 25,
ბ. 32, 0186, თბილისი, საქართველო (GE);
გიორგი გიგოლაშვილი (GE)
დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ. 8ა,
ბ. 19, 0131, თბილისი, საქართველო (GE);
გია ხატისაშვილი (GE)
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 15, ბ. 222,
0131, თბილისი, საქართველო (GE);
გიორგი ადამია (GE)
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(51) Int. Cl. (2006)
C 22 C 12/00
(21) AU 2018 14800
(22) 2018 05 29
(71) ტატიანა გეგეჭკორი (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., VI კვარტ.,
კორპ. 38, სად. I, ბ. 3, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE);
გრიგორ მამნიაშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., VI კვარტ.,
კორპ. 38, სად. I, ბ. 3, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE);
ვახტანგ ფეიქრიშვილი (GE)
მცხეთის ქ. 33, 0162, თბილისი,
საქართველო (GE),
აკაკი ფეიქრიშვილი (GE)
შარტავას ქ. 16, ბ. 32, 0175, თბილისი,
საქართველო (GE);
ბაგრატ გოდიბაძე (GE)
ნუცუბიძის პლატო IV მკრ., კორპ. 10ვ.,
ბ. 60, 0183, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ტატიანა გეგეჭკორი (GE);
გრიგორ მამნიაშვილი (GE);
ვახტანგ ფეიქრიშვილი (GE);
აკაკი ფეიქრიშვილი (GE);
ბაგრატ გოდიბაძე (GE)
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(54) MgB2-ის ზეგამტარული კომპოზიტის
კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ
ფაზაში
(57) MgB2-ის ზეგამტარი კომპოზიტის მიღების ხერხი, რომელიც ითვალისწინებს ფხვნილოვანი მასალის შესაბამისი ფორმის მქონე
ამპულაში მოთავსებას და კომპაქტირებას დარტყმითი ტალღების საშუალებით, ამასთან,
კომპაქტირება ხორციელდება 5-10გპა წნევის
მოქმედებით, 900÷1000°C ტემპერატურაზე მაგნიუმის თხევადი ფაზის ზემოქმედებით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
_________________________________________

C 25
(10) AU 2019 14904 U

(51) Int. Cl. (2006)
C 25 D 03/00
(21) AU 2018 14904
(22) 2018 10 15
(71) დავით გოგოლი (GE)
ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 1ა, კორპ. 8, ბ. 29,
0186, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ოლღა თვარაძე (GE);
გიგლა წურწუმია (GE);
დავით გოგოლი (GE)
(54) ელექტროლიტი შენადნობის
თუთია-ბისმუტ-მანგანუმის დანაფარის
ელექტროგამოლექვისათვის
(57) ელექტროლიტი შენადნობის თუთია-ბისმუტ-მანგანუმის დანაფარის ელექტრო-გამოლექვისათვის შეიცავს თუთიის სულფატს,
მანგანუმის სულფატს, ნატრიუმის ციტრატს,
მჟავას და დისტილირებულ წყალს, ამასთან,
იგი დამატებით შეიცავს ბისმუტის ნიტრატს,
ამონიუმის სულფატს და მჟავას სახით გოგირდმჟავას კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით: გ/ლ
თუთიის სულფატი ZnSO 4 ∙ 7H 2 O − 20-40
ბისმუტის ნიტრატი Bi(NO 3 ) 3 ∙ 5H 2 O − 2.0-3.5
მანგანუმის სულფატი MnSO 4 ∙ H 2 O − 90-140
ნატრიუმის ციტრატი Na 3 C 6 H 5 O 7 ∙ 5,5H 2 O − 70-110
ამონიუმის სულფატი (NH 4 ) 2 SO 4 − 160-200
გოგირდმჟავა H 2 SO 4 − 30-50
დისტილირებული წყალი − დანარჩენი
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 1
________________________________________
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dizaini
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(10) AD 2019 1078 S
(51) 09-03
(21) AD 2019 1078
(22) 2019 03 14
(28) 1
(71) მარსა იაღ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
რამაზანოღლუ მაჰ. მაჰმუთ ბაირამ ჯად. – NO: 9 შეიჰლი 34758 ფენდიქ, სტამბოლი,
თურქეთი (TR)
(72) ალი ულქერი (TR)
(74) თამაზ შილაკაძე (GE)
(54) საფუთავი კვების პროდუქტებისათვის
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
___________________________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizaini
(11) D 2019 813 S
(51) 11-02
(10) AD 2019 1066 S
(44) 2019 04 10 №7
(21) AD 2018 1066
(22) 2018 11 22
(24) 2018 11 22
(28) 4
(18) 2023 11 22
(73) ზვიად ციკოლია (GE)
არ. ქურდიანის ქ. 6, ბ. 73, თბილისი, 0112,
საქართველო (GE)
(72) ზვიად ციკოლია (GE)
(74) შალვა გვარამაძე (GE)
(54) 1.-4. ლითონის დეკორატიული
ნაკეთობები
______________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2019 100588 A
(210) AM 100588
(220) 2018 11 26
(731) გიორგი სალაყაია
გაზაფხულის ქ. 15, ლიტერ „1“, ბ. 3,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ მაჭავარიანი
(540)

ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100604 A
(210) AM 100604
(220) 2018 11 29
(731) სს `ბაზისი~
მუხიანის ქ. 2ა, გლდანი-ნაძალადევის
რაიონი, 0141, თბილისი, საქართველო
(740) მარიამ გოგიტიძე
(540)

(591) ყვითელი, თეთრი
(531) 05.07.10; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.21; 29.01.12
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2019 100593 A
(210) AM 100593
(220) 2018 11 27
(731) INPHA LLP-ის წარმომადგენლობითი
ოფისი საქართველოში
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(540)

Опторепаир
ოპტორეპაირ
Optorepair

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
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Jerarsi

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2019 100613 A
(210) AM 100613
(220) 2018 11 29
(731) `სააქციო საზოგადოება ლეკხიმ~
შოთა რუსთაველის ქ. 23, 01033, კიევი,
უკრაინა
(740) გიორგი მეიფარიანი
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(540)

ENZECEF

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სტომატოლოგიური აბრაზიული მასალა;
აკონიტინი; კბილის პროთეზის წებო; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ცილოვანი საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის;
სამედიცინო სპირტი; ალდეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვირფასი ლითონების შენადნობები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის;
სტომატოლოგიური ამალგამა; სახამებელი დიეტური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ანესთეზიის საშუალებები; კამის ზეთი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ლეიკოპლასტირი; ანგოსტურას
ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ასთმური ჩაი; მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები; სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები; პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები; ანტისეპტიკური საშუალებები;
ანტისეპტიკური ბამბა; დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარატები; მეჭეჭების სამკურნალო ფანქრები; ასეპტიკური ბამბა; ბუზსაჭერი წებოვანი
ქაღალდი; ბაქტერიული კულტურების მკვებავი
არე; ბაქტერიული კულტურების საკვები არე;
ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო
და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბაქტერიული შხამები; ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფეხის
კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები; სამედიცინო
დანიშნულების აბაზანის პრეპარატები; მინერალური წყლის აბაზანების მარილები; ჟანგბადის
აბაზანები; ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათვის; აბაზანის თერაპიული პრეპარატები;
ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სახვევი ბანდები; ბალზამი სამედიცინო
მიზნებისათვის; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები; ბიოციდები; ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტყვიის საფენები; ინსექტიციდები; ხის ნახშირი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამკურნალო კანფეტები; სამკურნალო ტალახი; სამედიცინო ნალექი (ტალახი); დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები; კაშუ [აკაციის, პალმის წვენი] ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ძვლის კოჟრების სამკურნალო პრეპარატები; კალომელი; ესპანურას ფხვნილი; რეზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; სიროფები და ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული
პრეპარატები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის; ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის;
სამედიცინო ბამბა; ნაძენძი სამედიცინო მიზნე-

ბისათვის; კირის პრეპარატები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; ძაღლების დასაბანი საშუალებები; ძაღლების რეპელენტები; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; ქლორალჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქლოროფორმი; სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური ცემენტი; ცხოველთა ჩლიქების ცემენტი; საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საკმევი
სანთლები; კოკაინი; პარაზიტების საწინააღმდეგო საყელურები ცხოველებისათვის; თვალის საფენი; კომპრესები; ვიტამინის პრეპარატები;
ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების ქიმიური გამტარები; კონდურანგოს ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; შეკრულობის საწინააღმდეგო წამლები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; ქიმიური კონტრაცეპტივები; კონტრასტული რადიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო
მიზნებისათვის; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; სამედიცინო ბამბა; მზით დამწვრობის
საწინააღმდეგო პრეპარატები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; კაუსტიკური ფანქრები; მოყინვის სამკურნალო პრეპარატები; ჰემოსტატიკური
ფანქრები; კროტონის ქერქი; კურარე; ვაქცინები;
სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო მცენარეების ნახარშები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კბილის დასაბჟენი მასალები; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; კბილის ლაკები; კბილის მასტიკა; სახვევი მასალა, სამედიცინო; ფაიფური კბილის
პროთეზებისათვის; კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი პრეპარატები; სისხლის გასაწმენდი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები
ჰიგიენური მიზნებისათვის; დეოდორანტები, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანებისთვის
და ცხოველებისთვის; თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიაბეტური პური; საჭმლის მონელების ხელშემწყობი საშუალებები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიგიტალინი; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები; მედიკამენტები; მედიკამენტებიანი
ყუთები, პორტატიული; მაგნეზია ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის; მინერალური წყლის
მარილები; თერმული წყლები; ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები]; ლეიკოპლასტირის მოსაცილებელი გამხსნელები; სპოროვანების საწინააღმდეგო პრეპარატები; ჭრილობის შეხორცებისას გამოსაყენებელი ტამპონები; მარილები
სამედიცინო მიზნებისათვის; რთული ეთერები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქირურგიული სახვევი მასალა; ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ევკალიპტი ფარმა-
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ცევტული მიზნებისათვის; საფაღარათო საშუალებები; ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის; სიცხის დამწევი საშუალებები; კამა სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ნაყენები; სამკურნალო ჩაი; თევზის ქონი; ფუნგიციდები; ნერვული სისტემის გასამაგრებელი საშუალებები;
გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭიის წამლები; სახვევი დოლბანდი; ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბაქტერიციდები; გლიცეროფოსფატები; რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის;
სელის თესლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის; საცხები
ვეტერინარული მიზნებისათვის; წველის დროს
გამოსაყენებელი საცხები; ქიმიური პრეპარატები ორსულობის დიაგნოსტიკისათვის; სამკურნალო ზეთები; ჰემატოგენი; ჰემოგლობინი; სამკურნალო ბალახები; ჰორმონები სამედიცინო მიზნებისათვის; მდოგვის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიდრასტინი; ჰიდრასტინინი; ბამბა,
ჰიგროსკოპიული; ხელოვნური განაყოფიერების
სპერმა; რეპელენტები; იოდის ნაყენი; პეპტონები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდოფორმი;
ირლანდიური ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის; იალაპა; უნაბი, სამკურნალო; ძირტკბილა
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; თამბაქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები]; რძის ფერმენტები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ალაოს რძის
სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; სელის საკვები
სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის თესლის
ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის შაქარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭუპრების
გასანადგურებელი პრეპარატები; საფუარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპარატები; მალამოები; ლუპულინი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საღეჭი
რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მანგრის
ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქვედა საცვალი, ჰიგიენური; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; პიტნა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭრაქის საწინააღმდეგო ქიმიური პრეპარატები; ალაო ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი პრეპარატები; მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი პრეპარატები; გოგირდის ჩხირები (მადეზინფიცირებელი საშუალებები); პომადები სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაყენები სამედიცინო მიზნებისათვის; შრატები; მენთოლი; ვერცხლისწყლის მალამოები; მიკროორგანიზმების საკვები ნივთიერებები; მიკროორგანიზმების კულტურები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
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ვის; ვირთაგვების საწამლავი; წებოვანი ბუზსაჭერები; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; მდოგვი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები; ნარკოტიკები; საყნოსავი მარილები; მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ოპიუმის პრეპარატები; ოპიუმი; ოპოდელდოკი; ორგანოთერაპიის პრეპარატები; სტომატოლოგიური
ამალგამები; პექტინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები; ჰიგიენური ტამპონები; მენსტრუალური საფენები; ჰიგიენური პირსახოცები; ფენოლი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; კანის მოსავლელი ფარმაცევტული
პრეპარატები; მცენარეული ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქერტლის საწინააღმდეგო ფარმაცევტული პრეპარატები; პეპსინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიული; ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფილოქსერას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებული ქიმიური პრეპარატები; ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო
საშუალებები; სისხლის პლაზმა; შხამები; კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის;
პირეტრუმის ფხვნილი; კვებრახო სამედიცინო
მიზნებისათვის; სინამაქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინა სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისათვის; რადიოაქტიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; რადიუმი სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ფესვები, ძირხვენები; რევანდის ფესვები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
მატონიზებელი საშუალებები [სამკურნალო
პრეპარატები]; აზოტმჟავა ბისმუტის ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სარსაპარილა სამედიცინო მიზნებისათვის; სისხლი სამედიცინო მიზნებისათვის; წურბლები სამედიცინო
მიზნებისათვის; მხრის ქირურგიული სახვევები;
ტრანკვილიზატორები; ჭვავის რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სეროთერაპიის მედიკამენტები; მდოგვის საფენები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრეპარატები; საძილე საშუალებები; ნატრიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; სტერილიზაციის პრეპარატები; სტრიქნინი;
შემკვრელი საშუალებები; შაქარი სამედიცინო
მიზნებისათვის; მედიცინაში გამოსაყენებელი
სულფამიდური პრეპარატები; სამედიცინო სანთლები; ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
სკიპიდრის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტიმოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
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sasaqonlo niSnebi
ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი
ქაღალდი; ვეტერინარული პრეპარატები; ვაზის
დაავადების სამკურნალო ქიმიური პრეპარატები; პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; ჩირქგროვის პრეპარატები; აცეტატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამედიცინო მწებავი ლენტები; ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ნუშის
რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; წყლის
აბაზანების მარილები სამედიცინო მიზნებისთვის; ძირტკბილას ჩხირები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სასმელი სოდა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრომი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; დიეტური სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის ზეთი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ქაფური სამედიცინო მიზნებისათვის; შაქარყინული სამედიცინო მიზნებისათვის; კარბოლინი [პარაზიტების საწინააღმდეგო
საშუალება]; ალგიციდები; ლეციტინი სამედიცინო მიზნებისათვის; აირები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის; დედარძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; ცელულოზის რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცელულოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
მარცვლოვნების დამუშავებისას მიღებული თანაპროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის;
ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კოლოდიუმი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ღვინის მჟავას მჟავა ქვა ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; კრეოზოტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მედიკამენტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მედიკამენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტურები; ფერმენტები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; გოგირდის
ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისთვის; ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მოსაწევი ბალახები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გალმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის;
გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; გუმიგუტი სამედიცინო მიზნებისათვის; გურიუნბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის; სვიას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; აბუსალათინის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; წყალ-

ბადის ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისათვის; იოდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდიდები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტუტე ლითონების იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
იზოტოპები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; საფენები შარდის ან განავლის შეუკავებლობით დაავადებულთათვის; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები; ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; კონტაქტური ლინზების გამწმენდი პრეპარატები;
დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ბოჭკო; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი, სიკატივები [გამომშრობი ნივთიერებები] სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ლოსიონებით
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის; ამინომჟავები სამედიცინო მიზნებისათვის; ამინომჟავები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი
პატარა ბალიშები; კედრის ქერქი [რეპელენტი];
მადეზინფიცირებელი საშუალებები ქიმიური
ტუალეტებისათვის; თევზის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური საკვები
დანამატები; პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო
საშუალებები; კვების დანამატები; ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული მიზნებისათვის; მწერების გასადევნი შესახრჩოლებლები; აკარიციდები; ანტიბიოტიკები; მადის დასათრგუნი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრონქების გასაფართოებელი პრეპარატები; კოჟრის ბალიშები; მოლესკინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ვაგინალური ხსნარები; თმის
ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო პრეპარატები;
სტეროიდები; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცოცხალი ქსოვილების
ქირურგიული იმპლანტები; თვალის სახვევები
სამედიცინო მიზნებისათვის; ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის; ტანსაცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები; ჰაერის მადეზოდორირებელი საშუალებები; გამოსარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი
უჯრედები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო
დანიშნულების; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, ვეტერინარული დანიშნულების; სამედიცინო დანიშნულების გამაგრილებელი სპრეი;
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პირადი მოხმარების საცხები ინტიმური ადგილებისთვის; ალოე ვერას პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; მარგალიტის ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის; სექსუალური აქტივობის შესამცირებელი პრეპარატები; ბავშვის
საფენები; ბავშვის საფენი-საცვალი; თვალის
დასაბანი სამედიცინო საშუალებები; მადის დასაქვეითებელი აბები; გასახდომი აბები; გასარუჯი აბები; ანტიოქსიდანტური აბები; დიეტური
დანამატები ცხოველებისთვის; დიეტური ცილოვანი დანამატები; სელის დიეტური დანამატები;
სელის ზეთის დიეტური დანამატები; ხორბლის
ჩანასახის დიეტური დანამატები; საფუარის დიეტური დანამატები; დედარძის დიეტური დანამატები; პროპოლისი სამედიცინო მიზნებისათვის;
პროპოლისის დიეტური დანამატები; ყვავილის
მტვერის დიეტური დანამატები; ფერმენტული
დიეტური დანამატები; გლუკოზის დიეტური დანამატები; ლეციტინის დიეტური დანამატები;
ალგინატის დიეტური დანამატები; ალგინატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაზეინის დიეტური დანამატები; პროტეინული დიეტური
დანამატები; პროტეინული დანამატები ცხოველებისთვის; რეაქტიული ქაღალდი სამედიცინო
ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; სამედიცინო
სპირტი; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები; პესტიციდები; ცხოველთა საფენები; სადეზინფექციო საშუალებები; ქირურგიული წებო; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი სამედიცინო მიზნებისთვის; აკნეს სამკურნალო საშუალებები; სამედიცინო საკვები ცხოველთათვის; სადიაგნოსტიკო საშუალებები ვეტერინარული მიზნებისთვის; ბამბის ჩხირები სამედიცინო მიზნებისთვის; ბამბის ტამპონები სამედიცინო მიზნებისთვის; ჩვილთა ფორმულა
(რძიანი ნარევი); რძის ფხვნილი ჩვილებისათვის;
ტრანსპლანტატი (ცოცხალი ქსოვილები); კოლაგენი სამედიცინო მიზნებისათვის; მცენარეთა
ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
წამლები; მიკროორგანიზმების პრეპარატები,
სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების;
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები (ინსექტიციდები); კალომელი (ფუნგიციდები); ძაღლების დასაბანი საშუალებები
(ინსექტიციდები); ცხოველების დასაბანი საშუალებები; ნუშის რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული დანიშნულების; სამედიცინო დანიშნულების ვაგინალური ხსნარები; თვალის დასაბანი საშუალებები; სამედიცინო დანიშნულების
რეაქტიული ქაღალდი; სამედიცინო დანიშნულების ფიტოთერაპიული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების მცენარეული ექსტრაქტები;
სექსუალური სტიმულატორი გელები; იმუნოსტიმულატორები; საკვები დანამატები თერაპიული ან სამედიცნო გამოყენებისთვის; გაყინულიგამხმარი საკვები ადაპტირებული სამედიცინო
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გამოყენებისთვის; ლიოფილიზებული საკვები
ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის;
ჰომოგენიზებული საკვები ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის; წინასწარ გამზადებული შპრიცები სამედიცინო გამოყენებისთვის;
გაყინული-გამხმარი ხორცი ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის; ლიოფილიზებული
ხორცი ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის; ინდიკატორული ქაღალდი ვეტერინარული გამოყენებისთვის; შემკვრელები სამედიცინო გამოყენებისთვის; ტილების სამკურნალო
პრეპარატები (პედიკულიციდები); ტილების საწინააღმდეგო შამპუნები; ინსექტიციდური შამპუნები ცხოველის; ინსექტიციდური ვეტერინარული სარეცხები; ანტიბაქტერიული საპონი; ხელების დასამუშავებელი ანტიბაქტერიული საშუალება; პარსვის შემდგომი სამკურნალო ლოსიონი; სამკურნალო შამპუნები; სამკურნალო
სატუალეტო ნივთები; თმის საკმურნალო ლოსიონები; სამკურნალო მშრალი შამპუნები; სამკურნალო შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; მადეზინფიცირებელი საპნები; სამკურნალო საპნები; სამკურნალო კბილის ფხვნილები
და პასტები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100614 A
(210) AM 100614
(220) 2018 11 29
(731) `სააქციო საზოგადოება ლეკხიმ~
შოთა რუსთაველის ქ. 23, 01033, კიევი,
უკრაინა
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

ENZEKAM

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სტომატოლოგიური აბრაზიული მასალა;
აკონიტინი; კბილის პროთეზის წებო; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ცილოვანი საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის;
სამედიცინო სპირტი; ალდეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვირფასი ლითონების შენადნობები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის;
სტომატოლოგიური ამალგამა; სახამებელი დიეტური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ანესთეზიის საშუალებები; კამის ზეთი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ლეიკოპლასტირი; ანგოსტურას
ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ასთმური ჩაი; მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები; სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები; პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები; ანტისეპტიკური საშუალებები;
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ანტისეპტიკური ბამბა; დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარატები; მეჭეჭების სამკურნალო ფანქრები; ასეპტიკური ბამბა; ბუზსაჭერი წებოვანი
ქაღალდი; ბაქტერიული კულტურების მკვებავი
არე; ბაქტერიული კულტურების საკვები არე; ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო და
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბაქტერიული
შხამები; ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფეხის
კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები; სამედიცინო
დანიშნულების აბაზანის პრეპარატები; მინერალური წყლის აბაზანების მარილები; ჟანგბადის
აბაზანები; ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათვის; აბაზანის თერაპიული პრეპარატები;
ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სახვევი ბანდები; ბალზამი სამედიცინო
მიზნებისათვის; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები; ბიოციდები; ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტყვიის საფენები; ინსექტიციდები; ხის ნახშირი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამკურნალო კანფეტები; სამკურნალო ტალახი; სამედიცინო ნალექი (ტალახი); დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები; კაშუ [აკაციის, პალმის
წვენი] ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვლის
კოჟრების სამკურნალო პრეპარატები; კალომელი; ესპანურას ფხვნილი; რეზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; სიროფები და ვაჟინები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის; ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის; სამედიცინო ბამბა; ნაძენძი სამედიცინო მიზნებისათვის; კირის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძაღლების დასაბანი საშუალებები;
ძაღლების რეპელენტები; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; ქლორალჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქლოროფორმი; სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური ცემენტი; ცხოველთა
ჩლიქების ცემენტი; საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საყალიბე ცვილი
სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საკმევი სანთლები; კოკაინი; პარაზიტების საწინააღმდეგო
საყელურები ცხოველებისათვის; თვალის საფენი; კომპრესები; ვიტამინის პრეპარატები; ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების ქიმიური
გამტარები; კონდურანგოს ქერქი სამედიცინო
მიზნებისათვის; შეკრულობის საწინააღმდეგო
წამლები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; ქიმიური კონტრაცეპტივები; კონტრასტული რადიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; სამედიცინო ბამბა; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკური ფანქრები; მოყინვის

სამკურნალო პრეპარატები; ჰემოსტატიკური ფანქრები; კროტონის ქერქი; კურარე; ვაქცინები;
სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო მცენარეების ნახარშები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კბილის დასაბჟენი მასალები; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; კბილის ლაკები; კბილის მასტიკა;
სახვევი მასალა, სამედიცინო; ფაიფური კბილის
პროთეზებისათვის; კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი პრეპარატები; სისხლის გასაწმენდი
საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის; დეოდორანტები, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის; თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიაბეტური პური; საჭმლის მონელების ხელშემწყობი საშუალებები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიგიტალინი; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები; მედიკამენტები; მედიკამენტებიანი ყუთები, პორტატიული; მაგნეზია
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის; მინერალური წყლის მარილები; თერმული წყლები;
ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები]; ლეიკოპლასტირის მოსაცილებელი გამხსნელები;
სპოროვანების საწინააღმდეგო პრეპარატები;
ჭრილობის შეხორცებისას გამოსაყენებელი ტამპონები; მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის;
რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქირურგიული სახვევი მასალა; ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ევკალიპტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საფაღარათო საშუალებები; ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის; სიცხის დამწევი საშუალებები; კამა
სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ნაყენები; სამკურნალო ჩაი; თევზის ქონი; ფუნგიციდები; ნერვული სისტემის გასამაგრებელი საშუალებები; გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭიის წამლები; სახვევი დოლბანდი;
ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბაქტერიციდები; გლიცეროფოსფატები; რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის თესლი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის; საცხები ვეტერინარული მიზნებისათვის; წველის დროს გამოსაყენებელი საცხები;
ქიმიური პრეპარატები ორსულობის დიაგნოსტიკისათვის; სამკურნალო ზეთები; ჰემატოგენი; ჰემოგლობინი; სამკურნალო ბალახები; ჰორმონები სამედიცინო მიზნებისათვის; მდოგვის ზეთი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიდრასტინი; ჰიდრასტინინი; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; ხელოვნუ-
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sasaqonlo niSnebi
რი განაყოფიერების სპერმა; რეპელენტები; იოდის ნაყენი; პეპტონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდოფორმი; ირლანდიური ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის; იალაპა; უნაბი, სამკურნალო; ძირტკბილა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; თამბაქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები];
რძის ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები;
სელის საკვები სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის თესლის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის შაქარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპარატები;
საფუარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპარატები; მალამოები; ლუპულინი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მანგრის ხის ქერქი ფარმაცევტული მინებისათვის; ქვედა საცვალი, ჰიგიენური; ქალის
ჰიგიენური ქვედა საცვალი; პიტნა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭრაქის საწინააღმდეგო
ქიმიური პრეპარატები; ალაო ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი პრეპარატები; მავნე მცენარეეების გასანადგურებელი პრეპარატები; გოგირდის ჩხირები
(მადეზინფიცირებელი საშუალებები); პომადები
სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაყენები სამედიცინო მიზნებისათვის; შრატები; მენთოლი; ვერცხლისწყლის მალამოები; მიკროორგანიზმების
საკვები ნივთიერებები; მიკროორგანიზმების კულტურები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვირთაგვების საწამლავი; წებოვანი
ბუზსაჭერები; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; მდოგვი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური
პრეპარატები; ნარკოტიკები; საყნოსავი მარილები; მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ოპიუმის პრეპარატები; ოპიუმი; ოპოდელდოკი;
ორგანოთერაპიის პრეპარატები; სტომატოლოგიური ამალგამები; პექტინები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები; ჰიგიენური ტამპონები; მენსტრუალური საფენები;
ჰიგიენური პირსახოცები; ფენოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის; პარაზიტების გასანადგურებელი
საშუალებები; კანის მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპარატები; მცენარეული ჩაი სამედიცინო
მიზნებისათვის; ქერტლის საწინააღმდეგო ფარმაცევტული პრეპარატები; პეპსინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; პირველი სამედიცინო
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დახმარების ნაკრებები, პორტატიული; ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფილოქსერას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებული ქიმიური პრეპარატები; ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები; სისხლის პლაზმა;
შხამები; კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; პირეტრუმის ფხვნილი; კვებრახო
სამედიცინო მიზნებისათვის; სინამაქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინა სამედიცინო
მიზნებისათვის; ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისათვის; რადიოაქტიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; რადიუმი სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ფესვები, ძირხვენები; რევანდის ფესვები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მატონიზებელი საშუალებები [სამკურნალო პრეპარატები]; აზოტმჟავა ბისმუტის
ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
სარსაპარილა სამედიცინო მიზნებისათვის; სისხლი სამედიცინო მიზნებისათვის; წურბლები
სამედიცინო მიზნებისათვის; მხრის ქირურგიული სახვევები; ტრანკვილიზატორები; ჭვავის
რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სეროთერაპიის მედიკამენტები; მდოგვის საფენები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრეპარატები; საძილე
საშუალებები; ნატრიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; სტერილიზაციის პრეპარატები; სტრიქნინი; შემკვრელი საშუალებები; შაქარი სამედიცინო მიზნებისათვის; მედიცინაში
გამოსაყენებელი სულფამიდური პრეპარატები;
სამედიცინო სანთლები; ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდრის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტიმოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ოფლდენის საწინააღმდეგო
საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ვეტერინარული
პრეპარატები; ვაზის დაავადების სამკურნალო
ქიმიური პრეპარატები; პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; ჩირქგროვის პრეპარატები; აცეტატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამედიცინო მწებავი ლენტები; ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები
პროდუქტი სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; ნუშის რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო
მალამოები; წყლის აბაზანების მარილები სამედიცინო მიზნებისთვის; ძირტკბილას ჩხირები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სასმელი სოდა
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრომი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიეტური
სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფური
სამედიცინო მიზნებისათვის; შაქარყინული სა-
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მედიცინო მიზნებისათვის; კარბოლინი [პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება]; ალგიციდები; ლეციტინი სამედიცინო მიზნებისათვის;
აირები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური
საფენები ტრუსებისათვის; დედარძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; ცელულოზის
რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცელულოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარცვლოვნების დამუშავებისას მიღებული თანაპროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კოლოდიუმი
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ღვინის მჟავას
მჟავა ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კრეოზოტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მედიკამენტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მედიკამენტები
ვეტერინარული მიზნებისათვის; დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის;
გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტურები; ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; გოგირდის ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისთვის; ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მოსაწევი ბალახები სამედიცინო
მიზნებისათვის; ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გალმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაზელინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; გუმიგუტი სამედიცინო მიზნებისათვის;
გურიუნბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის;
სვიას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; აბუსალათინის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; წყალბადის ზეჟანგი სამედიცინო
მიზნებისათვის; იოდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტუტე ლითონების იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იზოტოპები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; საფენები შარდის ან განავლის შეუკავებლობით დაავადებულთათვის;
შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური
საფენები; ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები
სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური
რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; კონტაქტური ლინზების გამწმენდი
პრეპარატები; დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ბოჭკო; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები
სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; შეუკავებლობით დაავადებულთა ქვედა საცვალი,
შემწოვი, სიკატივები [გამომშრობი ნივთიერებე-

ბი] სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო
ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; მიკროელემენტების შემცველი პრეპარატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის; ამინომჟავები სამედიცინო მიზნებისათვის; ამინომჟავები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა ბალიშები; კედრის ქერქი
[რეპელენტი]; მადეზინფიცირებელი საშუალებები ქიმიური ტუალეტებისათვის; თევზის ფქვილი
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური
საკვები დანამატები; პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალებები; კვების დანამატები;
ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული მიზნებისათვის; მწერების გასადევნი შესახრჩოლებლები; აკარიციდები; ანტიბიოტიკები;
მადის დასათრგუნი საშუალებები სამედიცინო
მიზნებისათვის; ბრონქების გასაფართოებელი
პრეპარატები; კოჟრის ბალიშები; მოლესკინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ვაგინალური ხსნარები; თმის ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო პრეპარატები; სტეროიდები; დამხმარე საშუალებები
სამედიცინო მიზნებისათვის; ცოცხალი ქსოვილების ქირურგიული იმპლანტები; თვალის სახვევები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჟანგბადი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ტანსაცმლისა და
ქსოვილის დეზოდორანტები; ჰაერის მადეზოდორირებელი საშუალებები; გამოსარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო დანიშნულების; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, ვეტერინარული დანიშნულების; სამედიცინო დანიშნულების გამაგრილებელი სპრეი; პირადი მოხმარების საცხები ინტიმური ადგილებისთვის; ალოე ვერას პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; მარგალიტის
ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის; სექსუალური აქტივობის შესამცირებელი პრეპარატები; ბავშვის საფენები; ბავშვის საფენი-საცვალი;
თვალის დასაბანი სამედიცინო საშუალებები;
მადის დასაქვეითებელი აბები; გასახდომი აბები;
გასარუჯი აბები; ანტიოქსიდანტური აბები; დიეტური დანამატები ცხოველებისთვის; დიეტური
ცილოვანი დანამატები; სელის დიეტური დანამატები; სელის ზეთის დიეტური დანამატები;
ხორბლის ჩანასახის დიეტური დანამატები; საფუარის დიეტური დანამატები; დედარძის დიეტური დანამატები; პროპოლისი სამედიცინო მიზნებისათვის; პროპოლისის დიეტური დანამატები; ყვავილის მტვერის დიეტური დანამატები;
ფერმენტული დიეტური დანამატები; გლუკოზის
დიეტური დანამატები; ლეციტინის დიეტური
დანამატები; ალგინატის დიეტური დანამატები;
ალგინატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
კაზეინის დიეტური დანამატები; პროტეინული
დიეტური დანამატები; პროტეინული დანამატები
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ცხოველებისთვის; რეაქტიული ქაღალდი სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პესტიციდები; ცხოველთა საფენები; სადეზინფექციო საშუალებები; ქირურგიული წებო; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი სამედიცინო მიზნებისთვის;
აკნეს სამკურნალო საშუალებები; სამედიცინო
საკვები ცხოველთათვის; სადიაგნოსტიკო საშუალებები ვეტერინარული მიზნებისთვის; ბამბის ჩხირები სამედიცინო მიზნებისთვის; ბამბის
ტამპონები სამედიცინო მიზნებისთვის; ჩვილთა
ფორმულა (რძიანი ნარევი); რძის ფხვნილი ჩვილებისათვის; ტრანსპლანტატი (ცოცხალი ქსოვილები); კოლაგენი სამედიცინო მიზნებისათვის; მცენარეთა ექსტრაქტები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; წამლები; მიკროორგანიზმების
პრეპარატები, სამედიცინო და ვეტერინარული
დანიშნულების; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები (ინსექტიციდები);
კალომელი (ფუნგიციდები); ძაღლების დასაბანი
საშუალებები (ინსექტიციდები); ცხოველების
დასაბანი საშუალებები; ნუშის რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული დანიშნულების; სამედიცინო დანიშნულების ვაგინალური ხსნარები;
თვალის დასაბანი საშუალებები; სამედიცინო
დანიშნულების რეაქტიული ქაღალდი; სამედიცინო დანიშნულების ფიტოთერაპიული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების მცენარეული ექსტრაქტები; სექსუალური სტიმულატორი
გელები; იმუნოსტიმულატორები; საკვები დანამატები თერაპიული ან სამედიცნო გამოყენებისთვის; გაყინული-გამხმარი საკვები ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის; ლიოფილიზებული საკვები ადაპტირებული სამედიცინო
გამოყენებისთვის; ჰომოგენიზებული საკვები
ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის;
წინასწარ გამზადებული შპრიცები სამედიცინო
გამოყენებისთვის; გაყინული-გამხმარი ხორცი
ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის;
ლიოფილიზებული ხორცი ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთვის; ინდიკატორული ქაღალდი ვეტერინარული გამოყენებისთვის; შემკვრელები სამედიცინო გამოყენებისთვის; ტილების სამკურნალო პრეპარატები (პედიკულიციდები); ტილების საწინააღმდეგო შამპუნები;
ინსექტიციდური შამპუნები ცხოველის; ინსექტიციდური ვეტერინარული სარეცხები; ანტიბაქტერიული საპონი; ხელების დასამუშავებელი ანტიბაქტერიული საშუალება; პარსვის შემდგომი
სამკურნალო ლოსიონი; სამკურნალო შამპუნები; სამკურნალო სატუალეტო ნივთები; თმის
საკმურნალო ლოსიონები; სამკურნალო მშრალი შამპუნები; სამკურნალო შამპუნები შინაური
ცხოველებისთვის; მადეზინფიცირებელი საპნე-
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ბი; სამკურნალო საპნები; სამკურნალო კბილის
ფხვნილები და პასტები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100664 A
(210) AM 100664
(220) 2018 11 30
(731) ფრანკ მაიერი
მალერ-ერნსტ-შტრასე 1, 67098 ბადდიურხაიმი, გერმანია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

I-CLIP

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 – ტანსაცმელი, ქამრები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100665 A
(210) AM 100665
(220) 2018 11 30
(731) ჰანგჟოუ ჯეი ენ ბი უაი ფაინერი კო., ლტდ.
ოთახი 18A01, შენობა 1, №39 იილე როუდ,
ქსიჰუ დისტრიქტ, ხანჯოუ, ჯეძიანის
პროვინცია, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, დახურული ფეხსაცმელი, ქუდები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი, ჰალსტუხები, ყელსახვევები, შარფები, სარტყელი,
ქამარი (ქვედა საცვალი), ჩექმები, ყელიანი ფეხსაცმელი, ხელთათმანები (ტანსაცმელი), ქამრები (ტანსაცმელი).
____________________________________________
(260) AM 2019 100681 A
(210) AM 100681
(220) 2018 12 04
(731) ალექსანდრე ჩალაგაშვილი
დ. გურამიშვილის გამზ. 12, 0192, თბილისი,
საქართველო
(540)
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sasaqonlo niSnebi
(591) მწვანე, შავი, თეთრი, ყვითელი
(531) 05.03.15; 27.05.01; 28.19; 29.01.14
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი 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 ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
____________________________________________
(260) AM 2019 100683 A
(210) AM 100683
(220) 2018 12 04
(731) შპს „ბერიკა“
ჭავჭავაძის პირველი შესახ. კორპ. 6, ბ. 80,
0179, თბილისი, საქართველო
(540)

tabakoni
табакони
ტაბაკონი

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2019 100684 A
(210) AM 100684
(220) 2018 12 04
(731) შპს „ბერიკა“
ჭავჭავაძის პირველი შესახ. კორპ. 6, ბ. 80,
0179, თბილისი, საქართველო
(540)

jardeli
ჯარდელი
джардели

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2019 100692 A
(210) AM 100692
(220) 2018 12 05

(731) ნეიჩა რეპაბლიკ კო., ლტდ
534, ტეგერან-რო, განგნამ-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
3 – სუნამოები; ლოსიონები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური
საშუალებები; კოსმეტიკური კრემები; კოსმეტიკური საშუალებები წარბების და წამწამების
შეღებვისათვის; კოსმეტიკური ფანქრები; ტუჩის
საცხი; მაკიაჟის საშუალებები; მაკიაჟის მოსაშორებელი რძე; კოსმეტიკური პუდრი; მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; თმის ლოსიონები; კოსმეტიკური ნიღბები; ფრჩხილების ლაკი; წარბების ფანქრები; გელები კოსმეტიკური
მიზნებისთვის; კოსმეტიკური საშუალებები; ტონალური კრემები, მაკიაჟის ქვეშ წასასმელი
ბაზა; კანის გამწმენდი საშუალებით გაჟღენთილი ხელსახოცები (კოსმეტიკური დანიშნულების); სახის სკრაბი.
____________________________________________
(260) AM 2019 100693 A
(210) AM 100693
(220) 2018 12 05
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.23
(511)
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ხმოვანი შეტყობინებების და მონაცემების
ელექტრონული გადაცემა; ინფორმაციის ტელემატიკური გადაცემა სატრანსპორტო საშუალებებით საკომუნიკაციო მომსახურების სფეროში
სატრანსპორტო საშუალებების უსადენო ნავიგაციისა და მონიტორინგისათვის; ინფორმაცია,
რჩევები და საკონსულტაციო მომსახურება ყოველივე ზემოხსენებულთან დაკავშირებით.
____________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2019 100701 A
(210) AM 100701
(220) 2018 12 06
(731) ნისან ქემიკალ კორპორეიშნ
5-1 ნიჰონბაში 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

LEIMAY

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ჰერბიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე ცხოველების და სარეველების გასანადგურებელი საშუალებები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100761 A
(210) AM 100761
(220) 2018 12 07
(731) პიერ ბალმაინ ს.ა.ს.
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ- თეთრი
(531) 27.05.22
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების),
სამაშველო და სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; ოპტიკური აპარატურა და ინსტრუმენტები სათვალეების, ოპტიკური ლინზების,
მზის სათვალეების, სათვალის ჩარჩოების, სათვალის ბუდეების ჩათვლით; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი
აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები და ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა; კომპიუტერები, პლანშეტური კომპიუტერები, პლანშეტური კომპიუტერების შალითები, გადასატანი
პერსონალური კომპიუტერები (ლეპტოპები), ნოუტბუკები (პორტატული კომპიუტერები), სხეულზე სატარებელი კომპიუტერები; საყურისები;
მობილური ტელეფონები; თავის დამცავები სპორტისთვის, დამცავი ჩაფხუტები, სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები; ჩაფხუტების წინაფრები.
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14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; საიუველირო ნაწარმი, მათ შორის, ბეჭდები, საყურეები, სამაჯურები, ბროშები, ძეწკვები, ყელსაბამები, ქინძისთავები, კეთილშობილი
ლითონის გაყოფილი რგოლები გასაღებისათვის, შესაკრავი/ბალთა საიუველირო ნაწარმისათვის, ქუდის მორთულობა, საიუველირო ნაწარმი, მარგალიტები (საიუველირო ნაწარმი), დეკორატიული ქინძისთავები; გასაღების ჯაჭვები
(გაყოფილი რგოლები ბრელოკებითა ან დეკორატიული ბრელოკებით); მანჟეტის საკინძეები;
ჰალსტუხის ქინძისთავები; ძვირფასი ქვები, ნახევრად ძვირფასი ქვები; საიუველირო ყუთები,
საიუველირო ნაწარმის სასაჩუქრე ყუთები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ტყავისა ან ხელოვნური ტყავის (ტყავის მუყაოს) ყუთები, ქუდის ტყავის ყუთები; ტყავის გასაწყობები ავეჯისთვის; შესაფუთი საშუალებები ტყავისაგან
(ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები); ხელჩანთები, ინსტრუმენტების ჩანთები, ცარიელი,
ზურგჩანთები, პლაჟის ჩანთები, ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის, ზურგჩანთები, სასკოლო ჩანთები და ზურგჩანთები, ქამრით სატარებელი ჩანთები; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; სამგზავრო ნაკრებები (ტყავის ნაკეთობები);
ტყავის თასმები; ატაშე-კეისები (ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისთვის), პორტფელები;
საფულეები, პორტმონეები; ნესესერები, ცარიელი; ჯიბის საფულეები; ჯაჭვის საფულეები; საკრედიტო ბარათების ჩასაწყობები (საფულეებo);
გასაღების ბუდეები; ცხოველთა ტყავები; ჩემოდნები და საკვოიაჟები (სამგზავრო ჩანთები); ქოლგები, მზის ქოლგები და ხელჯოხები; მათრახები, შოლტები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობები; ცხოველთა საყელურები, სადავეები და ტანსაცმელი.
25 – ტანსაცმელი, მათ შორის, კაბები, ქვედაბოლოები, ქვედაკაბები, კიულოტი (ქვედატანი-შარვალი), კოსტიუმები, კაბა-კოსტიუმები, საღამოს
კოსტიუმები, შარვლები, შორტები, „ბერმუდა“
შორტები, ბავშვის შარვლები (ქვედა საცვლები),
პერანგები, ბლუზები, კორსაჟები (ქალის თეთრეული), ბლუზები, ბლუზონები, სპეცტანსაცმელი, კომბინიზონი, მოკლესახელოიანი მაისურები, სვიტრები, ჟილეტები, ქურთუკები (ტანსაცმელი), კარდიგანი (უსაყელო ჟაკეტი), სვიტრები/პულოვერები/ჯემპრეები (პულოვერები), პელერინები, პარკა, მანტოები, გაბარდინის ტანსაცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი, ბეწვეული (ტანსაცმელი); ბეწვის მოსასხამები, შარფები, შალები, ყელსახვევები, ხელთათმანები [ტანსაცმელი], ჰალსტუხები, ქამრები (ტანსაცმელი),
წინდები, მაღალყელიანი წინდები, კოლგოტები,
ქალის თეთრეული, ქვედა საცვლები, პიჟამოები,
ხალათები, საბანაო/საცურაო კოსტიუმები, აბაზანის ხალათები, აჭიმები ტანსაცმლისათვის
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[აჭიმები], საძილე ნიღბები; ფეხსაცმელი, მათ
შორის, ფეხსაცმელები, სანდლები, `ბალეტკები~, ტილოს ფეხსაცმელები სქელი კაუჩუკის
ძირით, ჩექმები, ყელიანი ფეხსაცმელი, საშინაო
ფეხსაცმელი; თავსაბურავი, მათ შორის, ქუდები,
ბერეტები; კეპები (თავსაბურავი).
35 – ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირება; მართვა საქმიან სფეროში; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის
მენეჯმენტი; მარკეტინგი; მოდის ჩვენებების ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზრობების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; ონ-ლაინ რეჟიმში რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; საქონლის გაყიდვაში საცალო ან
საბითუმო მაღაზიებით მომსახურება; საქონლის
საცალო ან საბითუმო გაყიდვაში მომსახურება
ონ-ლაინ რეჟიმში.
____________________________________________
(260) AM 2019 100762 A
(210) AM 100762
(220) 2018 12 07
(731) ბალმაინ ს.ა.
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
3 – კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური
ფანქრები, მათ შორის, ტუჩის ლაინერები და
თვალის ფანქრები; კოსმეტიკური კრემები, მათ
შორის, დამატენიანებელი და მკვებავი კრემები;
მატონირებელი კრემები, კანის მათეთრებელი
კრემები, ნაოჭების საწინააღმდეგო კრემები, ღამის და დღის კრემები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური პრეპარატები, მათ შორის, გამწმენდი
რძე ტუალეტის მიზნებისათვის, ლოსიონები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; მზისგან დამცავი
საშუალებები (კოსმეტიკური საშუალებები);
მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; აბაზანისა და შხაპის პრეპარატები, არასამედიცინო
მიზნებისათვის განკუთვნილი; აბაზანის მარილები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; კბილის
პასტები და კბილის ფხვნილები; ადამიანებისთვის განკუთვნილი დეოდორანტები; საპონი დეზოდორანტები; პარფიუმერია, სუნამოები, ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევები
[არომატები], სურნელოვანი წყალი, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლონი;

ეთერზეთები; კოსმეტიკური ზეთები; გამწმენდი
ზეთები; ტუალეტის ზეთები; მასაჟის გელები,
სამედიცინო გამოყენების გარდა, მასაჟის სანთლები კოსმეტიკური მიზნებისათვის, ბალზამები
სამედიცინო გამოყენების გარდა; საპარსი პრეპარატები, საპარსი საპნები, გაპარსვის წინ და
გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; კოსმეტიკური ნიღბები; მაკიაჟები, მათ შორის, მაკიაჟის ფუძეები, მაკიაჟის ფუძეები გელების, კრემების და სითხეების სახით, ფერ-უმარილი, კოსმეტიკური პუდრი; ტუჩის საცხები,
ტუჩის მბზინავი საცხები; ტუში (წამწამებისა
და წარბების საღებავი), თვალის ლაინერები,
თვალის ჩრდილები; მაკიაჟის მოსაცილებელი
პრეპარატები, მაკიაჟის მოსაშორებლით გაჟღენთილი ხელსახოცები; ტუალეტის საპნები; ტალკი, ტუალეტის საშუალება; ფრჩხილების და
ფეხების მოსავლელი პრეპარატები, მათ შორის,
ფრჩხილების ლაკი, ფრჩხილების ლაკის მოსაშორებელი, ხელოვნური ფრჩხილები; თმის მოსავლელი საშუალებები არასამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი, მათ შორის, თმის კონდენციონერები, თმის ლოსიონები, თმის ლაკები,
გელები, კრემები, ბალზამები, მუსები, შამპუნები, სავლები პრეპარატები; თმის საღებავები; გამანეიტრალებელი საშუალებები თმის პერმანენტული დახვევისას გამოსაყენებლად; თმის დასახვევი პრეპარატები; თმის გასასწორებელი საშუალებები; დეპილატორები; მათეთრებელი საშუალებები (გასაუფერებლები) კოსმეტიკური
მიზნებისათვის; გასახდომი კოსმეტიკური პრეპარატები; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2019 100763 A
(210) AM 100763
(220) 2018 12 07
(731) ბალმაინ ს.ა.
44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.22
(511)
3 – კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური
ფანქრები, მათ შორის, ტუჩის ლაინერები და
თვალის ფანქრები; კოსმეტიკური კრემები, მათ
შორის, დამატენიანებელი და მკვებავი კრემები;
მატონირებელი კრემები, კანის მათეთრებელი
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კრემები, ნაოჭების საწინააღმდეგო კრემები,
ღამის და დღის კრემები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური პრეპარატები, მათ შორის, გამწმენდი
რძე ტუალეტის მიზნებისათვის, ლოსიონები
კოსმეტიკური მიზნებისათვის; მზისგან დამცავი
საშუალებები (კოსმეტიკური საშუალებები);
მზის სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; აბაზანისა და შხაპის პრეპარატები, არასამედიცინო
მიზნებისათვის განკუთვნილი; აბაზანის მარილები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; კბილის
პასტები და კბილის ფხვნილები; ადამიანებისთვის განკუთვნილი დეოდორანტები; საპონი დეზოდორანტები; პარფიუმერია, სუნამოები, ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევები
(არომატები), სურნელოვანი წყალი, პარფიუმერული წყალი, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლონი;
ეთერზეთები; კოსმეტიკური ზეთები; გამწმენდი
ზეთები; ტუალეტის ზეთები; მასაჟის გელები,
სამედიცინო გამოყენების გარდა, მასაჟის სანთლები კოსმეტიკური მიზნებისათვის, ბალზამები სამედიცინო გამოყენების გარდა; საპარსი
პრეპარატები, საპარსი საპნები, გაპარსვის წინ
და გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; კოსმეტიკური ნიღბები; მაკიაჟები, მათ შორის, მაკიაჟის ფუძეები, მაკიაჟის ფუძეები გელების, კრემების და სითხეების სახით, ფერ-უმარილი, კოსმეტიკური პუდრი; ტუჩის საცხები,
ტუჩის მბზინავი საცხები; ტუში (წამწამებისა და
წარბების საღებავი), თვალის ლაინერები, თვალის ჩრდილები; მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები, მაკიაჟის მოსაშორებლით გაჟღენთილი ხელსახოცები; ტუალეტის საპნები; ტალკი,
ტუალეტის საშუალება; ფრჩხილების და ფეხების მოსავლელი პრეპარატები, მათ შორის,
ფრჩხილების ლაკი, ფრჩხილების ლაკის მოსაშორებელი, ხელოვნური ფრჩხილები; თმის მოსავლელი საშუალებები არასამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი, მათ შორის, თმის კონდენციონერები, თმის ლოსიონები, თმის ლაკები,
გელები, კრემები, ბალზამები, მუსები, შამპუნები, სავლები პრეპარატები; თმის საღებავები;
გამანეიტრალებელი საშუალებები თმის პერმანენტული დახვევისას გამოსაყენებლად; თმის
დასახვევი პრეპარატები; თმის გასასწორებელი
საშუალებები; დეპილატორები; მათეთრებელი
საშუალებები (გასაუფერებლები) კოსმეტიკური
მიზნებისათვის; გასახდომი კოსმეტიკური პრეპარატები; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2019 100772 A
(210) AM 100772
(220) 2018 12 10
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
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(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ხმოვანი შეტყობინებების და მონაცემების
ელექტრონული გადაცემა; ინფორმაციის ტელემატიკური გადაცემა სატრანსპორტო საშუალებებით საკომუნიკაციო მომსახურების სფეროში
სატრანსპორტო საშუალებების უსადენო ნავიგაციისა და მონიტორინგისათვის; ინფორმაცია,
რჩევები და საკონსულტაციო მომსახურება ყოველივე ზემოხსენებულთან დაკავშირებით.
____________________________________________
(260) AM 2019 100790 A
(210) AM 100790
(220) 2018 12 14
(731) სუნდარამ-კლეიტონ ლიმიტიდ
'ჯაიალაკშმი ისტეიტს' No.29 (ძველი No.8),
ჰედოუზ როუდი, ჩენაი 600 006, ინდოეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511)
12 – მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებები, სამთვლიანი, ორთვლიანი ავტომობილები,
კერძოდ, მოტოციკლეტები, მოპედები, სკუტერები, სკუტერეტები, ნაწილები და საკუთნო მათთვის.
____________________________________________
(260) AM 2019 100865 A
(210) AM 100865
(220) 2018 12 21
(731) შპს „ბერიკა“
ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შეს. 6, ბ. 80, 0179,
თბილისი, საქართველო
(540)

vinoterra
ვინოტერა
винотерра

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
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(260) AM 2019 100871 A
(210) AM 100871
(220) 2018 12 24
(731) ინებე
თამარაშვილის ქ. 13ა, სად. 1, სარ. 15, 0177,
თბილისი, საქართველო
(540)

(260) AM 2019 100877 A
(210) AM 100877
(220) 2018 12 25
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული 06797,
კორეის რესპუბლიკა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

RIO

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 – ავტომობილები; სპორტული ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორტო საშუალებები);
სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსები; ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები,
ელექტრომობილები.
____________________________________________
(591) მწვანე, თეთრი
(531) 26.01.04; 26.01.06; 27.05.24; 28.19; 29.01.12
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი 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 ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2019 100876 A
(210) AM 100876
(220) 2018 12 25
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული 06797,
კორეის რესპუბლიკა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

PICANTO

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 – ავტომობილები; სპორტული ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორტო საშუალებები);
სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსები; ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები,
ელექტრომობილები.
____________________________________________

(260) AM 2019 100878 A
(210) AM 100878
(220) 2018 12 25
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული 06797,
კორეის რესპუბლიკა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

SORENTO

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 – ავტომობილები; სპორტული ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორტო საშუალებები);
სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსები; ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები,
ელექტრომობილები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100879 A
(210) AM 100879
(220) 2018 12 25
(731) კია მოტორს კორპორეიშენ
12, ჰეოლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული 06797,
კორეის რესპუბლიკა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

K2700

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 – ავტომობილები; სპორტული ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორტო საშუალებები);
სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსები; ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები,
ელექტრომობილები.
____________________________________________
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(260) AM 2019 100900 A
(210) AM 100900
(220) 2018 12 28
(731) ირაკლი მახარაძე
დიღმის სასწ. საცდ. მეურნ. უდაბნოს
მონასტრის ქ. 1, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ მაჭავარიანი
(540)

ორი დედაქალაქის
ისტორია-ოქროს გზა
ოქროს ისტორიაში

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 100904 A
(210) AM 100904
(220) 2018 12 28
(731) შპს „მაგთიკომი“
ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,
საქართველო
(740) ირაკლი შარაბიძე
(540)

(591) წითელი, თეთრი
(531) 26.03.02; 29.01.13
(511)
38 – კავშირგაბმულობა.
____________________________________________
(260) AM 2019 100908 A
(210) AM 100908
(220) 2018 12 28
(731) ლიჯიან იუანი
No.1612, შანდონგ როუდ No. 18A, შინან
დისტრიქტ, ქინგდაო სითი, შანდონგ
პროვინს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) თეთრი, რუხი
(531) 27.05.01; 27.05.17

30

(511)
12 – პნევმატური საბურავები; კამერები პნევმატიკური სალტეებისათვის (საბურავებისათვის);
პნევმატიკური საბურავების გარსაცმები; საბურავები ავტომობილებისათვის; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების
თვლებისათვის; მუხლუხოები სატრანსპორტო
საშუალებებისთვის (ტრაქტორის ტიპის) მუხლუხოები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
(გორგოლაჭებიანი ღვედებისათვის); სატრანსპორტო საშუალებების თვლის საბურავები; სატრანსპორტო საშუალებების თვლები; სალტეს
კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100914 A
(210) AM 100914
(220) 2019 01 03
(731) ექსონ მობილ კორპორეიშნ
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტექსასი, 75039-2298, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.01.12; 27.05.17
(511)
1 – სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნულების და
ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურნეობაში,
მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი
ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური
ფისები; დაუმუშავებელი პლასტმასები; ცეცხლსაქრობი და ცეცხლსაწინააღმდეგო კომპოზიციები; პრეპარატები წრთობისა და რჩილვისათვის; ნივთიერებები ცხოველის ტყავისა და ბეწვეულის თრიმლისათვის; სამრეწველო დანიშნულების წებო; საგოზავი და სხვა საფითხნები;
კომპოსტი, სასუქები, გამნაყოფიერებლები მინერალური სასუქების ჩათვლით; სამრეწველო და
სამეცნიერო დანიშნულების ბიოლოგიური პრეპარატები; ტრანსმისიის სითხეები; ჰიდრავლიკური სითხეები; ანტიფრიზები/გამაციებლები;
ყინულსაწინააღმდეგო სითხეები; სამუხრუჭე სითხეები; საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის სითხეები.
4 – სამრეწველო ზეთები და საპოხები, ცვილი;
საზეთი მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი კომპოზიციები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები
და სანთლები; მოტორის ზეთები; საცხები ზეთები; პლასტიკური საცხები მასალები; ლუბრიკანტები; სინთეტური ლუბრიკანტები ძრავისათვის; ცვილები; საბაზო ზეთები; მოტორის
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საწვავები, სახელდობრ, ბენზინი და დიზელის
საწვავი; კომპრესირებული ბუნებრივი აირი.
37 – სამშენებლო კონსტრუქციები; რემონტი; მომსახურება ინსტალაციაში; მომსახურებები საწვავგასამართი სადგურებით; მომსახურებები მანქანის რეცხვაში; მომსახურებები მანქანების
დაზეთვაში.
____________________________________________
(260) AM 2019 100915 A
(210) AM 100915
(220) 2019 01 04
(731) შპს `საქმე.ჯი~
იოსებიძის ქ. 49, (ნაკვ.17/1) / ქუთათელის
ქ. 3, (ყოფ. შჩორსის), ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, 0160, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, ყვითელი, წითელი, მწვანე,
იასამნისფერი, თეთრი
(531) 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08; 29.01.15
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების,
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
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.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2019 100916 A
(210) AM 100916
(220) 2019 01 04
(731) შპს `საქმე.ჯი~
იოსებიძის ქ. 49, (ნაკვ.17/1) / ქუთათელის
ქ. 3 (ყოფ.შჩორსის), ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, 0160, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ცისფერი, თეთრი
(531) 28.19; 29.01.12
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების,
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა;
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
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35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2019 100929 A
(210) AM 100929
(220) 2019 01 09
(310) 2018/727
(320) 17 07 2018
(330) MK
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) სხვადასხვა ტონის იისფერი, შავი, თეთრი
(531) 01.03.01; 01.03.15; 01.05.02; 01.15.09; 24.01.07;
24.01.13; 25.01.01; 26.03.23; 26.11.09;
26.15.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი
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გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით;
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________
(260) AM 2019 100930 A
(210) AM 100930
(220) 2019 01 09
(310) 2018/731
(320) 17 07 2018
(330) MK
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) სხვადასხვა ტონის ლურჯი, თეთრი,
ნაცრისფერი
(531) 01.05.02; 24.01.05; 24.01.07; 25.01.01; 26.03.23;
26.11.09; 27.05.10; 27.05.25; 29.01.13
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით;
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახ-
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ვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთები.
____________________________________________

(540)

სტანისლავსკის ქ. 5, ოფისი 401, 0119,
თბილისი, საქართველო

(260) AM 2019 100932 A
(210) AM 100932
(220) 2019 01 09
(310) 2018/729
(320) 17 07 2018
(330) MK
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, სხვადასხვა
ტონის ცისფერი, სხვადასხვა ტონის
ლურჯი, წითელი
(531) 01.05.02; 24.01.05; 24.01.07; 25.01.01; 26.03.23;
26.11.09; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.13
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით;
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები,
საფერფლეები, თამბაქოს ჩიბუხები, სიგარეტის
გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები მწეველთათვის, ასანთები.
____________________________________________
(260) AM 2019 101221 A
(210) AM 101221
(220) 2019 01 11
(731) შპს `გლობალ ცბს~

(591) ყვითელი, ლურჯი, ვარდისფერი, მწვანე,
ყავისფერი, თეთრი
(531) 02.05.02; 02.05.03; 02.05.08; 02.05.22; 02.05.23;
25.01.01; 27.05.01; 29.01.15
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 101231 A
(210) AM 101231
(220) 2019 01 15
(731) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ.2, საბურთალოს რაიონი,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)
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(591) წითელი, შავი, თეთრი
(531) 12.01.09; 27.03.15; 28.19; 29.01.13
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა. შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის,
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს
ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირთქლისა~ და ამ მასალების შემცვლელების ან
პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2019 101232 A
(210) AM 101232
(220) 2019 01 15
(731) შპს `ჩემი სახლი~
დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის
ტერიტორია, სარ. 2, საბურთალოს რაიონი,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, შავი, თეთრი
(531) 12.01.09; 27.03.15; 29.01.13
(511)
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და ა.
შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის,
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს
ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, “ზღვის ხვირთქლისა” და ამ მასალების შემცვლელების ან
პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.

(591) სალათისფერი, მწვანე, თეთრი
(531) 26.01.04; 26.01.20; 29.01.12
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 101370 A
(210) AM 101370
(220) 2019 01 25
(731) შპს `თბილისის თავისუფალი
უნივერსიტეტი~
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0131,
თბილისი, საქართველო
(740) სოფიკო კიზივაძე
(540)

კომპიუტერული
მეცნიერებისა და
მათემატიკის სკოლა - MACS

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2019 101407 A
(210) AM 101407
(220) 2019 01 30
(731) შპს `უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ~
ვაჟა-ფშაველას გამზ.71, სართ. 3,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ დიდიძე
(540)

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
____________________________________________
(260) AM 2019 101289 A
(210) AM 101289
(220) 2019 01 18
(731) ააიპ ,,პროპაგანდა“
პეკინის გამზ. 39, ბ. 67, თბილისი,
საქართველო
(540)
(591) სალათისფერი, თეთრი, სტაფილოსფერი,
ყვითელი
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.22;
26.04.24; 28.19; 29.01.14
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
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წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების,
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
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.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
____________________________________________
(260) AM 2019 101408 A
(210) AM 101408
(220) 2019 01 30
(731) შპს `უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ~
ვაჟა-ფშაველას გამზ.71, მე-3 სართ.,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ დიდიძე
(540)

(591) სალათისფერი, თეთრი, ყვითელი,
სტაფილოსფერი
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების,
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა;
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
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.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
____________________________________________
(260) AM 2019 101409 A
(210) AM 101409
(220) 2019 01 30
(731) დე’ლონგი ეფლაიენსიზ ს.რ.ლ.
ვია ლ. სეიტცი, 47, ტრევიზო, 31100,
იტალია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
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(511)
7 – საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტროხელსაწყოები, კერძოდ, ელექტრული საპენტი
მანქანები; ელექტრული დანები და დანის სალესები; ელექტრული ბლენდერები საკვებისათვის;
ელექტრული კონსერვის გასახსნელები; ცენტრიფუგები [მანქანები]; ორთქლით წმენდის ხელსაწყოები; ელექტრული დასუფთავების მანქანები; ელექტრული დასაქუცმაცებლები სამზარეულოსათვის; ელექტრული სამსხვრეველები სამზარეულოსათვის; ყავის ელექტროსაფქვავები;
ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; საკვების ელექტრული პროცესორები; კვების პროდუქტების
დამამზადებელი ელექტრომექანიკური მანქანები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული წვენსაწურები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული წვენის საწურები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სახეხელები; საუთოებელი მანქანები; სამზარეულოს ელექტრული
მანქანები; საკვების ელექტრული საკეპები; ხილისა და ბოსტნეულის ექსტრაქტორები; ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები; ხორცსაკეპები [ელექტრული] საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; სამზარეულოს ელექტრომიქსერები; მინერალური წყლის დასამზადებელი მანქანები;
იატაკის ელექტრული საპრიალებლები; ელექტრული საპრიალებელი მანქანები; მტვერსასრუტები; მტვერსასრუტის ტომრები; სარეცხი მანქანები; ნარჩენების დასაქუცმაცებლები [მანქანები]; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული სათქვეფები, სადღვებლები; ცომის საზელი მანქანები.
8 – ბრტყელი უთოები, ორთქლის უთოები, ვარცხნილობის გასაკეთებელი ელექტრული აპარატები, კერძოდ, თმის გასასწორებელი და დასალაგებელი ელექტრული აპარატები, თმის დასახვევი ელექტრული სამარჯვები, თმის მოსაცილებელი საშუალებები [ელექტრული და ხელის]; თმის მაშები; თმის საკრეჭი ელექტრომანქანები; თმის ელექტროსაკრეჭები; სამართებლები [ელექტრული და არაელექტრული]; ელექტრული და არაელექტრული საპარსები; მანიკიურისა და პედიკიურის ხელსაწყოები; კონსერვის გასახსნელები, არაელექტრული; მჭრელი
ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; დანები; მაშები; პიცის დასაჭრელი დანები, არაელექტრული;
მაკრატლები; კოვზები, ფითხები, შპატელები
[ხელის იარაღი], მაგიდის ჩანგლები, ყველის საჭრელი დანები, არაელექტრული; ბოსტნეულის
საკეპები და მისი ნაწილები.
11 – გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები
პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, გასაყინი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი მოწყობილობები, კერძოდ, ჰაერის კონდიცირების აპარატები და დანადგარები;
ფილტრები ჰაერის კონდიცირებისათვის; ჰაერის
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საშრობი მოწყობილობები; ჰაერის გასაწმენდი
აპარატები; ოთახის ელექტრული დეზოდორატორები; გამომშრობები; მაყალი; საწოლის სათბურა; ელექტროსაბნები, არასამედიცინო დანიშნულების; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საცხობი ღუმლები; პურის საცხობი მანქანები;
ტოსტერები; პურის მოსამზადებელი მანქანები;
მულტიღუმელი, სენდვიჩის ელექტრული დამამზადებლები; სასმელის გასაცივებელი აპარატები; ყავის ელექტრული ფილტრები; ყავის ელექტრომანქანები; ყავის ელექტროპერკოლატორები; როსტერები; საკვების თბური დამუშავების
აპარატები და დანადგარები; საკვების თბური
დამუშავების ელექტრული ჭურჭლეული; სამაცივრო ხელსაწყოები და დანადგარები; ფრიტიურის ელექტრული ჭურჭელი; ჰაერის ფრიტიურის ჭურჭელი, ჰაერის საშრობი მოწყობილობები; თმის საშრობები; სასმელი წყლის ფილტრები; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული ხელსაწყოები; ელექტროვენტილატორები;
ვენტილატორიანი გამათბობლები; მაცივარ-საყინულეები; აირის სანთურები; საკვების დასამზადებელი აირის მოწყობილობები; აირის ღუმლები; საკვების მოსამზადებელი ქურის ზედაპირები; სამზარეულოს ქურები; სახელურიანი ტაფები [მოსახალი ხელსაწყოები]; ელექტროგრილები; სითბური ტუმბოები; გათბობის აპარატები და სისტემები; გამახურებელი ფილები; სათბურა; ნაყინის დასამზადებელი ელექტრული
აპარატები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები; ელექტროჩაიდნები; სასმელის დასამზადებელი ელექტრული აპარატები; სარეცხის ელექტროსაშრობები; მიკროტალღური ღუმლები; საკვების დასამზადებელი ელექტროღუმლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საკვების წნევის ქვეშ დასამზადებელი სწრაფსახარში ელექტრული ქვაბები; ელექტროქვაბები, რადიატორები [გათბობა]; გამწოვები; გასაცივებელი ხელსაწყოები; ნელი ხარშვის ელექტროქვაბები; ღუმლები; ელექტროსავაფლეები; ლითონის სათბურა; რძის ქაფწარმომქმნელები ელექტრული
შეთბობით; კაპუჩინოს ქაფწარმომქმნელები;
წყლის ფილტრები; წყლის გასაფილტრი მოწყობილობები; ელექტრული ორთქლსახარშები;
დასუფთავებისა და გასაცივებელი მანქანების
ფილტრები; ყავის ფილტრები, ელექტრული.
____________________________________________
(260) AM 2019 74568 A
(210) AM 74568
(220) 2013 11 01
(731) დე ლონგი ბენელუქს ს.ა.
49, პრინც ჰენრის ბულვარი, L-1724,
ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო,
ლუქსემბურგი
(740) გიორგი მეიფარიანი

#14 2019 07 25

sasaqonlo niSnebi
(540)

(591) წითელი, შავი, თეთრი
(531) 28.19.00; 29.01.12
(511)
7 – ელექტრული მოწყობილობები საკვები პროდუქტების შერევისათვის, არევისათვის, რბილობის გამოცალკევებისათვის, დაქუცმაცებისათვის, დაწვრილმანებისათვის, დაფქვისათვის, საკეპად, დაჭრისათვის, ნარევების დამზადებისათვის და წვრილად ჭრისათვის; ელექტრული
მოწყობილობები ბოსტნეულის ქერქის მოსაცილებლად; ელექტრული მოწყობილობები სასმელების დამზადებისათვის, შერევისათვის ან
ჩამოსხმისათვის; ელექტრული მოწყობილობები
ნაყინის ან ხილის ნაყინის დასამზადებლად
(არაგაყინვისათვის); ელექტრული წვენსაწურები; ელექტრული სამზარეულოს პროცესორები;
საკვები პროდუქტების ელექტრული საჭრელები,
კონსერვების ელექტრული გასახსნელები, ელექტრული დანები დაცალკევებისათვის, დანების/მაკრატლების ელექტროსალესები; წვენის
ელექტრული ექსტრაქტორები; ყავის ელექტრული საფქვავები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები,
სარეცხი მანქანები, საშრობი მანქანები, ცენტრიდანული საშრობები, მანქანები ტანსაცმლის
განიავებისათვის, მბრუნავი საუთოებელი მანქანები; ნარჩენების მოსაცილებელი მანქანები, ნაგვის სამჭიდროებლები (საწნეხი); ელექტრომტვერსასრუტები, მოწყობილობები გაპრიალებისათვის, ფხეკისათვის და იატაკის ხალიჩების
შამპუნით რეცხვისათვის; ხელსაწყოები, განკუთვნილი მტვერსასრუტებთან და გაპრიალების, ფხეკის და იატაკის ხალიჩების შამპუნით
რეცხვის მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად.
11 – განათების, გათბობის, საკვები პროდუქტების თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი და სავენტილაციო ელექტროდანადგარები, აპარატები და მოწყობილობები; ელექტრული ქვაბები საჭმელის დასამზადებლად წნევის
ქვეშ; ელექტრული ნელი ხარშვის ქვაბები და
ელექტრული სამზარეულო ტაფები; სამზარეულოს ელექტროღუმელები, ელექტრულად
გახურებული ქვის სამზარეულოს ღუმელები;
ელექტრული ნაკრებები ფონდიუს დასამზადებლად; სამზარეულოს პანელები საჭმელების
დასამზადებლად; სამზარეულოს მოწყობილობები საჭმლის შეწვისათვის და დაბრაწვისათვის, გაზქურები, ელექტროქურები, სამზარეულოს გაზის ღუმელები, სამზარეულოს ელექტროღუმელები; საკვების შემთბობები; ცხელი
საკვების დახლები-ვიტრინები, ფურნაკები; მიკროტალღური ღუმელები; ელექტრული ბრინჯსახარშები; ელექტრული ჩაიდნები, ელექტრული
კერამიკული ქოთნები (ქვაბები); ელექტრული

მოწყობილობები ჩაის დასაყენებლად; ელექტრული მოწყობილობები ჩაის დასამზადებლად; ესპრესო-ყავას ელექტრული მანქანები,
ყავის ელექტრული პერკოლატორები და ყავის
ელექტრული ფილტრები; ელექტროტოსტერები;
სწრაფი ხარშვის ელექტროქვაბები, ელექტრული მოწყობილობები ბლინების საცხობად, ელექტრული მოწყობილობები ჰოტ-დოგების საცხობად, ელექტრული მოწყობილობები სენდვიჩების დასამზადებლად, ვაფლის ელექტრული
საცხობები; ელექტრული მოწყობილობები საკვების შეწვისათვის ზეთში (ცხიმში); თმის საშრობები; სასმელების გასაცივებელი აპარატები;
აპარატები საკვები პროდუქტების ორთქლით
დამუშავებისათვის; პურის გამოსაცხობი ელექტრული მოწყობილობები; ელექტროვოკები; მანქანები ნაყინის ან ხილის ნაყინის დასამზადებლად (გასაცივებელი); ტანსაცმლის ორთქლით
დამუშავების მოწყობილობები; წყალის მფილტრავი და საფილტრავი აპარატები და დანადგარები; წყლის საწმენდი აპარატები და მოწყობილობები; წყლის სარბილებელი აპარატები და
მოწყობილობები; წყლის ფილტრები; ჰაერის
კონდიციონერები; მაცივრები, გაყინვის კამერები; ტანსაცმლის საშრობი მოწყობილობები; ჰაერის მფილტრავი აპარატები და მოწყობილობები; ჰაერის საწმენდი აპარატები და მოწყობილობები; მაიონიზირებელი აპარატები ჰაერის
დამუშავებისათვის; გამწოვი ვენტილატორები;
დამტენიანებლები, ტენის შთანმთქმელები; ფეხის და სახის ჰიდრომასაჟის აბაზანები; ჯაკუზები.
____________________________________________
(260) AM 2019 80925 A**
(210) AM 80925
(220) 2015 02 20
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(591) შავი, წითელი, თეთრი, ცისფერი, იისფერი,
ლურჯი
(531) 01.01.09; 25.03.05; 27.05.23; 29.01.14
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
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ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2019 99318 A
(210) AM 99318
(220) 2018 09 11
(731) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი, 08933,
აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

REVITALENS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – კონტაქტური ლინზების მოვლის პრეპარატები, სახელდობრ, კონტაქტური ლინზების დეზინფიცირების, წმენდის, დასველების, დასარბილებელი, გასაჟღენთი, შესანახი და გასარეცხი ხსნარები.
____________________________________________
(260) AM 2019 99869 A
(210) AM 99869
(220) 2018 10 15
(731) დავით რამიშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ., კვარტ. IV, კორპ. 8,
ბ. 39, 0186, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავი, ცისფერი, ყვითელი, წითელი
(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 29.01.14
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების,
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი,
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები,
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა
და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
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11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
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.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
38 – კავშირგაბმულობა.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება;
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2019 99910 A
(210) AM 99910
(220) 2018 10 18
(310) 017892483
(320) 25 04 2018
(330) EUIPO
(731) ჰელენიკ ფუელს ენდ ლუბრუკანტს ენდ
კომერშელ ს.ა. ასევე, ვაჭრობს, როგორც
„ეკო აბიი“
8ა ქეიმარას სტრიტი, 15125 მაროუსი,
საბერძნეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 01.15.05; 01.15.11; 07.11.10; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12
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(511)
1 – სადისპერსიო სითხეებში გამოყენებული აირები; სამრეწველო დანიშნულების თხევადი აირები; კრიოგენური პრეპარატები მყარი, თხევადი
ან აირადი ფორმით; ბუტანოლი; სამრეწველო
დანიშნულების ბუტანი (მყარი).
4 – საწვავი; ბუტანის საწვავი; ბუტანი განათებისთვის; ბუტანის სანათი საწვავი; ბუტანის აირი საწვავის სახით გამოსაყენებლად; ბუტანის
აირის საყოფაცხოვრებო საწვავის სახით გამოსაყენებლად; პროპანი, პროპანის აირი; პროპანი
გასათბობად; პროპანი განათებისთვის; პროპანი
საწვავის სახით გამოსაყენებლად; პროპანის აირიანი გასაყიდი ბალონები სანათებში/ფარნებში გამოსაყენებლად; თხევადი აირი; თხევადი
ნავთობის აირი; გათხევადებული ნავთობის აირი ავტომობილებში გამოსაყენებლად; გათხევადებული ნავთობის აირი საოჯახო მიზნებისთვის; გათხევადებული ნავთობის აირი სამრეწველო მიზნებისთვის; სანათი ზეთები; საწვავი
აირი; მყარი აირები (საწვავი); კარბიურირებული
წვადი ნარევები.
6 – ლითონის კონტეინერები თხევადი აირისთვის; ლითონის მილები სითხისა და აირის ტრანპორტირებისთვის; ლითონის კონტეინერები შეკუმშული აირისა ან თხევადი ჰაერისთვის; ლითონის ბალონები (ცილინდრის ფორმის) შეკუმშული აირისა ან სითხეებისთვის (ცარიელი);
ლითონის კონტეინერები ქიმიკატების, შეკუმშული აირისა ან თხევადი ჰაერისთვის; ბალონები
(ლითონის კონტეინერები) შეკუმშული აირისა
ან თხევადი ჰაერისთვის; ლითონის ბალონები
აირის წნევის ქვეშ მიწოდებისთვის.
7 – ტუმბოები, კომპრესორები და ვენტილატორები. პნევმატური ტუმბოები თხევადი აირების მისაწოდებლად.
11 – პროპანზე მომუშავე ალიანი ოთახის გამათბობლები, პროპანის აორთქლებად-ალიანი, ვერტიკალურად განთავსებადი, ცილიდრულ-კონვექტორული ოთახის გამათბობლები; ბუტანის
ფარნები საოჯახო გამოყენებისთვის; მყარ, თხევად და აირად სათბობზე მომუშავე გათბობის
ხელსაწყოები; გაზქურები; აირის ქვაბები; კომბინირებული სამზარეულოს ქურები და გაზის
კონტეინერები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; საცალო ვაჭრობის მომსახურება დაკავშირებული შემდეგი პროდუქტისთვის: აირები
სადისპერსიო სითხეებში გამოსაყენებლად, სამრეწველო დანიშნულების თხევადი აირი, კრიოგენური პრეპარატები მყარი, თხევადი ან აირადი
ფორმით, ბუტანოლი, სამრეწველო დანიშნულების ბუტანი (მყარი); საწვავები, ბუტანის საწვა-

ვი, ბუტანი განათებისთვის; ბუტანის სანათი საწვავი; ბუტანის აირი საწვავის სახით გამოსაყენებლად; ბუტანის აირის საყოფაცხოვრებო
საწვავის სახით გამოსაყენებლად; პროპანი,
პროპანის აირი; პროპანი გასათბობად; პროპანი
განათებისთვის; პროპანი საწვავის სახით გამოსაყენებლად; პროპანის აირიანი გასაყიდი ბალონები სანათებში/ფარნებში გამოსაყენებლად;
თხევადი აირი; თხევადი ნავთობის აირი; გათხევადებული ნავთობის აირის ავტომობილებში გამოსაყენებლად; გათხევადებული ნავთობის აირი
საოჯახო მიზნებისთვის; გათხევადებული ნავთობის აირი სამრეწველო მიზნებისთვის; სანათი
ზეთები; საწვავი აირი; მყარი აირები (საწვავი);
კარბიურირებული წვადი ნარევები; ლითონის
კონტეინერები თხევადი აირისთვის, ლითონის
მილები სითხისა და აირის ტრანპორტირებისთვის, ლითონის კონტეინერები შეკუმშული აირისა ან თხევადი ჰაერისთვის, ლითონის ბალონები (ცილინდრის ფორმის) შეკუმშული აირისა
ან სითხეებისთვის (ცარიელი); ლითონის კონტეინერები ქიმიკატების, შეკუმშული აირისა ან
თხევადი ჰაერისთვის, ბალონები (ლითონის კონტეინერები) შეკუმშული აირისა ან თხევადი ჰაერისთვის, ლითონის ბალონები აირის წნევის
ქვეშ მიწოდებისთვის, ტუმბოები, კომპრესორები
და ვენტილატორები, პნევმატური ტუმბოები
თხევადი აირების მისაწოდებლად, პროპანზე
მომუშავე ალიანი ოთახის გამათბობლები, პროპანის აორთქლებად-ალიანი, ვერტიკალურად
განთავსებადი
ცილიდრულ-კონვექტორული
ოთახის გამათბობლები, ბუტანის ფარნები
საოჯახო გამოყენებისთვის, მყარ, თხევად და
აირად სათბობზე მომუშავე გათბობის ხელსაწყოები; გაზქურები; აირის ქვაბები; კომბინირებული სამზარეულოს ქურები და გაზის კონტეირები.
40 – ნავთობაირის გათხევადება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო
კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზისა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველოყოფის დამუშავება და
სრულყოფა; ნავთობისა და აირის დაზვერვა და
ძიება; გეოფიზიკური დაზვერვა ნავთობის, აირის და სამთო მოპოვების მრეწველობისთვის.
____________________________________________
(260) AM 2019 99966 A
(210) AM 99966
(220) 2018 10 22
(731) ემპრესა კუბანა დელ ტაბაკო
(კუბატაბაკო)
კალე ნუევა No.75 ე/უნივერსიდად ი
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პედროსო, მუნისიპიო სერრო, პროვინსია
ლა ჰავანა, კუბა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) თამბაქოსფერი, შავი, თეთრი
(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.20; 26.01.21; 27.05.03;
27.05.19; 29.01.13
(511)
34 – თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, ჩიბუხებისათვის დაჭრილი თამბაქოს
ჩათვლით; მწეველთა საკუთნო, საფერფლეების,
სიგარის საჭრელების, ასანთის კოლოფების, სიგარის კოლოფების ჩათვლით; ასანთი.
____________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2019 31426 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2016 88323 A
(220) 2016 08 17
(732) სსიპ ,,ღვინის ეროვნული სააგენტო“
მ. გელოვანის გამზ. 6, 0159, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31427 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 96893 A
(220) 2018 11 01
(732) შპს `ჰეალაინ ინტერნეიშნლ~
ქავთარაძის ქ. 16, 0186 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31428 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97232 A
(220) 2018 04 16
(732) შპს `მაკრატელი~
სტალინის შესახვ. 18, წყნეთი, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31429 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97390 A
(220) 2018 04 24
(732) შპს `აგროლინკსი~
ალ. ყაზბეგის გამზ. 34, ბ. 12ა, 0177,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31430 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97394 A
(220) 2018 04 24
(732) ჰაკან აგრო დმკკ
საფოსტო ყუთი 31489, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2019 31431 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97694 A

(220) 2018 05 15
(732) სს ფირმა `ავგუსტ~
ულ. ცენტრალნაია 20ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 31432 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97695 A
(220) 2018 05 15
(732) სს ფირმა `ავგუსტ~
ულ. ცენტრალნაია 20ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 31433 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97696 A
(220) 2018 05 15
(732) სს ფირმა `ავგუსტ~
ულ. ცენტრალნაია 20ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 31434 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97697 A
(220) 2018 05 15
(732) სს ფირმა `ავგუსტ~
ულ. ცენტრალნაია 20ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 31435 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97698 A
(220) 2018 05 15
(732) სს ფირმა `ავგუსტ~
ულ. ცენტრალნაია 20ა, 142432, მოსკოვის
რეგიონი, ჩერნოგოლოვკა, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2019 31436 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
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(260) AM 2018 97699 A
(220) 2018 05 15
(732) გურამ კაკაბაძე
დიმინიაცის ქ. 18, კიშინოვი, მოლდოვას
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 31437 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97708 A
(220) 2018 05 17
(732) შპს `რაჭული~
ჩაჩაშვილის ქ. 25, 3600, ონი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31438 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97795 A
(220) 2018 05 23
(732) `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, გურჯაანის რაიონი, 0160,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31439 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97956 A
(220) 2018 06 01
(732) შპს 4 ბროს
ს. ველისციხე, I-ლი ქ. 27, გურჯაანი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31440 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97973 A
(220) 2018 06 05
(732) სტეინვეი & სანზ, ნიუ-იორკის
კორპორაცია
სტეინვეი პლეისი, ლონგ აილენდ სიტი,
ნიუ-იორკი 11105, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 31441 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97983 A
(220) 2018 06 07
(732) გრა სავუა, სოსიეტე პარ აქსიონ
სიმპლიფიე 33-34 კე დე დიონ ბუტონ,
92800 პუტო, საფრანგეთი
__________________________________________

42

(111) M 2019 31442 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 97984 A
(220) 2018 06 07
(732) გრა სავუა, სოსიეტე პარ აქსიონ
სიმპლიფიე
33-34 კე დე დიონ ბუტონ, 92800 პუტო,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31443 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98067 A
(220) 2018 06 14
(732) ტომნ ტრეიდინგ კო, ლტდ
ალ-ნუზჰა დისტრიკტ, აბუ ბაკერ ალ
სიდიკ სტ, ერ-რიად 11534, პ.ო. ბოქს
55155, საუდის არაბეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31444 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98233 A
(220) 2018 06 28
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31445 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98234 A
(220) 2018 06 28
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31446 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98235 A
(220) 2018 06 28
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31447 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98410 A
(220) 2018 07 10
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(732) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ.
517 რიჩმონდ სტრიტ ისტ, ტორონტო,
ონტარიო M5A 1R4, კანადა
__________________________________________
(111) M 2019 31448 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98421 A
(220) 2018 07 12
(732) გიორგი ქამაშიძე
ლერმონტოვის ქ. 889, 6000, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31449 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98695 A
(220) 2018 07 27
(732) სსიპ შემოსავლების სამსახური
ვახტანგ გორგასალის ქ. 16, 0105,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31450 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98784 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31451 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98786 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31452 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98787 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31453 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15

(260) AM 2018 98789 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31454 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98790 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31455 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98791 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31456 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98792 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31457 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98793 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31458 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98794 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2019 31459 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98796 A
(220) 2018 08 03
(732) შპს `ავერსი-ფარმა~
დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31460 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98890 A
(220) 2018 08 04
(732) ნექსთორჩ ინდასტრიზ კო., ლტდ.
61 იუდონგ 1 როუდ, დონგჩენგ,
იანგდონგ, იანგჯიანგ, 529931, გუანდუნი,
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა;
ფაუერ სორს ინდასტრიზ კო., ლტდ.
61 იუდონგ 1 როუდ, დონგჩენგ,
იანგდონგ, იანგჯიანგ, 529931, გუანდუნი,
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2019 31461 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98905 A
(220) 2018 08 08
(732) შპს `ჯორჯია~
წინანაურის ქ. 26, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31462 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 98990 A
(220) 2018 08 15
(732) გიორგი დავლიანიძე
სოფ. ბეთლევი, ამბროლაურის რაიონი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31463 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99061 A
(220) 2018 08 22
(732) ჯემალ ქურიძე
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 62, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31464 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
44

(260) AM 2018 99154 A
(220) 2018 08 24
(732) რ & ა ბეილი & კო.
ნენგორ ჰაუზ ვესტერნ ისტეიტ 12,
დუბლინი, ირლანდია
__________________________________________
(111) M 2019 31465 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99174 A
(220) 2018 08 31
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31466 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99192 A
(220) 2018 09 05
(732) შპს `აისი~
ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 28,
ბ. 26, 0163, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31467 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99313 A
(220) 2018 09 10
(732) ფორდ მოტორ კომპანი
უან ამერიკან როუდი, დირბორნი,
მიჩიგანი, 48126, აშშ
__________________________________________
(111) M 2019 31468 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99354 A
(220) 2018 09 13
(732) შპს `ალპენ მილკ~
დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,
ახალქალაქი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31469 R
(151) 2019 07 15
(181) 2029 07 15
(260) AM 2018 99356 A
(220) 2018 09 13
(732) შპს `ალპენ მილკ~
დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,
ახალქალაქი, საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2019 31470 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 97391 A
(220) 2018 04 24
(732) რკ `ნექტარი-2016~
გ. ჭყონდიდელის ქ. 66, 2100, ზუგდიდი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31471 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98148 A
(220) 2018 06 14
(732) რკ `ურთანაული~
სოფ. ბირკიანი, ახმეტა, 0911,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31472 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98149 A
(220) 2018 06 14
(732) ი/მ გოგია ჯააძე
ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 3, ბ. 111,
ისანი-სამგორის რაიონი, 0163, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31473 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98377 A
(220) 2018 07 04
(732) ალექსანდრე ჯოხაძე
გამრეკელის ქ. 10, ბ. 72, 0194, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31474 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98689 A
(220) 2018 07 26
(732) ალექსანდრე ჯოხაძე
გამრეკელის ქ. 10, ბ. 72, 0194, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31475 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98967 A
(220) 2018 08 13
(732) ალექსანდრე ჯოხაძე

გამრეკელის ქ. 10, ბ. 72, 0194, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2019 31476 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98979 A
(220) 2018 08 15
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31477 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98980 A
(220) 2018 08 15
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31478 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98982 A
(220) 2018 08 15
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31479 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98984 A
(220) 2018 08 15
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31480 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98985 A
(220) 2018 08 15
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(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31481 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98986 A
(220) 2018 08 15
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 მასლაქი 34467 სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2019 31482 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98987 A
(220) 2018 08 15
(732) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,
დუბლინი 15, ირლანდია
__________________________________________
(111) M 2019 31483 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98988 A
(220) 2018 08 15
(732) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ
სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,
დუბლინი 15, ირლანდია
__________________________________________
(111) M 2019 31484 R
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(260) AM 2018 98989 A
(220) 2018 08 15
(732) ჰბი ბრენდიდ ეპერელ ენტერპრაიზის,
ლლკ
1000 ისტ ჰეინს მილ როუდი, უინსტონსალემი, ჩრდილოეთ კაროლინა 27105,
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 2019 31418 R
(151) 2019 07 08
(181) 2029 07 08
(210) AM 103781
(220) 2019 06 26
(732) ჯტ ინტერნეშენელ სა
8 რიუ კაზემ-რადჟავი, 1202 ჟენევა,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(210) AM 103557
(220) 2019 06 07
(732) შპს `ნოვა~
რ. აგლაძის ქ. 45, 0119, თბილისი,
საქართველო
(540)

LOGIC

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – ელექტრონულ სიგარეტებთან გამოსაყენებელი ელექტრონული დამტენები; ელექტრონულ სიგარეტებთან გამოსაყენებელი ბატარეები.
34 – ელექტრონული სიგარეტები; ელექტრონული სიგარეტების ბუდეები; ელექტრონული
სიგარეტის აქსესუარების ბუდეები; სიგარეტები; სიგარები; მწეველთა სატუჩეები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; არომატული
ნივთიერებები ელექტრო სიგარეტებში გამოსაყენებლად, გარდა ეთერზეთებისა; თამბაქოს საორთქლებელი მოწყობილობები; საორთქლებლები (ატომიზატორები) მოწევის მიზნით; პირიდან გამოსაორთქლებლები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგარეტებისათვის
კარტრიჯები, რომელიც იყიდება თხევადი სახის ქიმიური არომატული ნივთიერებებით შევსებული; ელექტრონული სიგარეტის სითხე,
რომელიც შეიცავს თხევადი სახის არომატულ
ნივთიერებებს, გარდა ეთერზეთებისა, რომელიც გამოიყენება ელექტრონული სიგარეტის
კარტრიჯების ხელმეორედ შესავსებად; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს შემცვლელები;
თამბაქო; თამბაქოს ნივთიერებების შემცველი
სიგარეტები, განკუთვნილი არასამედიცინო
მიზნებისათვის; საფერფლეები; სანთებელები
მწეველთათვის; მწეველთა საკუთნოები, თამბაქოს ნაწარმი.
__________________________________________
(111) M 2019 31419 R
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10

(591) ეგეოსის ლურჯი
(531) 07.01.09; 26.03.01; 26.03.24; 27.05.11; 28.19;
29.01.04; 29.01.12
(511)
6 – მეტალოკრამიტის და პროფნასტილის სახურავი; გოფრირებული თუნუქის სახურავი;
სწორი თუნუქის ფურცელი; წყალსაწრეტი
სისტემა და მისი აქსესუარები; თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის და ჭერის პროფილები; ზედაპირის სასწორებელი პროფილები; სამღებრო
კუთხოვანები; მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის არმირების პროფილები; აგრაფები.
20 – რეზერვუარები, არალითონის ან ქვის; პოლიეთილენის ავზები; ბარიკადის ფორმის პოლიეთილენის ავზები.
__________________________________________
(111) M 2019 31420 R
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10
(210) AM 103660
(220) 2019 06 17
(732) შპს `ჰერეთის ღვინის მარანი~
სოფ. ბაისუბანი, ლაგოდეხი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი
(531) 05.07.10; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.24; 28.19;
29.01.12
(526) `ჰერეთი~, `HERETI~
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(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2019 31421 R
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10
(210) AM 103771
(220) 2019 06 25
(732) შპს `პოლიმეტრია~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ბლოკი 2,
ფართი 5, ვაკის რაიონი, 0186, თბილისი,
საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

DEMAR FORTE

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანისთვის მედიკამენტები; ფარმაცევტული და სხვა სამკურნალო (სამედიცინო მიზნებისათვის) პრეპარატები; ვიტამინის პრეპარატები.
__________________________________________
(111) M 2019 31422 R
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10
(210) AM 103772
(220) 2019 06 25
(732) შპს `პოლიმეტრია~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ბლოკი 2,
ფართი 5, ვაკის რაიონი, 0186, თბილისი,
საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

DEMAR

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანისთვის მედიკამენტები; ფარმაცევტული და სხვა სამკურნალო (სამედიცინო მიზნებისათვის) პრეპარატები; ვიტამინის პრეპარატები.
__________________________________________
(111) M 2019 31423 R
(151) 2019 07 11
(181) 2029 07 11
(210) AM 103569
(220) 2019 06 11
(732) შპს `სოლო~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 79, 0102,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი

48

(540)

(591) თეთრი, შავი, ნარინჯისფერი
(531) 26.01.18; 27.05.15; 29.01.13
(511)
35 – ვაჭრობის მომსახურება; საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებული სარეკლამო მომსახურება; ძიების ოპტიმიზაცია გაყიდვების
ხელშეწყობისათვის; გაყიდვების ხელშეწყობის სტიმულირების პროგრამების ადმინისტრირება; გაყიდვების სტიმულირება სამომხმარებლო ლოიალურობის პროგრამის მეშვეობით; გაყიდვების სტიმულირება სხვა პირებისათვის სავაჭრო კუპონების სისტემის საშუალებით; ინტერნეტით განხორციელებული გაყიდვების დამუშავების ბიზნეს-ადმინისტრირების მომსახურება; გაყიდვებისა და ხელშეწყობის სტიმულირების სისტემის ორგანიზება,
მართვა და ზედამხედველობა; რეკლამისა და
გაყიდვის მიზნით ნაწარმზე ინფორმაციით
უზრუნველყოფა კავშირის ქსელების მეშვეობით; საქონელსა და მომსახურებასთან დაკავშირებული რეკლამა და გაყიდვის ხელშეწყობა; წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების ადმინისტრირება სხვა პირთათვის საქონლისა და მომსახურების გაყიდვის ხელშესაწყობად; გაყიდვებში ხელშეწყობა მესამე
პირთათვის პრივილეგირებული სამომხმარებლო ბარათების მეშვეობით; ონ-ლაინ რეჟიმში
ხელმისაწვდომი საქონლისა და მომსახურების რეკლამა და გაყიდვის სტიმულირება.
39 – ტრანსპორტის ორგანიზება ტურისტული
ტურებისათვის; საექსკურსიო ტურების ორგანიზება და დაჯავშნა; ტურისტული ტურების
ორგანიზება და დაჯავშნა; საექსკურსიო ტურებისა და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების დაგეგმვა, დაჯავშნა და ორგანიზება;
გიდის მომსახურება; ტურისტული ტურებისა
და ბილეთების დაჯავშნის მომსახურება;
კრუიზის, ტურისტული ტურებისა და ექსკურსიების ორგანიზება, შეკვეთა და თანხლება;
ეკო-მოგზაურობისა და ეკო-ტურების ორგანიზება საიტის მეშვეობით; ექსკურსიებსა და საექსკურსიო ტურებზე ტურისტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება; ტურისტულ და საექსკურსიო ტურებზე ინფორმაციის მიწოდება
„ცხელი ხაზი“-სა და სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით.
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43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები);
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ადგილების
დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; დასასვენებელი ბანაკები (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); კემპინგებით უზრუნველყოფა; ტურბაზები; მიღების მომსახურება დროებითი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფისას (დახვედრისა და გაცილების მართვა); ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების
გაქირავება; რესტორნები; თვითმომსახურების რესტორნები; ბარების, მათ შორის, ლაუნჯ-ბარების მომსახურება; კაფეები; კაფეტერიები; სასაუზმეები; პირადი შეფ-მზარეულის
მომსახურება; საკვების შეკვეთით დამზადება
და შინ მიტანა.
45 – კონსიერჟის მომსახურება.
__________________________________________
(111) M 2019 31424 R
(151) 2019 07 12
(181) 2029 07 12
(210) AM 103483
(220) 2019 06 06
(732) ადაჟიო სას
ლ'არტუა - ესპას პონ დე ფლანდრ, 11
რიუ დე კამბრე, 75947 პარიზი სედექს 19,
საფრანგეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) წითელი, თეთრი
(531) 26.01.01; 26.01.04; 27.05.10; 29.01.01
(511)
36 – ფინანსური მართვა დროებითი საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფისა და განთავსებისათვის, სახელდობრ, სასტუმროების,
მოტელების, სასტუმროს კომპლექსების, აპარტამენტების და საკურორტო სასტუმროების,
ტურისტების საცხოვრებელი ადგილების და
დროებითი საცხოვრებელი სხვა ადგილების,
რომელიც განკუთვნილია თავისუფალო დროის გატარებისა და დასვენებისათვის ფინანსური მართვა; აპარტამენტების და ბინების, სტუდიოებისა და ოთახების გაქირავება.

43 – სასტუმროების მომსახურება, საკვები
პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფაში მომსახურება; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; მოტელების, რესტორნების, კაფეტერიების, კაფეების, ბარების (გარდა კლუბებისა), დასასვენებელი ბაზების,
ბინის ტიპის სასტუმროების მომსახურება;
მოხუცთა თავშესაფრები; მომსახურებები შემოთავაზებული მოხუცთა თავშესაფრების
მიერ; მოგზაურთათვის სასტუმროს ნომრების
დაჯავშნა; დროებითი საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნა; კონსულტაციები და რჩევები (არ ეხება ბიზნესის წარმოებას) სასტუმროების, დროებითი საცხოვრებლების და რესტორნების სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2019 31425 R
(151) 2019 07 12
(181) 2029 07 12
(210) AM 103854
(220) 2019 07 01
(732) შპს `გემოს ინსტიტუტი~
ტბელ აბუსერიძის ქ.13ა, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი 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 ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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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 2019 100099 A
(800) 1428386
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) CHENSHENG
Rm. 1201, Unit 2, Bldg 11, Zone A
Oujinghuayuan, Choujiang St. Yiwu,
Zhejiang, China
(540)

(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
35 – Advertising / publicity; commercial information
agencies; business management consultancy; importexport agencies; personnel management consultancy; relocation services for businesses; computerized
file management; book-keeping / accounting; sponsorship search; advisory services for business management.
__________________________________________

(260) AM 2019 100127 A
(800) 1429171
(151) 2018 07 05
(891) 2018 07 05
(731) WALTER ARTHOFER
Ettalstr. 32, 81377 München (Bayern),
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
15 – Musical instruments; pianos; stringed musical
instruments; double basses; guitars; violins; electronic musical instruments; violas; electronic organ;
pegs for musical instruments.
__________________________________________

(260) AM 2019 100102 A
(800) 1428457
(151) 2018 08 17
(891) 2018 08 17
(731) EUROPEAN CLOTHING COMPANY
Poppelsdorfer Allee 114, 53115 Bonn,
Germany
(540)

(591) Black, white
(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.
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.

DRY MOTION
(591) Black, white
(511)
22 – Textile filaments; raw textile fibers and substitutes.
23 – Yarns and threads.
__________________________________________
(260) AM 2019 100103 A
(800) 1428517
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO
GROUP CO., LTD.
Yu Wei Xi Road, South Hua Di Da Dao,
Liwan District, Guangzhou, Guangdong,
China
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35 – Advertising; business management services;
business administration; office functions.
__________________________________________
(260) AM 2019 100128 A
(800) 1429173
(151) 2017 01 19
(891) 2017 01 19
(731) BIOTA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
MBH
Königsalle 86, 40212 Düsseldorf, Germany
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.02
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(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2019 100131 A
(800) 1429229
(151) 2018 08 14
(891) 2018 08 14
(731) HY-TECH THERMAL SOLUTIONS, LLC
159 Park Hill Boulevard, W. Melbourne FL
32904, USA
(540)

(591) The color(s) yellow, orange, red, blue, light
blue, black, white and grey is/are claimed
as a feature of the mark
(531) 24.15.01; 24.15.13; 26.01.12; 26.15.01;
27.05.10; 29.01.15
(526) THERMAL SOLUTIONS
(511)
1 – Chemical additives for paints and coatings excluding spray paint.
2 – Coatings in the nature of paints for rust prevention, heat insulation, soundproofing, sound deadening, termite repellent, fire proofing, radiant barriers,
water vapor barriers and poison control excluding
spray paints; paints excluding spray paints.
__________________________________________
(260) AM 2019 100132 A
(800) 1429245
(151) 2018 03 27
(891) 2018 03 27
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
ul. Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk, Russian
Federation
(540)

(511)
30 – Waffles; fruit jellies [confectionery]; pastries;
peanut confectionery; caramels [candy]; confectionery; sweetmeats [candy]; candy; marzipan; dessert
mousses [confectionery]; chocolate mousses; chocolate-coated nuts; biscuits; cookies; petit-beurre biscuits; cakes; fondants [confectionery]; pralines; gingerbread; sugar confectionery; halvah; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2019 100133 A
(800) 1429246
(151) 2018 06 06
(891) 2018 06 06
(731) GU ZHI PING
Industrial Park, Tianfen Town, 226244
Qidong City, Jiangsu, China
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Electric lawnmowers; woodworking machines;
engraving machines; electric wood routers; electric
food processors; polishing glass machines; concrete
vibrators, machines; electric marble cutters; electric
rotary hammers; metalworking machines; cutting
machines; electric machines and apparatus for polishing; hand-held tools other than hand-operated;
spray-paint machines; stators being parts of machines; electric motors, other than for land vehicles;
carbon brushes being parts of machines; air compressors; gears other than for land vehicles; electric
welding apparatus; electric cleaning machines &
apparatus for garbage disposal.
8 – Hand-operated hand tools, namely, emery grinding wheels, bush hammers, pick hammers, wrenches, spanners, pliers, cutting tools, riveters, graving
tools, drills, chisels, screwdrivers, files, knives, bits,
shears, scissors; hand-operated lawn and garden
tools, namely, cultivators, trowels.
__________________________________________
(260) AM 2019 100134 A
(800) 1429250
(151) 2018 08 24
(891) 2018 08 24
(731) Limited Liability Company "Hendel"
Khlebozavodskiy proezd, h. 7, bld. 9, office X,
room 25G, RU-115230 Moscow, Russian
Federation
(540)

Varikosette
(591) Black, white
(531) 01.15.11; 02.05.02; 02.05.04; 02.05.23;
05.03.20; 07.01.01; 07.01.24; 25.01.06

(591) Black, white
(511)
3 – Balms, other than for medical purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; creams for leather;
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waxes for leather; massage gels, other than for medical purposes; cosmetic creams; non-medicated creams for varicose veins; non-medicated foot creams;
skin whitening creams; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic kits; tissues
impregnated with cosmetic lotions; preservatives for
leather [polishes]; astringents for cosmetic purposes;
cosmetic preparations for skin care; cosmetics; toiletry preparations; phytocosmetic preparations; herbal
extracts for cosmetic purposes; extracts of flowers
[perfumes].
__________________________________________
(260) AM 2019 100138 A
(800) 1429361
(151) 2018 08 15
(891) 2018 08 15
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) The color(s) green, white and black is/are
claimed as a feature of the mark
(531) 01.15.21; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
29.01.13
(511)
9 – Software for the transmission of text, data, images, audio, video and other digital content by wireless communication networks and the Internet; computer software for electronic messaging and wireless
digital messaging.
__________________________________________
(260) AM 2019 100141 A
(800) 1429370
(151) 2018 08 29
(891) 2018 08 29
(731) LASER-EXPORT CO. LTD.
ul. Vvedenskogo, d. 3, k. 8, etazh 2 , komn. 1,
RU-117342 Moscow, Russian Federation
(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.01; 02.01.05; 02.01.16; 02.01.23;
09.07.25; 10.03.01
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles,
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
__________________________________________
(260) AM 2019 100153 A
(800) 1429728
(151) 2018 04 13
(891) 2018 04 13
(731) Limited Liability Company "ASSOCIATION
"SOYUZPICHSHEPROM"
pos. Melkombinat-2, uchastok 1, d. 37,
RU-454080 Chelyabinsk, Russian Federation
(540)

ELANIK
(591) Black, white
(511)
9 – Laser analyzers (measuring apparatus).
__________________________________________
(260) AM 2019 100152 A
(800) 1429695
(151) 2018 08 21
(891) 2018 08 21
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(591) Green, light green and white
(531) 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24; 26.13.01;
29.01.12
(511)
29 – Coconut milk; condensed milk; corn oil for
food; kephir [milk beverage], including oat kephir;
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kissel, including oat kissel; linseed oil for food; lowfat potato chips; milk products, including those with
the addition of oats; milk substitutes; oat milk; oils
for food; peanut milk; potato chips; powdered milk;
rice milk for culinary purposes; rice milk; soya milk;
sunflower oil for food; tofu; yogurt, including oat
yogurt.
30 – Cereal bars; cereal preparations; cereal-based
snack food; chips [cereal products]; corn flakes;
crushed barley; crushed oats; dough; flour; groats for
human food; high-protein cereal bars; hominy grits;
husked oats; macaroni; muesli; noodles; oat flakes;
oat-based food; oatmeal; pasta; pies; pizzas; rice; rice-based snack food; semolina; spaghetti; vermicelli
[noodles]; wheat flour.
32 – Almond-based beverages, other than milk; cereal-based beverages; nut-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes.
__________________________________________
(260) AM 2019 100155 A
(800) 912464
(151) 2006 10 20
(891) 2018 10 04
(731) MESSE FRANKFURT GMBH
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt
am Main, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.09; 27.05.01
(511)
16 – Printed matter, particularly newspapers, periodicals, magazines, cards, catalogues, pamphlets, handbooks, prospectuses, posters and photographs; instructional and teaching material (except apparatus).
35 – Advertising; marketing research; telemarketing;
personnel management consultancy, employment
agencies; organization and conducting of trade fairs,
exhibitions, special shows and selling events for commercial or advertising purposes; business management, particularly in respect of organizing and conducting trade fairs, exhibitions, special shows and
selling events; presentation of business companies
and their products and services, also via the Internet;
sales promotion for others; merchandising; demonstration of goods; arranging contacts between commercial partners in trade and industry, also via the
Internet; providing and rental of advertising space
and advertising material; management consultancy,
particularly in respect of organizing and conducting
trade fairs, exhibitions, special shows and selling
events; compilation and administration of information in computer databases.

41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; personnel consultancy with regard to education and training; vocational guidance; organization and conducting of exhibitions and special shows for cultural, educational or
tuition purposes; organization and conducting of
instructional shows, of congresses, seminars, conferences, symposia and workshops; arranging and conducting of colloquiums; production and organization of shows; organization and conducting of balls;
organization and conducting of competitions; presentation of live performances; orchestra services;
party planning; booking of seats for shows.
__________________________________________
(260) AM 2019 100157 A
(800) 1429760
(151) 2018 08 23
(891) 2018 08 23
(731) RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway, New Albany OH
43054, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
43 – Hotel services; providing extended-stay hotels.
__________________________________________
(260) AM 2019 100158 A
(800) 1429764
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) BENSHANG LIFE (SHENZHEN)
TECHNOLOGY, CO., LTD.
2607, W. Tower of Nanshan Software Park,
# 10128 Shennan Ave., Nantou St., Nanshan,
Shenzhen, Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.20
(511)
24 – Felt; towels of textile; bath towels; bed linen;
bath mitts; handkerchiefs of textile; cotton fabrics;
cloth; non-woven textile fabrics; wall hangings of
textile.
__________________________________________
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(260) AM 2019 100159 A
(800) 1429795
(151) 2018 08 03
(891) 2018 08 03
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex,
France
(540)

(891) 2018 07 13
(731) Limited Liability Company "GRIN-C"
Altufievskoe shosse, 56, RU-127549 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; sanitary products for medical purposes;
dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 26.01.11; 26.01.18; 27.01.01; 27.05.01
(511)
11 – Devices for water distribution and sanitation,
hand drying apparatus for washrooms; water purifying apparatus and machines; hydromassage bath
apparatus; air deodorizing apparatus; drying apparatus; water heaters; flushing tanks; water flushing installations; bidets; bath tubs; spa baths [vessels]; bath
tubs for sitz baths; showers; shower enclosures; Turkish bath cabinets, portable; mixer faucets for water
pipes; heaters for baths; sauna bath installations;
urinals [sanitary fixtures]; water intake apparatus;
sanitary apparatus and installations; regulating and
safety accessories for water apparatus; toilet seats;
sinks; disinfectant dispensers for toilets; toilets, portable; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; toilet bowls; water conduits installations; toilets [water-closets]; water distribution installations;
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes; bath installations.

(260) AM 2019 100160 A
(800) 1429832
(151) 2018 08 16
(891) 2018 08 16
(731) RIEKER HOLDING AG
Stockwiesenstrasse 1, CH-8240 Thayngen,
Switzerland
(540)

RIEKER
(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitations of leather; bags; handbags.
25 – Clothing, shoes, footwear, headgear, belts.
__________________________________________
(260) AM 2019 100161 A
(800) 1429836
(151) 2018 08 31
(891) 2018 08 31
(731) MBDA FRANCE
1 avenue Réaumur, F-92350 LE PLESSISROBINSON, France
(540)
(591) Black, white
(511)
13 – Armored turrets fitted on land vehicles; machine gun turrets.
__________________________________________

20 – Furniture; bathroom furniture; curtain holders,
not of textile material; pegs [pins], not of metal; mirrors [looking glasses]; furniture of metal; curtain
hooks; clothes hooks, not of metal; removable mats
or covers for sinks; racks [furniture]; furniture shelves; towel stands [furniture]; shelves for storage; towel dispensers, fixed, not of metal; seats of metal;
tanks, not of metal nor of masonry; door handles, not
of metal; washstands [furniture]; trolleys [furniture];
screens [furniture]; wardrobes.
__________________________________________
(260) AM 2019 100163 A
(800) 1429880
(151) 2018 03 22
(891) 2018 03 22
(731) KOMAROV DMYTRO KOSTIANTYNOVYCH
Bratyslavska str. 26, ap 106, Kyiv 02156,
Ukraine
(540)

(260) AM 2019 100162 A
(800) 1429863
(151) 2018 07 13
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(591) Black, white
(531) 25.01.25; 28.05
(511)
35 – Dissemination of advertising matter; sponsorship search; on-line advertising on a computer
network; television advertising; radio advertising;
systemization of information into computer databases; business management of performing artists; commercial information and advice for consumers in
the choice of products and services; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes.
41 – Organization of shows [impresario services];
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of balls; arranging and
conducting of concerts; arranging of beauty contests;
organization of fashion shows for entertainment
purposes; electronic desktop publishing; production
of radio and television programmes; movie studio
services; entertainment services; recording studio
services; microfilming; videotape editing; providing
on-line electronic publications, not downloadable;
writing of texts; rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; production of
shows; presentation of live performances; music
composition services; layout services, other than for
advertising purposes; party planning [entertainment];
booking of seats for shows; on-line publication of
electronic books and journals; publication of texts,
other than publicity texts; entertainer services; radio
entertainment; subtitling; theatre productions;
television entertainment; photography.
__________________________________________
(260) AM 2019 100164 A
(800) 1429881
(151) 2018 08 02
(891) 2018 08 02
(731) BONAITI SERRATURE S.P.A.
Via Fratelli Bonacina, 20, I-23801
Calolziocorte (LC), Italy
(540)

for locksmithing; metal keys for locks; hinges of metal; keys of metal; split rings of common metal for
keys; metal gate latches; door bolts of metal; window casement bolts; metal knockers; letter boxes of
metal; metal nameplates and door nameplates; metal
name plates; doorplates of metal; metal security lock
cylinders.
9 – Electronic locks; locks, electric; locks [electric]
with alarms; card operated electronic locks; electronic door locks; digital door locks; electronic lock assemblies; combination locks (non-metallic -) [electric]; radio operated door lock controls; identification strips [magnetic]; magnetic strip readers; magnetic coded card readers; mobile apps; downloadable
software applications.
__________________________________________
(260) AM 2019 100165 A
(800) 1429882
(151) 2018 08 02
(891) 2018 08 02
(731) BONAITI SERRATURE S.P.A.
Via Fratelli Bonacina, 20, I-23801
Calolziocorte (LC), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.12; 26.04.19; 26.04.24; 26.11.02;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.21
(511)
6 – Metal handles; door handles of metal; door pulls
of metal; door locks; locks of metal; spring locks;
metal locksets; metal locks for doors; lock barrels of
metal; locking gate hasps of metal; metal bump keys
for locksmithing; metal keys for locks; hinges of
metal; keys of metal; split rings of common metal
for keys; metal gate latches; door bolts of metal;
window casement bolts; metal knockers; letter boxes
of metal; metal nameplates and door nameplates;
metal name plates; doorplates of metal; metal
security lock cylinders.

(591) Black, white
(531) 26.11.02; 26.11.13
(511)
6 – Metal handles; door handles of metal; door pulls
of metal; door locks; locks of metal; spring locks;
metal locksets; metal locks for doors; lock barrels of
metal; locking gate hasps of metal; metal bump keys

9 – Electronic locks; locks, electric; locks [electric]
with alarms; card operated electronic locks; electronic door locks; digital door locks; electronic lock assemblies; combination locks (non-metallic -) [electric]; radio operated door lock controls; identification strips [magnetic]; magnetic strip readers; magnetic coded card readers; mobile apps; downloadable
software applications.
__________________________________________
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(260) AM 2019 100166 A
(800) 1429914
(151) 2018 03 12
(891) 2018 03 12
(731) ZARATE CORPORATION N.V.
Penstraat 35, Curaçao
(540)

(260) AM 2019 100169 A
(800) 1429979
(151) 2018 03 12
(891) 2018 03 12
(731) ZARATE CORPORATION N.V.
Penstraat 35, Curaçao
(540)

COSMOPOLITAN

GENTLEMAN

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________

(260) AM 2019 100167 A
(800) 1429915
(151) 2018 03 12
(891) 2018 03 12
(731) ZARATE CORPORATION N.V.
Penstraat 35, Curaçao
(540)

(260) AM 2019 100170 A
(800) 1429993
(151) 2018 03 12
(891) 2018 03 12
(731) ZARATE CORPORATION N.V.
Penstraat 35, Curaçao
(540)

AMICA

EXTE

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco; smokers' articles; matches.
__________________________________________

(260) AM 2019 100168 A
(800) 1429957
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) SHENZHEN OTOT ELECTRONIC GROUP
CO., LTD.
Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial
Zone, Xixiang Street, Baoan District,
Shenzhen, Guangdong Province, China
(540)

(260) AM 2019 100183 A
(800) 1430414
(151) 2018 08 08
(891) 2018 08 08
(731) PEPINOVA AYTEN FUAD KIZI
ul. Arkhitektora Vlasova, d. 8, kv. 248,
RU-117335 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.23; 16.03.03; 26.01.03; 26.01.11;
26.01.24; 26.04.03
(511)
9 – Cellular phones; smartphones; portable telephones; radiotelephony sets; humanoid robots with artificial intelligence; electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals; equipment for communication network; anti-interference devices [electricity]; network servers; computer software applications, downloadable.
__________________________________________
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(591) Black, white
(531) 01.03.01; 01.03.07; 01.03.16; 01.03.20;
25.03.01; 25.03.07; 26.04.04; 26.04.06;
26.04.13; 26.04.24; 27.05.24
(511)
1 – Ceramic glazings; ceramic compositions for sintering [granules and powders]; adhesives for wall
tiles; solvents for varnishes; enamel-staining chemicals; chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel.
2 – Whites [colorants or paints]; white lead; glazes
[paints, lacquers]; primers; carbonyl [wood preservative]; dyewood; aluminium paints; asbestos paints;
wood stains; ceramic paints; distempers; fireproof
paints; anti-fouling paints; enamels for painting;
paints; bronzing lacquers; copal varnish; lacquers;
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anti-corrosive bands; anti-rust oils; oils for the preservation of wood; mastic [natural resin]; lime wash;
thickeners for paints; silver paste; pigments; gildings; coatings [paints]; coatings for roofing felt
[paints]; wood coatings [paints]; aluminium powder
for painting; bronze powder for painting; silvering
powders; agglutinants for paints; anti-corrosive preparations; protective preparations for metals; thinners for paints; thinners for lacquers; whitewash;
anti-rust greases; badigeon; anti-tarnishing preparations for metals; wood preservatives; sumac for varnishes; minium; turpentine [thinner for paints]; yellowwood [colorant]; dyewood extracts; enamels [varnishes]; dyes; fixatives [varnishes]; anti-rust preparations; siccatives [drying agents] for paints; sienna
earth; metals in powder form for use in painting,
decorating, printing and art; undercoating for vehicle
chassis.
19 – Stained-glass windows; plaster; earth for
bricks; clay; gravel; aquarium gravel; wood for making household utensils; veneer wood; moldable wood; limestone; lime; works of stonemasonry; stone;
rubble; artificial stone; silver sand; cement slabs;
wood paving; luminous paving blocks; macadam; bituminous coatings for roofing; statues of stone, concrete or marble; figurines [statuettes] of stone, concrete or marble; gypsum [building material]; works of
art of stone, concrete or marble; wood pulp board for
building; cement posts; tiles, not of metal, for building; floor tiles, not of metal; linings, not of metal,
for building; fireproof cement coatings; paving
blocks, not of metal; roof coverings, not of metal;
sills, not of metal; agglomerated cork for building;
shutters, not of metal; outdoor blinds, not of metal
and not of textile.
__________________________________________
(260) AM 2019 100214 A
(800) 848115
(151) 2005 03 11
(891) 2018 10 08
(731) MULTALER ET CIE
43 rue Victor Hugo, F-92700 Colombes,
France
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22
(511)
3 – Perfumery and cosmetics.
44 – Beauty salon services.
__________________________________________

(260) AM 2019 100221 A
(800) 1371993
(151) 2017 07 18
(891) 2018 09 21
(731) "А-TRADE" LTD CO
Partizanskaya street, 11AV, RU-195027
SAINT-PETERSBURG, Russian Federation
(540)

(591) Black-light and brown-white.
(531) 27.05.22; 29.01.13
(526) ®.
(511)
5 – Herbal teas for medicinal purposes; medicinal
herbs.
30 – Artificial coffee; chicory [coffee substitute]; coffee; coffee-based beverages; tea; tea-based beverages.
35 – Sales promotion for others.
__________________________________________
(260) AM 2019 100222 A
(800) 1430966
(151) 2018 03 22
(891) 2018 03 22
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, Güneşli,
Bağcılar, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, dietetic foods adapted
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements, dietary supplements for animals, fodder supplements for veterinary purposes, medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
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for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 100225 A
(800) 1431041
(151) 2018 05 16
(891) 2018 05 16
(731) KILIÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Kemalpaşa Mah. Gençtürk Cadde No.7, Laleli
Fatih, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.13; 27.05.19
(511)
24 – Textiles and substitutes for textile; household
linen; curtains of textile or plastic.
__________________________________________
(260) AM 2019 100226 A
(800) 1431049
(151) 2018 02 13
(891) 2018 02 13
(731) YIWU DINGQI HARDWARE FIRM
Number F4-19265, International Trade City,
China Commodity City, Yiwu, Zhejiang,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 24.09.05; 26.13.25; 27.05.01
(511)
8 – Hand tools, hand-operated; abrading instruments
[hand instruments]; agricultural implements, handoperated; wrenches [hand tools]; daggers; guns,
hand-operated, for the extrusion of mastics; hobby
knives [scalpels]; table cutlery [knives, forks and
spoons]; handy press tools, hand-operated; graving
tools [hand tools].
__________________________________________
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(260) AM 2019 100229 A
(800) 1431104
(151) 2018 07 20
(891) 2018 07 20
(731) Joint-Stock Company "VORONEZHSKAYA
CONDITERSKAYA FABRIKA"
ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030
Voronezh, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Confectionery; sweetmeats [candy]; caramels
[candy]; waffles; cookies.
__________________________________________
(260) AM 2019 100234 A
(800) 1431200
(151) 2018 09 05
(891) 2018 09 05
(731) ZANOTELLI AG
St. Alban-Anlage 58; CH-4052 Basel, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 05.03.20; 27.05.01
(511)
29 – Olive oil from Spain.
__________________________________________
(260) AM 2019 100236 A
(800) 1431236
(151) 2018 08 20
(891) 2018 08 20
(731) Limited liability company "AUTOMOBILE
PLANT "GAZ"
prospekt Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
16 – Note books; pamphlets; booklets; wrapping paper; printed publications; calendars; paper tapes;
graphic prints; plastic cling film, extensible, for palletization; greeting cards; paper bags; folders for
papers; plastic film for wrapping; prospectuses; flags
of paper; flyers; labels with the exception of tissue;
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products of paper or plastics, for packaging; cardboard; envelopes [stationery]; boxes of paper or cardboard; stickers [stationery]; covers [stationery];
blueprints; shields [paper seals].
28 – Toy vehicles; toys; games; toy models; scale
model kits [toys]; scale model vehicles; radiocontrolled toy vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2019 100238 A
(800) 1431256
(151) 2018 05 22
(891) 2018 05 22
(731) "CHIMPHARM" JSC
ul. Rashidova, 81, 160019 g. Shymkent,
Kazakhstan
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; dietary supplements for humans and animals.
35 – Retail or wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies; market studies; marketing; presentation of
goods on communication media, for retail purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 100241 A
(800) 1431318
(151) 2017 05 16
(891) 2017 05 16
(731) ASOS plc
Greater London House, Hampstead Road,
London NW1 7FB, United Kingdom
(540)

ASOS
(591) Black, white
(511)
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting
articles; decorations for Christmas trees; action toys;
action figure toys; American footballs; accessories
for toy vehicles; accessories for toy trains; accessories for toy buildings; accessories for toy animals;
accessories for dolls; accessories for action figure
toys; apparatus for games; apparatus for performing
magic tricks; artificial Christmas trees; articles of
clothing for toys; baby dolls; badminton sets; bags
adapted for use with sporting equipment; balls for
games; balloons [party novelties]; balls for racket
sports; balls for sports; bar-bells; bath toys; baseball
gloves; beach balls; bean bag animals; beanbags
being playthings; bells for Christmas trees; board games; body-building apparatus; boxing gloves; buil-

ding blocks [toys]; building games; candle holders
for Christmas trees; carnival masks; cat toys; checkerboards; checkers [games]; chessboards; Christmas crackers; Christmas dolls; Christmas stockings;
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas tree ornaments and decorations, except confectionery and electric Christmas tree lights; Christmas
tree skirts; Christmas trees of synthetic material;
clockwork toys; clothing for teddy bears; conjuring
apparatus; controllers for game consoles; controllers
for toys; costume masks; dart games; darts; dice; dice games; discuses for sports; dog toys; dolls; dolls'
clothes; dominoes; drones [toys]; dumb-bells; educational toys; electronic action toys; electronic dart games; electronic games apparatus; electronic targets;
electronic toys; exercise balls; explosive bonbons
[Christmas crackers]; face masks for sports; fitness
machines and apparatus; flippers for swimming; game consoles; game machines and apparatus; games;
gloves for games; gymnastic and sporting articles;
hand-held electronic games; hand-held game consoles; hoops for children; hoops for exercise; inflatable
toys; jigsaw puzzles; kites; machines for physical
exercises; marbles for games; masks [playthings];
mechanical action toys; mechanical toys; memory
games; mobiles [toys]; musical Christmas tree ornaments; musical toys; nets for ball games; nets for
sports; novelty face masks; novelty fake teeth; novelty masks; novelties for parties, dances [party favors,
favours]; outdoor play equipment; outdoor toys;
paper party hats; party poppers; plastic toy figurines;
plastic toys; play balloons; playing balls; playing
cards; pool tables; practical jokes [novelties];
punching bags; protective paddings [parts of sports
suits]; puppets; puzzles; rackets; radio-controlled
scale model vehicles; radio-controlled miniature
aerial targets for sports; radio-controlled toys; radiocontrolled toy vehicles; remote-controlled scale model vehicles; ride-on toy cars; ride-on toys; role playing games; rugby balls; scale model kits [toys];
scale models; scale model vehicles; skateboards;
soccer balls; soft toys; sports equipment; sporting
articles; stacking blocks; stacking boxes; stacking
toys; stuffed toys; tables for table tennis; talking
toys; targets; teddy bears; tennis equipment; theatrical masks; toy Christmas trees; toy figures; toy
models; toy robots; toy racing sets; toys; toys for
children; toys for domestic pets; toy vehicles; trampolines; trivia cards [games]; trivia games played
with cards and game components; video game consoles; video game apparatus; water-squirting toys;
wooden toys; quiz games; footballs [soccer]; soccer
goals; soccer goal nets; soccer goalkeepers' gloves;
shin guards for soccer; footballs [American football]; football pads; football body protectors; goals
for American football; parts and fittings for the aforesaid goods; but none of the aforesaid goods relating to cycling.
__________________________________________
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(260) AM 2019 100253 A
(800) 1431478
(151) 2018 01 31
(891) 2018 01 31
(731) MRS VALERIE ANN INGRAM
Arion Business Centre, Harriet House,
118a High Street, Erdington BIRMINGHAM
B23 6BG, United Kingdom;
MR PAUL STUART INGRAM
Mr P S Ingram, Harriet House, 118a
High Street, Erdington BIRMINGHAM
B23 6BG, United Kingdom
(540)

(591) Black & Red
(531) 01.01.01; 01.01.10; 01.05.06; 01.05.11;
01.05.23; 01.11.08; 09.01.10; 09.03.17;
26.01.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.01.12;
29.01.12
(511)
41 – Advisory services relating to the organisation of
sporting events; advisory services relating to training; arrangement of sports competitions; arranging
and conducting competitions; arranging and conducting conferences and seminars; arranging and conducting of sports competitions; arranging and conducting of sports events; arranging and conducting
of training courses; arranging and conducting of
training seminars; arranging of courses of instruction; arranging of seminars relating to training; arranging of sporting events; arranging of sports competitions; coaching in the field of sports; coaching
services for sporting activities; competitions (organising of sports -); competitions (organization of
sports -); organisation of sporting competitions; organisation of sporting competitions and sports
events; organisation of sporting events; organisation
of sporting events and competitions; organization of
boxing matches; organization of competitions.
__________________________________________
(260) AM 2019 100343 A
(800) 1433089
(151) 2018 07 12
(891) 2018 07 12
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
tvetstvennostyu "KVADRAT-C"
2-y Irtyshskiy proezd, 4B, kor. 5, RU-107143
Moscow, Russian Federation
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(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use; dietary supplements for humans and animals; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying noxious animals; fungicides, herbicides, including 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; bandages for dressings; biocides;
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; gases for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical 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 balsam for medical purposes; air deodorizing preparations; deodorants, other than for human beings or for animals; deodorants for clothing
and textiles; diastase for medical purposes; mineral
food supplements; nutritional supplements; albumin
dietary supplements; 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 me-
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dical purposes; insecticides; iodine for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes;
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; calomel [fungicide]; 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; caustic 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; stem cells for
veterinary purposes; stem cells for medical purposes;
cocaine; collodion for pharmaceutical purposes; corn
rings for the feet; 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;
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 or veterinary use; curare; dental lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for
pharmaceutical purposes; candy for medical purposes; adhesive plasters; medicines for alleviating constipation; adhesive tapes for medical purposes; lecithin for medical purposes; lotions for veterinary purposes; lotions for pharmaceutical purposes; personal
sexual lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; frostbite salve
for pharmaceutical purposes; gauze for dressings;
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; 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; almond milk 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; opo-

deldoc; detergents for medical purposes; antiparasitic collars for animals; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur 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; plasters for
medical purposes; eyepatches for medical purposes;
poultices; compresses; scapulars for surgical purposes; babies' diapers; bunion pads; breast-nursing
pads; pomades for medical purposes; powder of cantharides; pyrethrum powder; 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; fumigation preparations for
medical purposes; opotherapy preparations; air purifying preparations; medicated 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 plants; 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; lime-based pharmaceutical preparations; medicinal hair growth preparations; opiates; anticryptogamic preparations; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; preparations of trace elements
for human and animal use; sulfonamides [medicines]; pharmaceutical preparations for treating sunburn; 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; panty liners
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[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 for medical purposes; 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; medicinal alcohol; alloys of
precious metals for dental purposes; ergot for pharmaceutical purposes; cooling sprays for medical purposes; adjuvants for medical purposes; astringents
for medical purposes; 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 [insecticides]; cattle washes [insecticides]; dog washes [insecticides]; vesicants;
purgatives; remedies for perspiretion; 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; smoking herbs for medical purposes; medicinal herbs; surgical implants comprised of living
tissues; pants, absorbent, for incontinents; sanitary
panties; babies' 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; quinine for medical purposes; chinoline
for medical purposes; diabetic bread adapted for me-
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dical use; chloroform; flowers of sulfur 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.
__________________________________________
(260) AM 2019 100344 A
(800) 1433111
(151) 2018 06 29
(891) 2018 06 29
(731) AB BUSINESS LTD
Suite 1, 5 Percy Street, Fitzrovia, London
W1T 1DG, United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.22
(511)
18 – Valise; trunks [luggage]; curried skins; business
card cases; boxes of vulcanised fibre; key cases;
vanity cases, not filled; purses; chain mesh purses;
shopping bags; wheeled shopping bags; travelling
trunks; travelling bags; chamois leather, other than
for cleaning purposes skins of chamois, other than
for cleaning purposes; handbag frames; frames for
umbrellas or parasols; pocket wallets; umbrella
rings; valves of leather; boxes of leather or leatherboard; hat boxes of leather; butts [parts of hides];
kid; travelling sets [leatherware]; umbrellas; parasols; leather straps; shoulder belts [straps]; beach
bags; briefcases; grips for holding shopping bags;
suitcase handles; backpacks; bags for sports; bags
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; garment bags for travel; handbags; bags for campers;
bags; canes; umbrella sticks; card cases; wallets;
suitcases; suitcases with wheels; umbrella covers;
school bags; imitation leather; leather, unworked or
semi-worked; leatherboard; animal skins; pelts; cattle skins; leather laces.
25 – Bandanas; berets; underclothing; brassieres; camisoles; bath slippers; footwear; veils; leggings, leg
warmers; spats; gymnastic shoes; ready-made clot-
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hing; corselets; fittings of metal for footwear; underwear; detachable collars; galoshes; hats; slippers;
tights; lingerie; neckties; sleep masks; heel pieces
for footwear; ear muffs; headbands; headgear for
wear; half-boots; waterproof clothing; tips for footwear; hosiery; stockings; paper clothing; paper hats;
heels; garters; soles for footwear; suspenders; pajamas; bathing trunks; beach shoes; beach clothes;
ponchos; belts; non-slipping devices for footwear;
heel pieces for stockings; welts for footwear; gloves;
sandals; bath sandals; sports shoes; knitwear; shoes;
skull caps; inner soles; tee-shirts; bath robes; boot
uppers; pocket squares; scarves; top hats; boots; lace
boots; shawls; socks.
35 – Administrative processing of purchase orders;
cost price analysis; negotiation of business contracts
for others; market studies; invoicing; demonstration
of goods; economic forecasting, marketing; marketing research; price comparison services; procurement services for others; sponsorship search.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 01.15.03; 27.03.12
(511)
9 – Transformers [electricity]; distribution boards
[electricity]; distribution boxes [electricity]; circuit
breakers; condensers [capacitors]; semi-conductors;
integrated circuits; remote control apparatus; lightning rods; electric apparatus for commutation; batteries, electric; materials for electricity mains [wires,
cables]; alarms; computer software applications,
downloadable; intercommunication apparatus; electronic surveillance apparatus; measuring instruments; voltage regulators for vehicles; eyeglasses.
__________________________________________
(260) AM 2019 100348 A
(800) 1433329
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) CHINA VANKE CO., LTD.
Vanke Center, No. 33 Huanmei Road,
Dameisha, Yantian District, Shenzhen,
Guangdong Province, China
(540)

(260) AM 2019 100345 A
(800) 1433272
(151) 2018 02 07
(891) 2018 02 07
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38., H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
3 – Cosmetics, hygienic preparations for personal
use, shampoos, mouth washes, cleaning preparations.
5 – Disinfectants, pharmaceutical preparations, food
supplements, bandages (terms considered too vague
by the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the
Common Regulations), mouth washes for medical
purposes, antibacterial hand cleaners, antibacterial
soaps, iodine for pharmaceutical use, ointments for
pharmaceutical use, solutions, liquids for pharmaceutical and veterinary purposes, sterilising preparations, pesticides; fungicides, herbicides, biocides.
10 – Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments, medical aids, medical devices, nursing
technical devices.
__________________________________________
(260) AM 2019 100347 A
(800) 1433314
(151) 2018 08 02
(891) 2018 08 02

(731) CHINT ELECTRIC CO., LTD
3555 Sixian Road, Songjiang District,
201620 Shanghai, China
(540)

(591) Black, white
(511)
36 – Rental of real estate; real estate agency services; real estate brokerage; real estate appraisal; real
estate management; real estate services relating to
the sale, purchase and leasing of real estate; brokerage; surety services; charitable fund raising; factoring; lending against security; insurance underwriting; capital investment; investment of funds; financing services; arranging finance for construction
projects; art appraisal.
37 – Burglar alarm installation and repair; shoe repair; telephone installation and repair; knife sharpening; umbrella repair; electric appliance installation
and repair; interference suppression in electrical
apparatus; installation and repair medical equipment;
motor vehicle maintenance and repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; photographic
apparatus repair; clock and watch repair; safe maintenance and repair; rustproofing; artificial snow-making services; restoration of works of art; restoration
of musical instruments; swimming-pool maintenance; rental of drainage pumps; repair of power lines;
construction information; construction; commercial
housing construction; mining extraction; upholstery
repair; heating equipment installation and repair;
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renovation of clothing; disinfecting; surgical equipment disinfection; elevator installation and repair;
fire alarm installation and repair; pump repair.
__________________________________________
(260) AM 2019 100349 A
(800) 1433355
(151) 2018 08 10
(891) 2018 08 10
(731) NANTONG MODERN SPORTS GOODS
CO., LTD.
Building 1, No.80 Waihuan East Road,
Nantong City, Jiangsu, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
28 – Playing balls; body rehabilitation apparatus;
dumb-bells; spring exercisers; fitness balls; machines for physical exercises; weight lifting apparatus;
sports ropes [skipping ropes, tug of war ropes]; boxing gloves; elbow guards [sports articles].
__________________________________________
(260) AM 2019 100350 A
(800) 1433415
(151) 2018 04 27
(891) 2018 04 27
(731) PORCELANOSA, S.A.
Ctra. Nacional, 340, Km. 56.200, E-12540
VILLARREAL, CASTELLÓN, Spain
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.09; 27.05.10
(511)
9 – Computers, computer peripherals, computer terminals; software; software for virtual classes; virtual
reality software; hardware; microprocessors, memory cards, keyboards, modems, printers, disk drives;
data storage apparatus; hard drives; miniature hard
drive storage drives; CD-ROMs; sound media and
magnetic recording media; computer chips; memory
devices; portable telephones and mobile telephones;
facsimile machines, answering machines; camcorders; battery chargers; docking stations for MP3 players; digital, graphic and electronic tablets; electronic notebooks; electronic paging devices; devices
[electric or electronic] for storing associated information; video telephones; voice recognition apparatus; digital voice recorders; wireless communication

64

devices for the transmission of voice, data or images; earphones; loudspeakers; voice recognition and
transmission apparatus; voice identifiers; voice recognition devices; voice processors; computer programs for accessing, consulting and searching databases online; computer programs for use in controlling
access to computers; downloadable electronic publications.
__________________________________________
(260) AM 2019 100351 A
(800) 1433469
(151) 2018 04 12
(891) 2018 04 12
(731) IKILER OTOMOTIV FILTRE ITHALAT
IHRACAT SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
Sumer Mahallesi 3.Sanayi Sitesi 25., Cadde
No:63, Merkezefendi, Denizli, Turkey
(540)

(591) Black, white, green
(531) 26.04.19; 27.01.01; 29.01.12
(511)
7 – Oil, fuel and air filters, exhaust gas filters for
land, sea, aircraft vehicles and construction machines (used for industrial purposes); all filters, including machinery and motor filters, high performance
product recovery filters, liquid separator filters, dust
cleaner filters being parts of machines or machinery
installations; cartridge filters, paper filters, filter elements filters made from paper, cardboard, felt, plastic, ceramic, synthetic, fabric, fiber materials [machines part]; machines, machine tools and industrial robots for processing and shaping wood, metals, glass,
plastics and minerals, 3D printers; construction machines and robotic mechanisms (machines) for use in
construction: bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving machines,
drilling machines, rock drilling machines, road sweeping machines; lifting, loading and transmission
machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: elevators,
escalators and cranes; machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal
breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food; engines and motors, other than for land vehicles,
parts and fittings therefor: hydraulic and pneumatic
controls for engines and motors, brakes other than
for vehicles, brake linings for engines, crankshafts,
gearboxes, other than for land vehicles, gearboxes,
cylinders for engines, pistons for engines, turbines,
not for land vehicles, filters for engines and motors,
oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds
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for land vehicle engines, engine cylinders for land
vehicles, engine cylinder heads for land vehicles,
pistons for land vehicle engines, carburetors for land
vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle
engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land
vehicle engines, valves for land vehicle engines,
starter motors for land vehicles, dynamos for land
vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines; bearings (parts of machines), roller or ball bearings; machines for mounting and detaching tires;
alternators, current generators, electric generators,
current generators operated with solar energy; painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines
and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand
saws, electric jigsaw machines, spiral machines,
compressed air machines, compressors (machines),
vehicle washing installations, robotic mechanisms
(machines) with the abovementioned functions; electric and gas-operated welding apparatus, electric arc
welding apparatus, electric soldering apparatus,
electric arc cutting apparatus, electrodes for welding
machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions; printing machines; packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, Industrial robots (machines) with the abovementioned
functions, electric packing machines for plugging
and sealing of plastics; machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines)
with the abovementioned functions; pumps, electric,
fuel dispensing pumps for service stations, selfregulating fuel pumps; electric kitchen machines for
chopping, grinding, crushing, mixing and mincing
foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric
cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof; automatic
vending machines; galvanizing and electroplating
machines; electric door openers and closers; gaskets
for engines and motors.
11 – Air condition filters for land, sea, aircraft vehicles; vehicle cabin filter, active carbon filter for vehicle cabin filter use, pollen filter, air ventilation
filter for industrial use, filter for purification plant
use, aquarium filter, water purification filter, air drying filter, boiler filter; lighting installations; lights
for vehicles and interior-exterior spaces; heating installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators [heating], heat exchangers, not
parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating]; steam, gas and fog generators, steam boilers, other than parts of machines,
acetylene generators, oxygen generators, nitrogen
generators; installations for air-conditioning and

ventilating; cooling installations and freezers; electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling: cookers, electric cooking pots, electric water heaters, barbecues,
electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus; sanitary installations, taps [faucets], shower
installations, toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, washhand basins [parts of sanitary installations]; water
softening apparatus; water purification apparatus;
water purification installations; waste water purification installations; electric bed warmers and electric blankets, not for medical use; electric pillow
warmers; electric or non-electric footwarmers; hot
water bottles; industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes; pasteurizers and
sterilizers.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions
for others; compilation of statistics; rental of office
machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies,
import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, namely, oil, fuel and air filters, exhaust gas filters for
land, sea, aircraft vehicles and construction machines, used for industrial purposes, all filters, including
machinery and motor filters, high performance product recovery filters, liquid separator filters, dust
cleaner filters, etc., which are part of machinery and
/ or machinery installations, cartridge filters, paper
filters, filter elements filters made from paper, cardboard, felt, plastic, ceramic, synthetic, fabric, fiber
materials, machines, machine tools and industrial
robots for processing and shaping wood, metals,
glass, plastics and minerals, 3D printers, construction machines and robotic mechanisms (machines)
for use in construction: bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving
machines, drilling machines, rock drilling machines,
road sweeping machines, lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes:
elevators, escalators and cranes, machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture
and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food, engines and motors, other than for
land vehicles, parts and fittings therefor: hydraulic
and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines,
crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles,
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gearboxes, cylinders for engines, pistons for engines,
turbines, not for land vehicles, filters for engines and
motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for
land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors
for land vehicles, fuel conversion apparatus for land
vehicle engines, injectors for land vehicle engines,
fuel economises for land vehicle engines, pumps for
land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for
land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle
engines, bearings (parts of machines), roller or ball
bearings, machines for mounting and detaching tires,
alternators, current generators, electric generators,
current generators operated with solar energy, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines
and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand
saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines),
vehicle washing installations, robotic mechanisms
(machines) with the abovementioned functions, electric and gas-operated welding apparatus, electric arc
welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, printing machines, packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, Industrial robots (machines) with the abovementioned
functions, electric packing machines for plugging
and scaling of plastics, machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines)
with the abovementioned functions, pumps other
than parts of machines or engines, fuel dispensing
pumps for service stations, self-regulating fuel
pumps, electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic vending
machines, galvanizing and electroplating machines,
electric door openers and closers, gaskets for engines
and motors, air condition filters for land, sea, aircraft
vehicles, vehicle cabin filter, active carbon filter for
vehicle cabin filter use, pollen filter, air ventilation
filter for industrial use, filter for purification plant
use, aquarium filter, water purification filter, air drying filter, boiler filter, particulate filter, lighting installations, lights for vehicles and interior-exterior
spaces, heating installations using solid, liquid or gas
fuels or electricity, central heating boilers, boilers
for heating installations, radiators (heating), heat
exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen
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stoves, solar thermal collectors (heating), steam, gas
and fog generators, steam boilers, other than parts of
machines, acetylene generators, oxygen generators,
nitrogen generators, installations for air-conditioning
and ventilating, cooling installations and freezers,
electric and gas-powered devices, installations and
apparatus for cooking, drying and boiling: cookers,
electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry driers, hair driers, hand drying
apparatus, sanitary installations, taps (faucets), shower installations, toilets (water-closets), shower and
bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, washhand basins (parts of sanitary installations), water
softening apparatus, water purification apparatus,
water purification installations, waste water purification installations, electric bed warmers and electric
blankets, not for medical use, electric pillow warmers, electric or non-electric footwarmers, hot water
bottles, industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes, pasteurizers and sterilizers
enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by
retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2019 100352 A
(800) 1433476
(151) 2018 03 27
(891) 2018 03 27
(731) Trading Unitary Enterprise "AUTOMATED
BUSINESS CONTROL SYSTEMS"
Rokossovskogo av.136A, room 2, 220101
Minsk, Belarus
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.24; 01.15.25; 24.17.25; 26.11.22;
27.03.15; 27.05.01
(511)
6 – Water-pipe valves of metal; drain traps [valves]
of metal.
9 – Measuring, signalling, checking [supervision]
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; monitoring apparatus, other than for medical purposes;
electric apparatus for commutation; control panels
[electricity]; distribution consoles [electricity]; relays, electric; time switches, automatic; relays for radio stations; solenoid valves [electromagnetic switches]; pressure indicator plugs for valves; camcorders; temperature sensors, motion sensors, sound
sensors, light sensors, water leakage sensors, gas
leak sensors, smoke sensors; electricity meters, gas
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meters, heat meters, water meters; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps [photography]; thermionic
tubes; amplifying tubes; flashlights [photography].
11 – Fans [air-conditioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; electric fans for personal
use; level controlling valves in tanks; thermostatic
valves [parts of heating installations]; air valves for
steam heating installations; acetylene flares; safety
lamps; gas lamps; curling lamps; germicidal lamps
for purifying air; light bulbs for directional signals
for automobiles; light bulbs for directional signals
for vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps;
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; miners' lamps; electric lamps.
35 – Retail and wholesale services for water-pipe
valves of metal, drain traps [valves] of metal, measuring, signalling, checking [supervision] apparatus
and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, monitoring apparatus, other than for medical purposes, electric apparatus for commutation, control panels [electricity],
distribution consoles [electricity], relays, electric,
time switches, automatic, relays for radio stations,
solenoid valves [electromagnetic switches], pressure
indicator plugs for valves, camcorders, temperature
sensors, motion sensors, sound sensors, light sensors, water leakage sensors, gas leak sensors, smoke
sensors, electricity meters, gas meters, heat meters,
water meters, vacuum tubes [radio], darkroom lamps
[photography], thermionic tubes, amplifying tubes,
flashlights [photography], fans [air-conditioning],
fans [parts of air-conditioning installations], electric
fans for personal use, level controlling valves in
tanks, thermostatic valves [parts of heating installations], air valves for steam heating installations, acetylene flares, safety lamps, gas lamps, curling lamps,
germicidal lamps for purifying air, light bulbs for
directional signals for automobiles, light bulbs for
directional signals for vehicles, arc lamps, laboratory
lamps, oil lamps, ultraviolet ray lamps, not for medical purposes, miners' lamps, electric lamps; commercial information and advice for consumers; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales promotion for others; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; administrative processing of purchase orders; advertising,
including on-line advertising on a computer network.
__________________________________________
(260) AM 2019 100353 A
(800) 1433482
(151) 2018 08 17
(891) 2018 08 17
(731) FUN GENERATION LTD

Tverskoy bulvar, 13, str. 1, RU-123104
Moskva, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01
(511)
14 – Agates; diamonds; amulets [jewelry]; anchors
[clock- and watchmaking]; barrels [clock- and watchmaking]; bracelets [jewelry]; bracelets made of
embroidered textile [jewelry]; watch bands; charms
for key chains; charms for jewelry; brooches [jewelry]; alarm clocks; pins [jewelry]; ornamental pins;
tie pins; beads for making jewelry; pearls made of
ambroid [pressed amber]; busts of precious metal;
jewelry rolls; jet, unwrought or semi-wrought; jewelry findings; key chains [split rings with trinket or
decorative fob]; pearls [jewelry]; copper tokens; tie
clips; cuff links; clasps for jewelry; badges of precious metal; gold, unwrought or beaten; cloisonné
jewelry; works of art of precious metal; jewelry; ivory jewelry; jewelry of yellow amber; iridium; cabochons; precious stones; semi-precious stones; spun
silver [silver wire]; necklaces [jewelry]; split rings
of precious metal for keys; rings [jewelry]; boxes of
precious metal; presentation boxes for jewelry;
watch cases [parts of watches]; clock cases; pendulums [clock- and watchmaking]; medals; lockets
[jewelry]; precious metals, unwrought or semi-wrought; movements for clocks and watches; clockworks; misbaha [prayer beads]; coins; gold thread
[jewelry]; threads of precious metal [jewelry]; silver
thread [jewelry]; osmium; palladium; platinum [metal]; chronometric instruments; watch springs; rhodium; ruthenium; stopwatches; silver, unwrought or
beaten; earrings; ingots of precious metals; alloys of
precious metal; statues of precious metal; statuettes
of precious metal; watch glasses; paste jewellery;
watch hands; clock hands; ornaments of jet; shoe
jewelry; hat jewelry; presentation boxes for watches;
chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewelry]; watch chains; dials [clock- and
watchmaking]; atomic clocks; watches; sundials;
clocks and watches, electric; control clocks [master
clocks]; clocks; wristwatches; chaplets; jewelry boxes; spinel [precious stones].
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agencies; cost price analysis; rental of advertising
space; business auditing; business services intermediary for the selection of potential private investors
and entrepreneurs in need of financing; employment
agency services; computerized file management; book-keeping; invoicing; demonstration of goods; tran-
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scription of communications [office functions]; opinion polling; market studies; business information;
business investigations; business research; marketing
research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; professional
business consultancy; consultancy regarding public
relations communication strategies; consultancy regarding advertising communication strategies; layout
services for advertising purposes; marketing; business management of performing artists; business management of sports people; writing of résumés for
others; scriptwriting for advertising purposes; news
clipping services; updating and maintenance of information in registries; updating and maintenance of
data in computer databases; updating of advertising
material; word processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; design of
advertising materials; business appraisals; payroll
preparation; data search in computer files for others;
sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance;
commercial intermediation services; providing business information via a web site; provision of commercial and business contact information; provision
of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; web indexing for commercial or
advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic
forecasting; auctioneering; sales promotion for others; production of teleshopping programs; production of advertising films; office machines and equipment rental; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; rental of
billboards [advertising boards]; rental of vending
machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; publication of publicity texts; radio
advertising; distribution of samples; dissemination
of advertising matter; direct mail advertising; registration of written communications and data; writing
of publicity texts; advertising; on-line advertising on
a computer network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; business inquiries; systemizeti
on of information into computer databases; advisory
services for business management; negotiation of
business contracts for others; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties;
compiling indexes of information for commercial or
advertising purposes; tax preparation; drawing up of
statements of accounts; telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; outsourced administrative management for companies;

68

business management of hotels; business management for freelance service providers; business project management services for construction projects;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; business management
of reimbursement programs for others; administration of consumer loyalty programs; administration of
frequent flyer programs; administrative processing
of purchase orders; public relations; modelling for
advertising or sales promotion; typing; appointment
reminder services [office functions]; web site traffic
optimization; relocation services for businesses; tax
filing services; search engine optimization for sales
promotion; appointment scheduling services [office
functions]; price comparison services; pay per click
advertising; secretarial services; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; shorthand; outsourcing services
[business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; business efficiency expert services.
36 – Credit bureau services; debt collection agency
services; real estate agency services; financial analysis; rental of apartments; rental of offices for coworking; rental of real estate; rental of offices [real
estate]; rental of farms; lease-purchase financing; savings bank services; accommodation bureau services
[apartments]; rent collection; issuance of travellers'
cheques; issuance of credit cards; issuance of tokens
of value; capital investment; insurance information;
financial information; clearing, financial; insurance
consultancy; financial consultancy; debt advisory
services; stock exchange quotations; lending against
security; business liquidation services, financial;
brokerage; financial management; exchanging money; online banking; processing of debit card payments; processing of credit card payments; factoring;
organization of collections; arranging finance for
construction projects; antique appraisal; jewelry appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp
appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation [financial appraisal]; electronic
funds transfer; surety services; securities brokerage;
real estate brokerage; brokerage of carbon credits;
insurance brokerage; providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card; loans [financing]; pawnbrokerage; providing financial information via a web site; cheque
verification; investment of funds; charitable fund
raising; stocks and bonds brokerage; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; life insurance underwriting; health insurance underwriting;
accident insurance underwriting; marine insurance
underwriting; fire insurance underwriting; apartment
house management; real estate management; financial management of reimbursement payments for
others; actuarial services; banking; stock brokerage
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services; retirement payment services; bail-bonding;
trusteeship; provident fund services; financial customs brokerage services; mutual funds; financing
services; safe deposit services; deposits of valuables;
fiscal valuation.
38 – News agency services; wireless broadcasting;
television broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing telecommunications
connections to a global computer network; providing
telecommunication channels for teleshopping services; video-on-demand transmission; transmission of
greeting cards online; message sending; computer
aided transmission of messages and images; transmission of telegrams; transmission of digital files;
providing online forums; videoconferencing services; rental of message sending apparatus; rental of
access time to global computer networks; rental of
modems; rental of telecommunication equipment;
rental of telephones; rental of facsimile apparatus;
radio broadcasting; radio communications; transmission of electronic mail; communications by fiber
optic networks; communications by cellular phones;
communications by computer terminals; satellite
transmission; communications by telegrams; communications by telephone; facsimile transmission;
paging services [radio, telephone or other means of
electronic communication]; teleconferencing services; telex services; voice mail services; telecommunications routing and junction services; streaming of
data; telegraph services; telephone services.
41 – Modelling for artists; academies [education];
rental of indoor aquaria; rental of artwork; rental of
sports grounds; rental of tennis courts; lending library services; booking of seats for shows; videotaping; physical education; production of music; discotheque services; animal training; dubbing; gambling services; publication of books; education information; recreation information; entertainment information; movie studio services; health club services
[health and fitness training]; nightclub services [entertainment]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; screenplay writing; game services provided on-line from a
computer network; providing on-line electronic publications, not downloadable; religious education; aikido instruction; gymnastic instruction; corresponddence courses; practical training [demonstration];
training services provided via simulators; 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 conduc-

ting of concerts; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums;
organization of competitions [education or entertainment]; arranging of beauty contests; organization of
lotteries; organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of shows [impresario
services]; organization of sports competitions; vocational guidance [education or training advice]; amusement park services; sign language interpretation;
television entertainment; mobile library services; vocational retraining; providing on-line videos, not
downloadable; providing on-line music, not downloadable; providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services; providing
films, not downloadable, via video-on-demand services; providing golf facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade services; movie
theatre presentations; presentation of circus performances; presentation of variety shows; presentation
of live performances; theatre productions; conducting fitness classes; educational examination; film
production, other than advertising films; rental of
audio equipment; rental of camcorders; rental of video cassette recorders; rental of videotapes; rental of
show scenery; rental of sound recordings; toy rental;
rental of cinematographic apparatus; rental of motion pictures; games equipment rental; 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 desktop publishing; on-line publication of electronic books and journals; publication
of texts, other than publicity texts; radio entertainment; entertainer services; writing of texts; sado instruction [tea ceremony instruction]; zoological garden services; news reporters services; party planning
[entertainment]; music composition services; subtitling; tutoring; holiday camp services [entertainment]; conducting guided tours; disc jockey services; personal trainer services [fitness training];
providing casino facilities [gambling]; calligraphy
services; karaoke services; club services [entertainment or education]; songwriting; providing museum
facilities [presentation, exhibitions]; educational services; educational services provided by schools; orchestra services; translation; scriptwriting, other than
for advertising purposes; ticket agency services [entertainment]; coaching [training]; sport camp services; recording studio services; language interpreter
services; nursery schools; photography; photographic reporting; timing of sports events; boarding
school education.
__________________________________________
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(260) AM 2019 100354 A
(800) 1433505
(151) 2018 05 09
(891) 2018 05 09
(731) ICEWARP LTD.
Georgiou Gennadiou 43, CY-3041 Limassol,
Cyprus
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.09
(511)
9 – Recorded content, particularly computer programs, data and information; computer software; application software; downloadable applications for use
with mobile devices; downloadable cloud computing
software; computer software, recorded; computer
programs [downloadable software]; computer software applications, downloadable; computer programs for project management; software for processing images, graphics and text; instant messaging
software; telecommunications software; computer
software for document management; computer software for database management; electronic mail and
messaging software; software for online messaging;
on-premises management software; computer operating systems; computer programs for editing images,
sound and video; computer programs for connecting
remotely to computers or computer networks; computer software for use in providing multiple user access to a global computer information network;
downloadable computer software for the management of data; downloadable computer software for
the transmission of data; interfaces for computers;
downloadable cloud-based software for storing and
managing electronic data and editing digital photos;
downloadable mobile applications for sharing photos
and location, and chatting, via a mobile device; computer programs for word processing; computer software platforms for use in integrating email, calendars, contacts, instant messaging history, email encryption and email translations; computer software
platforms for use in synchronizing email, appointments, contacts, tasks, notes, distribution lists and
public folders by an email and scheduling software;
computer software platforms for use in synchronizing files with a cloud-based drive; computer software for use as a spreadsheet; computer software for
use in creating slide presentations; computer software for use in creating, viewing and editing documents in conjunction with email, calendar and contacts lists; computer software for use in instant messaging, sharing files, scheduling appointments and
organizing web conferences; computer software programs for spreadsheet management.
38 – Transmission of electronic mail; providing online chatrooms for social networking; providing on-

70

line forums; transmission of digital files; computeraided transmission of messages and images; electronic bulletin board services [telecommunications services]; streaming of data; electronic transmission of
mail and messages; electronic exchange of data stored in databases accessible via telecommunication
networks; electronic transmission of messages; electronic transmission of data; communication by electronic mail systems; communications services provided via the Internet; computer communications services for the transmission of information; electronic
mail; electronic messaging; electronic mail and mailbox services; instant messaging services; electronic
transmission of e-mail.
42 – Cloud computing; server hosting; rental of
computer software; rental of web servers; software
as a service [SaaS]; electronic data storage; off-site
data backup; electronic storage of documents and
archived e-mail; hosting on-line web facilities for others; hosting platforms on the Internet; providing
temporary use of on-line non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for importing and managing data; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible via a web
site; rental of computer software and programs; electronic storage services for archiving databases;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for the transmission of information;
rental of operating software for accessing and using
a cloud computing network; rental of memory space
on servers for hosting electronic bulletin boards;
providing online non-downloadable software for
word processing; rental of software for data processing; rental of software for importing and managing
data; rental of database management software; hosting web sites; remote computer backup services;
rental of application software; rental of operating
software for computer networks and servers; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for database management; providing temporary use of web-based applications; electronic storage services for archiving electronic data; file sharing services, namely hosting a website featuring
technology enabling users to upload and download
electronic files; providing temporary use of on-line
non-downloadable cloud computing software for use
in electronic storage of data.
__________________________________________
(260) AM 2019 100355 A
(800) 1433509
(151) 2018 05 11
(891) 2018 05 11
(731) ASSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Caddesi, Akmerkez Alışveriş Merkezi,
B Blok, Kat. 5, Etiler, Beşiktaş, İstanbul, Turkey
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(540)

(591) Red, green and white
(531) 01.15.15; 27.05.01; 29.01.13
(526) The Applicant wishes to disclaim protection
for item "foods" apart from the trademark.
(511)
29 – Dried, preserved, frozen, cooked, smoked or
salted fruits and vegetables; tomato paste; hazelnut
spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste).
30 – Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring),
spices, sauces (condiments), tomato-based sauces,
tomato sauce, tomato ketchup.

31 – Grains [cereals]; live mammals, live fish [not
for food], live birds and live insects; live animals;
live edible aquatic animals; live fish for human consumption; fresh fruits and vegetables; seeds and
bulbs; natural plants and flowers; seedling plants;
saplings; natural turf; pasture grass; foodstuffs for
animals; malt; edible seaweeds; protein-enriched feed for animal consumption.
__________________________________________
(260) AM 2019 100357 A
(800) 1433582
(151) 2018 08 10
(891) 2018 08 10
(731) MIHOYO CO., LTD.
Room 1104-6, No.100 Qinzhou Rd., Xuhui
District, 200235 Shanghai, China
(540)

32 – Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates and extracts for making beverages, tomato juice beverages, non-alcoholic soft drinks.
__________________________________________
(260) AM 2019 100356 A
(800) 1433520
(151) 2018 05 02
(891) 2018 05 02
(731) EM RESEARCH ORGANIZATION, INC.
1478 Kishaba, Kitanakagusuku-Son, Nakagami-Gun, Okinawa 901-2311, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.06; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.24
(511)
1 – Preparations of microorganisms, other than for
medical and veterinary use; soil improving agents;
soil conditioners for agricultural purposes; soil conditioners for horticultural purposes; plant growth regulators; plant growth stimulants; plant rearing preparations; fertilizers; organic fertilizers; compost;
water quality purifying preparations; water purifying
agents; antioxidant agents; microorganisms for use
in odor elimination; microorganisms for use in water
purifying; soil improving agents using microorganisms; fertilizers using microorganisms; compost
using microorganisms; microorganisms for use in
industrial deodorizing; microbial activators for the
treatment of food waste, night soil and waste water
using microorganisms; chemicals for the treatment
of food waste, night soil and waste water using microbes; chemicals for use in industry and science.

(591) Black, white
(531) 04.05.15; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.19
(511)
9 – Scales; signalling whistles; transmitters of electronic signals; telephone apparatus; video telephones; cell phone straps; time recording apparatus;
sound recording carriers; cameras [photography];
riding helmets; protective helmets for sports; clothing for protection against accidents, irradiation and
fire; acoustic alarms; spectacles; spectacle cords;
animated cartoons; sound transmitting apparatus;
electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; 3D spectacles; tablet computers; computers;
computer peripheral devices; computer software,
recorded; magnetic encoders; optical discs; electronic pocket translators; notebook computers; video
game cartridges; computer programs [downloadable
software]; mouse pads; computer game software;
electronic publications, downloadable; wrist rests for
use with computers; encoded identification bracelets,
magnetic; downloadable ring tones for mobile phones; downloadable music files; downloadable image
files; USB flash drives; laptop computers; bags
adapted for laptops; pedometers; counters; electronic
agendas.
41 – Academies [education]; nursery schools; organization of competitions [education or entertainment]; providing on-line electronic publications, not
downloadable; television entertainment; amusement
park services; providing recreation facilities; game
services provided on-line from a computer network;
games equipment rental; toy rental; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; cinema presentations; club services [entertainment or education]; videotape editing; production of radio and television programmes; rental of motion pictures; production of shows; microfilming; entertainment infor-
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mation; entertainer services; providing golf facilities; health club services [health and fitness training].
42 – Packaging design; design of interior decor;
dress designing; computer software design; consultancy in the design and development of computer
hardware; rental of computer software; maintenance
of computer software; creating and maintaining web
sites for others; rental of web servers; providing
search engines for the Internet; web site design consultancy; information technology [IT] consultancy;
software as a service [SaaS].
__________________________________________
(260) AM 2019 100358 A
(800) 227097
(151) 1959 12 28
(891) 2018 09 26
(731) HENKEL AG & CO. KGAA
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
3 – Perfumery products, eau-de-Cologne, cosmetics,
bath oils, cosmetic creams and oils, face, hair, beard,
hand and foot care products; dentifrice products,
essential oils, soaps, bleaching substances, colorant
for laundry, stain-removing materials, cleaning and
polishing materials (except for leather), washing
substances; bath salts.
__________________________________________
(260) AM 2019 100359 A
(800) 508966
(151) 1986 12 19
(891) 2018 10 19
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic products adapted for medical use,
food for babies; disinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2019 100360 A
(800) 539003
(151) 1989 06 07
(891) 2018 10 18
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(731) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – In-vitro diagnostic products for medical use.
10 – Apparatus for conducting examinations for invitro diagnostics in the medical fields.
__________________________________________
(260) AM 2019 100361 A
(800) 635479
(151) 1995 03 30
(891) 2018 10 18
(731) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – In-vitro diagnostic products for medical use.
10 – Automated analysis devices for medical use.
__________________________________________
(260) AM 2019 100486 A
(800) 1434180
(151) 2018 04 17
(891) 2018 04 17
(731) NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5-1, Nihonbashi 2-Chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-6119, Japan
(540)

(591) Light teal and dark teal
(531) 26.04.09; 27.05.08; 27.05.21; 29.01.04
(511)
1 – Chemicals; chemicals used in industry, science
and photography; chemical reagents, other than for
medical or veterinary purposes; glue and adhesives
for industrial purposes; plant growth regulating preparations; fertilizers; reagent paper [not for medical
purposes]; chemical compositions for developing
photographs; unprocessed plastics [plastics in prima-
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ry form]; agricultural chemicals, except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; active chemical ingredients for use in the manufacture of
pharmaceuticals.
5 – Pharmaceutical preparations; reagent paper for
medical purposes; fumigants [only for agricultural
purposes]; fungicides [only for agricultural purposes]; rodenticides [only for agricultural purposes];
insecticides [only for agricultural purposes]; herbicides [weedkillers]; insect-repellents [only for agricultural purposes]; antiseptics [only for agricultural purposes]; gauze for dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eyepatches for medical purposes; ear
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary panties; absorbent
cotton; adhesive plasters; bandages for dressings;
liquid bandages; breast-nursing pads; cotton swabs
for medical purposes; dental materials; mothproofing paper; dietary supplements for humans; nutritional supplements for animal foodstuffs; medicines for
veterinary purposes; chemical reagents for medical
or veterinary purposes; diagnostic test reagents for
medical or veterinary purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 100509 A
(800) 1281944
(151) 2015 07 14
(891) 2018 10 12
(731) VILLAGER D.O.O.
Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri
Ljubljani, Slovenia
(540)

VILLAGER
(591) Black, white
(511)
7 – Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
machinery and tools other than hand-operated; egg
incubators; vending machines, pumps, air blowing
machines for leaves, agricultural machines of all types, cutters (machines), including cutters for grass
and trees, chainsaws, agricultural and forestry attachments for tractors, snow cutting machines; string
trimmers for garden use.
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; CDs; DVDs and other digital recording
media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire extin-

guishing apparatus; protective equipment, protective
gloves for working with saws, protective shoes, protective ear plugs, protective knee pads, helmets for
forestry and protective helmets, protective clothing
and protective masks for work and/or leisure activities.
12 – Tractors, small tractor machines (horticultural
tractors), snow vehicles (snowmobiles).
25 – Clothing, footwear, headgear.
__________________________________________
(260) AM 2019 100570 A
(800) 1436010
(151) 2018 08 23
(891) 2018 08 23
(731) MOVADO GROUP UK LIMITED
Meadway House, Meadway, Haslemere,
Surrey GU27 1NN, United Kingdom
(540)

OLIVIA BURTON
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys, goods and precious metal coated therewith, namely, amulets, bracelets, necklaces, body jewellery, body piercing
rings, body piercing studs, charms, brooches, medals, crosses, crucifixes, earrings, engagement rings,
eternity rings, facial jewellery, friendship rings and
bracelets, hat jewellery, identification bracelets, necklace charms, ornamental pins, ornamental clips,
shoe jewellery and signet rings; jewelry, precious
stones, imitation jewelry, cuff links, tie pins, tie
clips; horological and chronometric instruments; and
component parts for any of the foregoing.
18 – Women's handbags, attache cases, brief cases,
shopping bags, purses, umbrellas, parasols and
walking sticks.
__________________________________________
(260) AM 2019 100571 A
(800) 1436046
(151) 2018 03 01
(891) 2018 03 01
(731) HNC HEALTHY NUTRITION COMPANY
GMBH
Senefelderstr. 44, 51469 Bergisch-Gladbach,
Germany
(540)

shameless smoothies
(591) Black, white
(511)
21 – Household or kitchen utensils; household or
kitchen containers; shakers; manual mixers; drinking
bottles; drinking vessels; bottles; flasks; vacuum
flasks; sports bottles; water bottles containing a water filter; insulated water bottles; insulated sports
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bottles; cups; insulated drinking cups; insulated coffee cups, insulated tea cups; travel cups; hydration
systems, consisting of a drink reservoir, a drinking
tube and a mouthpiece; dish holders for use in backpacks; resealable paper cups; paper cups with lids;
resealable drinking bottles; resealable drinking cups;
resealable insulated drinking bottles; resealable insulated drinking cups.
29 – Processed fruits; dried fruit; prepared fruit; preserved fruit; frozen fruit; cooked fruit; fruit salads;
fruit snacks; fruit bars; fruit purée; fruit pulp; fruit
chips; fruit pastes; fruit jellies; fruit peel; fruit desserts; fruit concentrates; snack bars, consisting wholly or predominantly of fruit, fruit concentrates or
dried fruit; fruit powder; processed vegetables; dried
vegetables; prepared vegetables; preserved vegetables; frozen vegetables; cooked vegetables; vegetable
snacks; vegetable bars; vegetable purée; vegetable
pulp; vegetable chips; vegetable pastes; vegetable
powder; vegetable jellies; vegetable peel; vegetable
concentrates; snack bars, consisting wholly or predominantly of vegetables, vegetable concentrates or
dried vegetables; milk and milk products; milk beverages, yoghurt beverages, buttermilk beverages, kefir
(milk beverage) or mixed milk beverages, milk predominating, including with fruit, vegetables, singly
or in combination; yoghurt; kefir (milk beverage);
spreads consisting predominantly of eggs and
vegetables; fat-containing mixtures for bread slices;
fruit-based spreads; vegetable-based spreads, nutbased spreads, jams; jam preparations; albuminous
milk and protein milk; meat extracts for use in sports
nutrition, consisting predominantly of proteins; prepared nuts; seaweed extracts for food.
30 – Porridge; muesli; muesli desserts; muesli and
cereal-based energy bars, high-protein energy bars;
cereal-based bars; muesli-based snacks; cereal-based
snacks; preparations made from cereals; carbohydrate-based foodstuffs, namely bread and buns; cereal
preparations; extracts other than essential oils, for
flavoring foodstuffs, for use in sports nutrition, consisting predominantly of carbohydrates; seaweed
(condiment); coffee, tea, milk, cocoa or chocolate,
including packaged in individual portions, in particular in capsule form or pad form; tea; tea mixtures;
tea-based beverages; cold tea-based beverages; iced
tea; fruit tea; infusions, not medicinal; fruit sauces;
fructose; fruit bread; ice; ice cream; edible ices, refreshing boiled sweets; ice confectionery; ice cream
preparations; coffee; coffee mixtures; coffee-based
beverages; iced coffee; cold coffee-based beverages;
frozen yoghurt; chocolate; chocolate mixtures; chocolate-based beverages; drinking chocolate; cocoa
and cocoa substitutes; cocoa mixtures; cocoa-based
beverages; cold cocoa-based beverages; chocolatebased spreads; honey; chocolate-based spreads; chocolate-based spreads containing nuts; starch syrup
for culinary purposes; treacle; single-use beverage

74

capsules for making coffee-based beverages, in particular cold coffee-based beverages, iced coffee, teabased beverages, in particular cold tea-based beverages, iced tea, fruit tea-based beverages, in particular cold fruit tea-based beverages, cocoa-based beverages, in particular cold cocoa-based beverages,
drinking chocolate, tea and cocoa, in particular cold
drinking chocolate, single-use beverage concentrate
capsules for making coffee-based beverages, in particular cold coffee-based beverages, iced coffee, teabased beverages, in particular cold tea-based beverages, iced tea, fruit tea-based beverages, in particular cold fruit tea-based beverages, cocoa-based beverages, in particular cold cocoa-based beverages,
drinking chocolate, beverages containing caffeine,
tea and cocoa, in particular cold drinking chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2019 100572 A
(800) 1436072
(151) 2018 02 07
(891) 2018 02 07
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38. H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGISEPT
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics, hygienic preparations for personal
use, shampoos, mouth washes, cleaning preparations.
5 – Disinfectants, pharmaceutical preparations, food
supplements, bandages, mouth washes for medical
purposes, antibacterial hand cleaners, antibacterial
soaps, iodine for pharmaceutical use, ointments for
pharmaceutical use, solutions, liquids for pharmaceutical and veterinary purposes, sterilising preparations, pesticides; fungicides, herbicides, biocides.
10 – Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments, medical aids, medical devices, nursing
technical devices.
__________________________________________
(260) AM 2019 100573 A
(800) 1436142
(151) 2018 09 20
(891) 2018 09 20
(731) SYLENCO GMBH
Baumwall 7, 20459 Hamburg, Germany
(540)

Sylen
(591) Black, white
(511)
1 – Soil additives [fertilizer]; chlorine-free fertilizer;
fertilizer; fertilizer for potted plants; fertilizer in solid form; fertilizer in liquid form; fertilizing prepara-
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tions; artificial fertilizers; plant nutrition [fertilizer];
synthetic fertilizer.
__________________________________________
(260) AM 2019 100574 A
(800) 1436181
(151) 2018 10 04
(891) 2018 10 04
(731) Joint-Stock Company "ARTISTIC PAINTS
PLANT "NEVSKAYA PALITRA"
Serdobolskaya ulitsa, 68, liter F, pomeshenie
17, RU-197342 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)

WHITE NIGHTS
(591) Black, white
(511)
2 – Coatings [paints]; colorants; dyes; enamels [varnishes]; fixatives [varnishes]; fixatives for watercolors; glazes [paints, lacquers]; lacquers; paints; paper
for dyeing Easter eggs; pigments; primers; thinners
for lacquers; thinners for paints; varnishes; watercolors [paints].
16 – Artists' and drawing materials; canvas for painting; hand-rests for painters; paint boxes [articles for
use in school]; painters' brushes; palettes for painters; pastels [crayons]; pencils.
__________________________________________
(260) AM 2019 100575 A
(800) 1436185
(151) 2018 06 11
(891) 2018 06 11
(731) FABBRI COSMETICA S.R.L.
Via Liguria, 2/2-3-4, I-40064 Ozzano
Dll'Emilia (Bo), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
3 – Cosmetics and cosmetic and beauty preparations;
make-up sets and kits, perfumes, soaps, cosmetic
bath preparations, cosmetic removing preparations,
hair lotions, essential oils, cosmetic preparations for
skin pigmentation, cosmetic sun tanning preparations and sun screen preparations, cosmetic preparations for slimming purposes.
10 – Electrostimulators for passive face/body exercise, electrostimulators for the treatment of cellulite;
nebulisers; beds for medical purposes; pressure therapy apparatus, pneumatic massagers; heat therapy
apparatus, skin diagnosis apparatus; iontophoresis
and electrophoresis apparatus; apparatus for applying active treatments to the skin.
11 – Vaporisers.
__________________________________________

(260) AM 2019 100576 A
(800) 1436249
(151) 2018 05 22
(891) 2018 05 22
(731) MLS Co., LTD.
No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan
City, Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.23
(511)
9 – Switches, electric; time switches, automatic; cell
switches [electricity]; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; semiconductors; integrated circuits; electronic chips for the manufacture of
integrated circuits; condensers [capacitors]; emission
tube; printed circuit boards; coils, electric; magnetic
material and devices; distribution boxes [electricity];
regulating apparatus, electric; connectors [electricity]; electrical adapters; high voltage switchboards;
life saving apparatus and equipment; theft prevention installations, electric; electric door bells; locks,
electric; accumulators, electric; power bank; slides
[photography]; optical lamps; optical apparatus and
instruments; wires, electric; fibre [fiber (Am.)] optic
cables; electric installations for the remote control of
industrial operations; lightning arresters; electrolysers; fire extinguishing apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; slide projectors; flashbulbs [photography]; teaching projectors; measuring
apparatus; voltage regulators for vehicles; pressure
measuring apparatus; audiovisual teaching apparatus; chemistry apparatus and instruments; inductors
[electricity]; satellites for scientific purposes; signal
lanterns; traffic lights; aerials; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; smartphones;
network communication equipment; monitoring apparatus, electric; camcorders; portable media players; audio- and video-receivers; pedometers; quantity indicators; apparatus to check stamping mail;
mechanisms for coin-operated apparatus; holograms;
data processing apparatus; computer peripheral devices; couplers [data processing equipment]; electronic
publications, downloadable; computer programs
[downloadable software]; tablet computers; smartwatches; video game cartridges; CD driver for computer.
11 – Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;
lamps; lights for vehicles; germicidal lamps for purifying air; lanterns for lighting; microwave ovens
[cooking apparatus]; refrigerating apparatus and machines; air-conditioning installations; heating apparatus; heating installations; bathroom heat lamp fixture; disinfectant apparatus; radiators, electric; lighters; acetylene flares; gas lamps; oil lamps; cooking
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utensils, electric; electric pressure cooker; solar cooker; freezers; extractor hoods for kitchens; air cooling apparatus; light bulbs; arc lamps; chandeliers;
discharge tubes, electric, for lighting; magnesium
filaments for lighting; filaments for electric lamps;
bicycle lights; motorcycle lights; ultraviolet ray
lamps, not for medical purposes; heat accumulators;
heating filaments, electric; floor drain; central heating radiators; solar thermal collectors [heating]; water purifying apparatus and machines; sterilization
cabinets; installations for processing nuclear fuel and
nuclear moderating material.
__________________________________________
(260) AM 2019 100577 A
(800) 692501
(151) 1998 03 26
(891) 2018 11 08
(731) AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany
(540)

(591) Brown, beige
(531) 08.01.19; 29.01.07
(554) Three-dimensional
(511)
30 – Confectionery, including chewing gum for non
medical purposes, chocolate, chocolate products including pralines, pastries, all aforementioned goods
also manufactured with wine and spirits.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
33 – Whisky.
__________________________________________
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F1
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; eau-de-cologne; astringents for cosmetic
purposes; cleaning chalk; hair conditioners; cosmetic
creams; shaving creams, shaving gels; facial cleansing creams; shower gels and creams; skin care creams, beauty creams, moisturising creams; shoe waxes; polishing creams; deodorants and anti- perspirants for personal use; incense; cosmetic pencils;
sun care lotions; pre-shave and after- shave lotions;
hair lotions, hair gels, hair creams, hair spray; decorative transfers for cosmetic purposes; essential oils;
eye shadows; perfumes; face powders; cosmetic preparations for baths; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for household use, not being
preparations for washing automobiles; make-up preparations; washing preparations; cleaning preparations; make-up removing preparations; oral care products, particularly including dentifrices, mouthwashes; cleansing products for the body, particularly
including cleansing lotions, beauty masks, cleansing
foam, cleansing creams, cleansing gels and cleansing
milk; cleaning products; liquid soaps.
6 – Ironmongery; common metals and their alloys;
ores; goods of common metal, namely rings of common metal for keys, chains of metal and pins (hardware); small items of metal hardware; towel dispensers, fixed, of metal; metal distributors of hand towels, paper napkins, kitchen paper; badges of metal
for vehicles; statuettes of common metal; figurines
(statuettes) of common metal; plates, trophies and
sheets, all made of common metals.
8 – Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, forks and spoons; razor blades; knives; electric or non- electric razors; tweezers; scissors.

(260) AM 2019 100578 A
(800) 833473
(151) 2004 08 20
(891) 2018 11 02
(731) MACDONALD & MUIR LIMITED
The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh
EH1 3AT, United Kingdom
(540)

(260) AM 2019 100617 A
(800) 1436310
(151) 2018 08 09

(891) 2018 08 09
(731) FORMULA ONE LICENSING B.V.
Beursplein 37, NL-3011 AA Rotterdam,
Netherlands
(540)

11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; lamps; air conditioning apparatus; water filtering apparatus; electric
hair dryers; electric laundry dryers; drying apparatus; barbecues; light bulbs; stoves; electric kettles;
electric coffee machines; freezers; electric cookers;
gas stoves; kitchen ranges (ovens); drinking water
fountains; microwave ovens; ovens, other than for
experimental purposes; electric deep fryers; grills
(cooking appliances); table lamps; incandescent
lamps; pocket searchlights; lanterns for lighting;
lighting fixtures; decorative lamps; bicycle lights;
lamp shades; solar collectors for heating; refrigerators; toilet seats; electric toasters; flashlights; electric
fans for personal use.
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20 – Furniture, mirrors, picture frames; containers,
not of metal, for storage or transport; unworked or
semi-worked bone, horn, whalebone or mother of
pearl; shells; meerschaum; yellow amber; air pillows, not for medical purposes; air cushions, not for
medical purposes; air mattresses, not for medical
purposes; air beds, not for medical purposes; bag
hangers, not of metal; bedding, except linen; beds
for household pets; beds; benches [furniture]; bins,
not of metal chests, not of metal; bottle racks; bottle
closures, not of metal / bottle fasteners, not of metal;
bottle casings of wood; boxes of wood or plastic;
busts of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work;
camping mattresses; cask stands, not of metal; casks
of wood for decanting wine; casks, not of metal;
console tables; containers, not of metal, for liquid
fuel containers, not of metal [storage, transport];
counters [tables]; covers for clothing [wardrobe];
crates; cushions; deck chairs; desks; dinner wagons
[furniture]; display boards; display stands; fans for
personal use, non-electric; filing cabinets; furniture;
furniture of metal, furniture shelves; garment covers
[storage]; hampers [baskets] for the transport of
items; hand-held mirrors [toilet mirrors]; hand-held
flagpoles, not of metal; high chairs for babies; identification bracelets, not of metal; index cabinets [furniture]; inflatable publicity objects; inflatable furniture; jewellery organizer displays / jewelry organizer displays; keyboards for hanging keys; labels of
plastic; lockers; locks, not of metal, for vehicles
locks, other than electric, not of metal; mattresses;
mirror tiles; mirrors [looking glasses]; mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; mobiles
[decoration]; nameplates, not of metal / identity plates, not of metal; newspaper display stands; number
plates, not of metal / registration plates, not of metal;
office furniture; packaging containers of plastic; picture frames; picture frame brackets / picture rods
[frames]; pillows; placards of wood or plastics; plastic key cards, not encoded and not magnetic; plastic
keys; plastic ramps for use with vehicles; plugs, not
of metal / bungs, not of metal; poles, not of metal;
racks [furniture]; seats / chairs [seats]; seats of metal; sleeping pads / sleeping mats; split rings, not of
metal, for keys; stools; table tops; tables; tables of
metal; tent pegs, not of metal; tool boxes, not of
metal, empty; tool chests, not of metal, empty; transport pallets, not of metal; trays, not of metal; vats,
not of metal; wind chimes [decoration].
21 – Glassware, porcelain and earthenware for household purposes; articles for cleaning purposes;
brush-making materials; combs and sponges; brushes [except paintbrushes]; household or kitchen
utensils and containers (not of precious metal or
coated therewith); unworked or semi-worked glass,
except building glass; bottles; insulating bottles;
drying racks for washing; mixers, manual (shakers);
mixing spoons (kitchen utensils); glass flasks (containers); decorative boxes of non-precious metals;

metal boxes for dispensing paper towels; containers
for food and beverages; crystal [glassware]; coolers
(ice pails); decanters; bottle openers; coasters; statues of porcelain, terra-cotta or glass; clothes racks
(for drying); figurines (statuettes) of porcelain, terracotta or glass; dental floss; cages for household pets;
ice buckets; tankards; beer mugs; glass (receptacles);
drinking glasses; gloves for household purposes;
fruit presses, non- electric, for household use; feeding troughs for animals; fitted picnic baskets (including dishes); waste paper baskets; combs; cutting
boards for the kitchen; toothbrushes; hairbrushes;
containers for household or kitchen use; non- electric coolers for food and drinks; coasters, not of
paper or textile; trays; decorative glass trays; trays
for domestic use; saucers; sugar bowls; cups; tea
pots; corkscrews; kitchen utensils; utensils for household purposes; commemorative plates.
29 – Meat; fish; poultry; game; meat extracts; cooked fruits and vegetables; canned fruits and vegetables; frozen fruits and vegetables; frozen meat, fish
and poultry; edible oils and fats; potato chips; french
fries; processed nuts; jams; jellies; fish and meat
preserves; milk, milk drink products; yoghurt drinks;
milk shakes; dairy products; cheese; soya milk (milk
substitute).
30 – Spices; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); snacks based on corn; rice; cookies; cocoa;
coffee; cereals; confectionery; chocolate confectionery; crackers; candies; soya flour; flour; corn flakes; ice cream; yeast; honey; molasses; bread; corn,
roasted; pastries; cakes; preparations made from cereals; artificial coffee; sugar; tea; chocolate.
37 – Building construction; vehicle repair; vehicle
maintenance; motor vehicle maintenance and repair;
repair and maintenance of aircraft; vehicle polishing;
vehicle service stations (refuelling and maintenance); mining extraction; vehicle greasing; installation,
maintenance and repair of computer hardware; installation of wind power systems; installation of solar
power systems; installation of hydropower systems;
pipeline construction and maintenance; installation
and maintenance of network systems (hardware);
machinery installation maintenance and repair; installations and repair of systems of gas; vehicle lubrication; maintenance and repair of power stations;
maintenance and repair of vehicle tires; maintenance
and repair for the oil industry; vehicle cleaning;
drilling of wells; refuelling; retreading of tires; motor vehicle washing; repair of materials and sports
equipment; repair and maintenance of automobiles,
tractor trailer (tractors) and other utility vehicles;
repair and assembly relating to the installation or
dismantling and maintenance of tires for vehicle
wheels; repair or maintenance of machines and measuring instruments and test equipment or apparatus
in relation to the distribution of power or control of
power; service station services; installation, mainte-
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nance and repair services of equipment, apparatus,
devices and installations in the field of electronics,
computing, communications and telecommunications; construction, repair, restoration, maintenance
and installation services for industrial equipments;
drilling services for oil and gas extraction; repair services of tires for vehicle wheels; services related to
exploitation and production of oil, namely rental of
drilling rigs; building construction supervision; antirust treatment for vehicles; vulcanization of tires
(repair).
42 – Design and development of computers and software; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; leasing of computers and
computer software; installation, research and update
of computer software for the electronic exchange of
data and telecommunication networks for third
parties; creation and maintenance of database software and applications; creating, maintaining and
hosting internet web sites and of wireless electronic
communication networks; electronic storage of data;
electronic storage; installing and maintenance of
computer software; providing temporary use of nondownloadable computer software to enable users to
create and share text, documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; temporary provision of
non-downloadable computer software online; temporary provision of non-downloadable computer software online allowing users to access programs with
audio content, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and programs in connection with entertainment; recovery of
computer data; services of a computer software consultant; computer software design and development
services; graphic arts designing; computer services
that provide online web pages created according to
customer needs and that offer user-specific information, including search engines and online web connections with news, information on sports; computer
services that provide online web pages created according to the needs of customers and providing certain information to the user, including search engines
and online web links to news, weather information,
sports; computer services, namely, creating websites
featuring an on- line community for registered users
to participate in discussions, get feedback, form
virtual communities, and engage in social networkking on-line; services provided by an application
service provider (asp) featuring computer software
for use in connection with subscription services for
online music, software allowing users to play and
program music and audio, video, text and multimedia content in connection with entertainment, and
computer software featuring recordings of musical
sounds, text, audio, video and multimedia content in
connection with entertainment.
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43 – Services for providing food and drink; providing hotel accommodation; cafés; cafeterias; canteens; tourist homes; information on hotel bookings;
temporary accommodation reservation; hotel reservation; food and drink catering; restaurants; selfservice restaurants; snack-bars; providing catering
services for hospitality suites in relation to the provision of food and drink for sporting or entertainment events, both on- and off -site sports facilities;
bar services; fast food restaurant services; services
provided by restaurant.
__________________________________________
(260) AM 2019 100618 A
(800) 1436361
(151) 2018 08 14
(891) 2018 08 14
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.08
(511)
33 – Vodka.
35 – Advertising; business management; business
administration; demonstration of goods; design of
advertising materials; dissemination of advertising
matter; marketing; marketing research; office functions; on-line advertising on a computer network;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising;
production of advertising films; publicity material
rental; promotion of goods and services through
sponsorship of sports events; publication of publicity
texts; radio advertising; rental of billboards [advertising boards]; rental of advertising space; rental of
sales stands; telemarketing services; television advertising.
__________________________________________
(260) AM 2019 98838 A
(800) 1415883
(151) 2018 01 29
(891) 2018 01 29
(731) WP German Med CARE AG
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt, Germany
(540)
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(591) Grey, white, red, yellow, blue.
(531) 26.04.04; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.24;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.15
(511)
5 – Medicine; pharmaceuticals; medical 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.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; therapeutic and
assistive devices adapted for the disabled; massage
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing
infants; sexual activity apparatus, devices and articles.
35 – Advertising, marketing and promotional services; provision of business assistance; business assistance, management and administrative services; administrative management of medical centers and
hospitals; business management of medical centers
and hospitals; office functions; professional business
consultancy, analysis, research and information services; arranging of business contacts; negotiations of
business contracts for others and commercial intermediation services; procurement services for others;
administrative consultancy in the field of pharmacy
and medical technology; wholesale and retail services as well as import and export agency services,
also provided via the Internet, in the fields of: drugstore products, cosmetics and household goods, nutritional supplements, goods for the health sector,
pharmaceuticals, orthopedic articles, medical devices, remedies, physical therapy equipment, medical
apparatus and instruments, electric goods and electronic goods, sound carriers and data carriers, printed matter, office requisites, clothing articles, shoes,
textiles, sporting articles; rental and leasing of objects in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; consultancy
and information in relation to the aforesaid services,
included in this class.
38 – Telecommunication; telecommunication services provided via Internet platforms; providing access
to platforms and portals on the Internet; consultancy
and information in relation to the aforesaid services,
included in this class.

ducts; consulting services relating to health care;
medical assistance consultancy provided by doctors
and other specialized medical personnel; hospital
services; medical clinic services; convalescent home
services; providing physical and mental rehabilitation facilities; rental and leasing of objects in connection with the providing of the aforesaid services,
included in this class; consultancy and information
in relation to the aforesaid services, included in this
class.
__________________________________________
(260) AM 2019 98943 A
(800) 1417193
(151) 2018 05 18
(891) 2018 05 18
(731) E. REMY MARTIN & C°
20 rue de la Société Vinicole, F-16100
COGNAC, France
(540)

(591) Black, gold, gray, silver, red, white, blue
(531) 03.01.02; 19.07.01; 19.07.10; 25.01.15;
27.05.10; 29.01.14
(526) "EXTRA OLD", "XO", "FRENCH BRANDY
FRANCAIS"
(511)
33 – Brandy of French origin or made in France.
__________________________________________
(260) AM 2019 98951 A
(800) 1417379
(151) 2018 05 29
(891) 2018 05 29
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, France
(540)

44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings and animals;
consultancy in the fields of pharmacy and medical
technology; telemedicine services; medical consultancy; individual medical consultancy services provided for patients; consultancy and information services relating to medical and pharmaceutical pro-
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(591) Green Pantone 333 – green Pantone 335 The
logo consists of a square with rounded corners; the background depicts a succession of
green triangles Pantone 333 and 335; The square is crossed by a broken white horizontal line
(531) 20.05.07; 26.04.04; 26.04.12; 26.04.24;
26.11.01; 26.11.13; 29.01.12
(511)
38 – Electronic bulletin services (telecommunication
services); provision of telecommunication access to
video and audio content and information on the
Internet; provision of online discussion forums; provision of access to newsletters and blogs (electronic
magazines) on the Internet; provision of access to
chat rooms on the Internet; provision of online forums; provision of discussion forums and newsletter
services for transmission among users; radio and
television broadcasting services provided via the Internet or other communication networks.
41 – Education and training services, organization
and conducting of seminars, courses, workshops and
conferences.
44 – Medical services; advice relating to health, consulting relating to pharmacy.
__________________________________________
(260) AM 2019 99283 A
(800) 1421873
(151) 2018 03 21
(891) 2018 03 21
(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi
ZENITH INTERNATIONAL DOOEL Skopje
ul. "Orce Nikolov" br. 75, 1000 Skopje, The
former Yugoslav Republic of Macedonia
(540)

(591) Red, white and black
(531) 26.01.12; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.13
(511)
37 – Heating equipment installation and repair.
_________________________________________
(260) AM 2019 99375 A
(800) 1422225
(151) 2018 07 13
(891) 2018 07 13
(731) CHANEL SARL
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève,
Switzerland
(540)

(511)
3 – Preparations for cosmetic use for skin, scalp, hair
or nail care; preparations for cosmetic use for application on the skin, scalp, hair or nails; soaps; perfumery products; perfumes; eau de Cologne; eau de
toilette; after-shave lotions; shaving soap; shaving
products; essential oils; make-up products; cosmetics; toiletries for non-medical use; talcum powder
for toilet use; deodorants and antiperspirants for personal use; artificial nails for cosmetic use; nail art
stickers; adhesives for affixing artificial nails; temporary tattoos for cosmetic use; perfumed sprays for
indoor use; air fragrances; potpourris [fragrances].
__________________________________________
(260) AM 2019 99390 A
(800) 1422578
(151) 2018 05 28
(891) 2018 05 28
(731) NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL
SA
Chemin du Château-Bloch 11, CH-1219 Le
Lignon – Geneva, Switzerland
(540)

(591) Anthracite (PANTONE 425), orange
(PANTONE 144)
(531) 27.05.10; 29.01.12
(511)
12 – Motors and engines for land vehicles; coupling
and transmission components for land vehicles; hydraulic circuits for automobiles; turbines for land vehicles; vehicle bodies; vehicle parts and interior and
exterior accessories for vehicles.
35 – Providing on-line sale spaces for buyers and sellers of parts of vehicles and accessories; commercial intermediary services; administrative processing
of purchase orders of parts of vehicles and accessories; online advertising on a computer network;
commercial information via websites; organization
of exhibitions and fairs for commercial or advertising purposes.
__________________________________________

(260) AM 2019 99400 A
(800) 1422999
(151) 2018 04 05
(891) 2018 04 05
(731) WILO SE
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund,
Germany
(540)

MONSIEUR PRIVE
(591) Black, white
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Nexos
(591) Black, white
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(511)
9 – Optical devices, enhancers and correctors; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; devices and apparatus for the
analysis of water; devices for dosing of water; solenoid dosing valves: electric control apparatus, in
particular for the controlling of pump systems; electrotechnical components: electric loss indicators;
electric installations for the remote control of electric operations; electric apparatus for commutation;
regulating apparatus (electric); distribution consoles
(electricity); control panels (electricity); electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
sprinkler systems and water systems for fire protection; devices for the measuring and evaluation of
water quality (included in class 9); testing apparatus,
not for medical purposes; electric installations for
the remote control of industrial operations; apparatus
and instruments for physics; electric sensors; parts
and fittings for all the aforesaid goods, included in
this class; all aforementioned goods exclusively with
relation to pumps and pump systems.
11 – Water softening apparatus and installations;
water conditioning apparatus and installations; sewage treatment (purification) installations; sewage
disposal plants; water conduits installations; water
distribution installations; pressure water tanks; waste
water treatment installations systems; water supply
installations; installations for the recycling (purification) of waste water; water purification installations;
purification installations for sewage; parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this
class; stirring units (machines) for waste water treatment.
__________________________________________
(260) AM 2019 99554 A
(800) 1423953
(151) 2018 07 03
(891) 2018 07 03
(731) VALVOLINE LICENSING AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC
100 Valvoline Way, Lexington KY
40509, USA
(540)

TECTYL
(591) Black, white
(511)
4 – Lubricants.
17 – Insulating coatings; insulation paints; sound
absorbing materials.
40 – Treatment of metal to prevent rust and corrosion; treatment of metal (sound dampening).
__________________________________________
(260) AM 2019 99562 A
(800) 1424132
(151) 2018 06 06

(891) 2018 06 06
(731) YIWU FINDER IMPORT & EXPORT CO.,
LTD.
Rm 802, Unit 2, No. 3 Bldg. of Hetangyaju,
Yiwu, Jinhua, Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.11; 27.05.17
(511)
9 – Levels [instruments for determining the horizontal]; gloves for protection against accidents; carpenters' rules; measures; rulers [measuring instruments];
plumb bobs; measuring instruments; acid-resistant
overcoat and apron; scales; protection devices for
personal use against accidents.
__________________________________________
(260) AM 2019 99570 A
(800) 1318812
(151) 2016 06 24
(891) 2018 09 04
(731) CHRISTOPH GESKES
Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln,
Germany
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
35 – Updating and maintenance of data in computer
databases; updating of advertising material; temporary personnel services; cost price analysis; business
inquiries; business management and organization
consultancy; business management consulting; personnel management consulting; providing business
information via a web site; procurement services for
others [purchasing goods and services for other businesses]; import-export agencies; professional business consulting; business project management services for construction projects; accounting; computerised file management; advertising agencies; preparation of business organisation reports relating to
building projects; auctioneering services; relocation
services for businesses; development of professional
business concepts for real estate; business investigation; compilation of statistics; drawing up of statement of accounts (office functions); expert opinion
on business efficiency; business efficiency expert
services; drawing up statements of account; tax preparation; economic forecasting; consumers (commercial information and advice for -) [consumer advice shop]; commercial information agencies; invoicing; television advertising; photocopying services;
promotion, with regard to organisational matters, of
research and teaching; business management of per-
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forming artists; business management for freelance
service providers; business management of sports
people; business management of hotels; commercial
or industrial management assistance; business information; commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; direct mail advertising to attract new customers and to maintain
the existing customer base (mail advertising); layout
services for advertising purposes; payroll preparation; modelling for advertising or sales promotion;
marketing services; market research; marketing studies; opinion polling; data search in computer files
for others; business research; public relations services; on-line advertising on a computer network; web
site traffic optimisation; search engine optimisation;
arranging and conducting of advertising events; arranging and conducting of fashion shows for advertising and sales promotion purposes; exhibitions
and fairs for commercial or advertising purposes;
fashion shows for promotional purposes (organization of -); business organisation consulting; business
organisation consultancy; organizational project management in the field of electronic data processing;
outsourcing services [business assistance]; pay per
click advertising; employment agencies; personnel
recruitment; personnel selection using psychological
testing; services of a temporary employment services; bill-posting; planning and monitoring of business developments with regard to organisational
matters; planning services for advertising; assistance
in management of business activities; presentation of
companies on the internet and other media; presentation of goods on communication media, for retail
purposes; price comparison services; production of
advertising films; publication of printed matter (including in electronic form), for advertising purposes;
publication of mail order catalogues; radio advertising; news clipping services; shop window dressing;
word processing; typing services; secretarial services; sponsorship search; advertising including promotion of products and services of third parties
through sponsoring arrangements; shorthand; systemization of information into computer databases;
telephone answering for unavailable subscribers; telephone billing; telemarketing services; transcription
of communications [office functions]; placement of
temporary personnel; business consultancy and advisory services; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; consumer consultancy services; dissemination of advertising matter;
writing of publicity texts; sales promotion for others;
office machines and equipment rental; rental of photocopying machines; rental of vending machines;
rental of sales stands; rental of advertising space;
rental of advertising space on the internet; publicity
material rental; rental of advertising time on communication media; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; arranging
subscriptions to telecommunication services for ot-
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hers; providing of addresses for advertising purposes; arranging of trading and economic contacts, also
over the internet; arranging commercial transactions
for third parties, also within the framework of ecommerce; provision of commercial and business
contact information; arranging mobile radio contracts (for others); arranging of contracts, for others,
for the buying and selling of goods; arranging of
contracts, for others, for the providing of services;
arranging of contracts with electricity suppliers for
others; arranging advertising contracts for others;
temporary personnel services; arranging newspaper
subscriptions for others; commercial intermediation
services; advertising by mail order; sample distribution; direct mail advertising [tracts, brochures, printed matter, samples]; dissemination of advertising
matter; document reproduction; administrative order
processing; demonstration of goods for advertising
services; goods and services presentations; advertisement for others on the internet; business appraisal;
business auditing; compilation of information into
computer databases; collection of goods, for others,
for presentation and sales purposes; organisational,
personal and professional business consultancy with
regard to business; publication of publicity texts; business management for business groups, in particular
in the field of insurance underwriting and reinsurance underwriting; administration of insurance and
reinsurance business; promotion services with regard
to medical matters (research and teaching).
36 – Credit card and payment card services; issuance
of debit cards; issuance of vouchers and tokens of
value; issuance of credit cards; issuance of travelers'
checks; banking; banking in the form of online banking; pawnbrokerage; lending against security; providing financial information via a web site; stock
exchange quotations; clearing-houses, financial; brokerage of carbon credits; deposit of valuables; actuarial services; building, namely the financial preparation of building projects; stockbroking; real estate
and insurance brokerage; brokerage; stocks and
bonds brokerage; retirement payment services; savings bank services; provident fund services; stocks
and bonds brokerage; debt collection; rent collection; electronic transfer of funds; financial services
in the field of development of usage concepts for real estate; acquisition, handling and hedging of
futures; fiscal assessments; insurance information;
financial information; factoring; fire protection and
fire insurance underwriting; financial analysis; financial consulting; financial sponsorship; financial
services relating to promotion of research and teaching; financial services relating to promotion through calling for tenders for scientific prizes; valuation
of standing timber (financial -); financial evaluation
of wool; evaluation (financial -) [insurance, banking,
real estate]; financial sponsorship; financing and
funding services; financial consultancy (loan advice); apartment house management; currency trading
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and exchange services; business liquidation services,
financial; installment loans; liability insurance underwriting; real estate management; real estate agency; property (real estate -) management; contents
insurance; fund investments; insurance of motor vehicles; health insurance; credit agencies; credit leasing; life insurance underwriting; mortgage banking;
mergers and acquisitions, namely financial consultancy with regard to the purchase or sale of businesses and business investments; numismatic appraisal; online banking; arranging finance for construction projects; reinsurance; legal protection insurance;
organisation of collections; charitable fund raising;
stamp appraisal; jewellery appraisal; antique appraisal; real-estate valuations; art appraisal; evaluation
(repair costs -) [financial appraisal]; verification
(check [cheque] -); debt advisory services; technical
insurance; marine insurance underwriting; surety
services; accident insurance underwriting; loans [financing]; rental of offices; rental of apartments; mutual funds; insurance brokerage; financial management; trusteeships; arranging letting of real estate;
leasing of farms; insurance consultancy; safe deposit
services; accommodation (leasing of -) [apartments];
customs brokerage; technical insurance services for
insurance of all kinds; insurance and reinsurance
brokerage; insurance and reinsurance actuarial services; processing of insurance and reinsurance claims;
consultancy in the fields of insurance underwriting
and reinsurance underwriting; consultancy in the
fields of property insurance, liability insurance, reinsurance, legal expenses insurance, reinsurance policies, life insurance, fire insurance, accident insurance and health insurance, and in the field of managing
insurance and reinsurance claims; rental and leasing
of real estate (facility management); insurance services in the context of insurance underwriting and
reinsurance underwriting; insurance and reinsurance
information services.
44 – Out-patient services; aromatherapy services;
tree surgery; pharmacy advice; health spa services;
public baths for hygiene purposes; hospices; sauna
services; solarium services; animal grooming; turkish baths; landscape architecture; alternative medicine services; blood bank services; midwife services;
health clinic services; pharmacy services; medical
assistance; blood-donation services; chiropractics;
floral design; hair salon services; landscape gardening; gardening services; services of a non-medical
practitioner; hospitals; speech therapy services; medical laboratory services, other than research; opticians' services; psychologist (services of a -); medical services; animal healthcare services; dentistry;
aquaculture services; plant nurseries; convalescent
homes; health centers; nursing homes; medical clinic
services; sanatoriums; beauty salons; visagists' services; aerial and surface spreading of fertilizers and
other agricultural chemicals; medical and clinical
examinations; massage; conducting therapies; reha-

bilitation of substance abuse patients; dietetic advisory services; gardening; horticulture; advisory services relating to health; maintenance of domestic
green spaces (caretaker services); depilatory waxing;
hair implantation; in-vitro fertilisation; orthodontic
services; medical nursing; wreath making; artificial
insemination services; landscape design; manicuring; medical counseling; tree planting for carbon
offsetting purposes; physical therapy; plastic surgery; psychosocial care; lawn care; vermin exterminating (for agriculture); medical and nursing services
for the elderly; tattooing; telemedicine services; therapeutic support and medical care; therapy services;
animal care; farming (animals); weed killing; farming equipment rental; medical equipment rental;
rental of medical devices; rental of sanitary apparatus; pharmacists' services to make up prescriptions.
__________________________________________
(260) AM 2019 99585 A
(800) 1424581
(151) 2018 07 05
(891) 2018 07 05
(731) RAVAGO S.A.
76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
Luxembourg
(540)

RAVAPANEL
(591) Black, white
(511)
6 – Aluminum foil; metal building boards having
insulating properties; metal building materials in the
form of panels; building panels of metal; ceilings of
metal; cladding of metal for construction and building; cladding panels of metal for roofing; common
metals and their alloys; dividing wall panels of metal; door panels of metal; doors of metal; metal
double glazing panels incorporating insulating glass;
metal double skinned heat insulated facade constructions; duckboards of metal; fire partitions, walls,
palings, doors, panels, ceilings and floors of metal;
framework of metal; goods of common metal not
included in other classes; grids and screens of metal;
roof gutters of metal; hinge bands of metal; insulated
metal cladding panels for walls; insulated metal panels for buildings; ironmongery, small items of metal hardware; joists of metal; materials of metal for
railway tracks; metal building materials; metal building panels; metal framing; metal panels; metal profiles for thermal insulation purposes; metal roofing;
metal roofing materials; metal roofing panels; metal
roofing tiles; metallic floor tiles; non-electric cables
and wires of common metal; ores; panel boards of
metal; paneling of metal; partitions of metal; pilings
of metal; reinforcing materials of metal for building;
roof components of metal; roof coverings of metal;
roof flashings of metal; roofing boards of metal; roofing membranes of metal; roofing of metal, incorporating solar cells; roofing panels of metal; roofing

#14 2019 07 25

83

sasaqonlo niSnebi

plate of metal; roofing sheets of metal; roofing tiles
of metal; roofs of metal; roofs of metal for structures; sheet metal for roofing; shelters made of prefabricated metal insulated materials; shoring struts of
metal, metal props; steel alloys; steel structures; tiles
of metal for building; transportable buildings of
metal; wainscoting of metal; wall claddings of metal
(building).

these materials and not included in other classes;
sealant compounds for joints; slag wool (insulating
materials), rock wool (insulating materials); thermal
insulating articles; thermal insulation material; thermally conductive insulators; thermally insulated pipes made of plastic; waterproof packings; sound
insulating structures of metal.
__________________________________________

7 – Agricultural implements other than hand-operated; heat insulated metal piping elements [parts of
machines]; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); machines and
machine tools for treatment of materials and for
manufacturing; motors and engines (except for land
vehicles); non-metallic pre- insulated bonded pipes
[parts of machines, or fitted parts of machines].

(260) AM 2019 99586 A
(800) 1424641
(151) 2018 07 27
(891) 2018 07 27
(731) RJ Watches SA
Grand-Rue 29-31, CH-1204 Genève, Switzerland
(540)

12 – Apparatus for locomotion by land, air or water;
insulated vehicle body panels; roof panels for land
vehicles; vehicles.
17 – Acoustic insulating boards; acoustic insulating
panels; acoustic insulating panels made from nonmetallic materials; insulating acrylic resins; adhesive
sealing strip for roofing joints; asbestos; asbestos
coverings; asbestos felt; asbestos safety curtains;
composite panels having insulating properties; compositions to prevent the radiation of heat; draught
excluder strips, weather- stripping; electrical insulators; fiberglass for insulation; fire resistant insulated
panels; flexible elastomeric thermal insulation; flexible pipes, not of metal; gels for insulating; glass fibers, for insulation; glass wool for insulation; heatinsulating foam; industrial coatings [insulating]; insulating adhesives; insulating boards; insulating
cladding; insulating coatings; insulating foils; insulating lacquers; insulating mastics; insulating materials; insulating mats; insulating oils; insulating paint; insulating paints; insulating paints for roofs;
insulating panels; insulating paper; insulating plates;
insulating refractory materials; insulating sheets; insulating substances; insulating tapes; insulating varnish; insulation material for roofing; insulation sheets; insulators; metal foil for insulation; mica electrical insulators; mineral wool (insulator); non-conducting materials for retaining heat; non- metallic insulated pipe jacket muffs; non- metallic insulated pipe
jackets; packing and stuffing materials of rubber or
plastic, padding of rubber or of plastic, packing materials of rubber or of plastic; packing, stopping and
insulating materials; plastic fibers not for textile use;
plastics in extruded form for use in manufacture;
plastics insulating materials; polystyrene panels for
insulating purposes; pre-insulated bonded flexible
hoses (non-metallic -); pre- insulated bonded flexible
hoses (non-metallic -) for use in vehicle engines; refractory insulating materials, insulating materials,
fireproof materials for fire partitions, walls, palings,
doors, panels, roofs, ceilings and floors; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from
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RJ ARRAW
(591) Black, white
(511)
14 – Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and chronometric instruments; cases,
straps, dials, chains, glasses for watches; cases or
presentation cases for timepieces; works of art of
precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of
precious metal; key rings [trinkets or fobs]; statues
or figurines (statuettes) of precious metals; medals;
cuff links; tie pins; pins.
__________________________________________
(260) AM 2019 99587 A
(800) 1424730
(151) 2018 07 30
(891) 2018 07 30
(731) YOUNG LIFE
420 N. Cascade Ave, Legal Department,
Colorado Springs CO 80903, USA
(540)

Young Life
(591) Black, white
(511)
25 – Baseball caps; beanies; coats for men and women; golf shirts; hooded sweat shirts; infant and
toddler one piece clothing; jackets; knit shirts; longsleeved shirts; polo shirts; shirts; short-sleeved or
long-sleeved t-shirts; shorts; sweat shirts; T-shirts;
vests; visors.
45 – Evangelistic and ministerial services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99588 A
(800) 1424745
(151) 2018 03 22
(891) 2018 03 22
(731) Zakrytoe aktsyonernoe obshchestvo
"KHIMIK"
ul. Khimicheskaya, 64, g. Labinsk, RU-352506
Krasnodarskiy kray, Russian Federation
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(540)

(591) Yellow and white
(531) 01.15.09; 17.02.01; 17.02.02; 24.09.02;
24.09.05; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.12
(511)
2 – Annatto [dyestuff]; auramine; Canada balsam;
white lead; paper for dyeing Easter eggs; dyes; binding preparations for paints; agglutinants for paints;
glazes [paints, lacquers]; litharge; orange lead; primers; gamboge for painting; gum-lac; shellac; titanium dioxide [pigment]; repositionable paint patches; indigo [colorant]; gum resins; colophony; caramel [food colorant]; carbonyl [wood preservative];
cochineal carmine; toner cartridges, filled, for printers and photocopiers; copal; alizarine dyes; aniline
dyes; ink for leather; colorants for liqueurs; colorants for beverages; shoe dyes; colorants for beer;
colorants for butter; ink for skin-dressing; dyewood;
dye-wood; malt colorants; food dyes; food colorants;
colorants; dyestuffs; toner [ink] for photocopiers; ink
[toner] for photocopiers; watercolour paints for use
in art; aluminium paints; asbestos paints; bactericidal
paints; wood stains; ceramic paints; marking ink for
animals; distempers; oil paints for use in art; fireproof paints; printing ink; engraving ink; enamel paints;
paints; creosote for wood preservation; turmeric [colorant]; black japan; bitumen varnish; bronzing lacquers; copal varnish; 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; coatings [paints]; coatings for tarred felt
[paints]; wood coatings [paints]; undercoating for
vehicle chassis; anti-fouling paints; varnishes; aluminium powder for painting; bronze powder for painting; silvering powders; metals in powder form for
use in painting, decorating, printing and art; anticorrosive 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; anti-rust preparations; wood
preservatives; sumac for varnishes; minium; red lead; turpentine [thinner for paints]; fixatives [varnishes]; fixatives for watercolours; metal foil for use in
painting, decorating, printing and art; yellowwood
[colorant]; edible inks; saffron [colorant]; dyewood
extracts; wood dyestuffs; enamels [varnishes]; silver
emulsions [pigments].
__________________________________________

(260) AM 2019 99601 A
(800) 1425149
(151) 2018 02 26
(891) 2018 02 26
(731) ARKRAY, Inc.
57, Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minami-ku,
Kyoto-shi, Kyoto 601-8045, Japan
(540)

SiLL-Ha
(591) Black, white
(511)
1 – Diagnostic reagents for scientific or research use;
diagnostic reagents for scientific or research use in
oral testing; diagnostic reagents for scientific or research use in salivary testing; reagent paper, other
than for medical or veterinary purposes; diagnostic
reagent paper for scientific or research use; diagnostic reagent paper for scientific or research use in salivary testing; diagnostic reagent paper for scientific
or research use in oral testing.
5 – Pharmaceutical preparations; medicated mouth
care preparations; medicinal preparations for the
mouth; pharmaceutical preparations for dental purposes; medicated mouth treatment preparations;
medical diagnostic reagents for use in oral testing;
medical diagnostic reagents for use in salivary testing; veterinary preparations; mouth and dental materials; materials for use in dentistry; plastic materials for mouth and dentistry; patchy materials for
mouth and dentistry; resin materials for mouth and
dentistry; metals and metal alloys for mouth and
dentistry; veneers for mouth and dentistry; synthetic
resins for mouth and dental care; mouth and dental
restoration compounds; mouth and dental etching
compounds; mouth and dental cements; mouth and
dental impression materials; mouth and dental composite materials; fixing materials for mouth and
dental purposes; materials for mouth and dental
fillings.
9 – Measuring or testing machines and instruments;
laboratory apparatus and instruments; salivary testing apparatus and instruments for scientific or research use; oral testing apparatus and instruments for
scientific or research use; computer software; electronic publications.
10 – Medical apparatus and instruments, other than
walking aids, and crutches; dental apparatus; dental
instruments; oral testing apparatus and instruments
for medical purposes; salivary testing apparatus and
instruments for medical purposes; veterinary apparatus and instruments.
35 – Retail services or wholesale services for diagnostic reagents for mouth and dentistry for scientific
or research use; retail services or wholesale services
for diagnostic reagents for scientific or research use
in oral testing; retail services or wholesale services
for diagnostic reagents for scientific or research use
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in salivary testing; retail services or wholesale services for reagent paper for mouth and dentistry, other
than for medical or veterinary purposes; retail services or wholesale services for diagnostic reagent
paper for mouth and dentistry for scientific or research use; retail services or wholesale services for
diagnostic reagent paper for scientific or research
use in salivary testing; retail services or wholesale
services for diagnostic reagent paper for scientific or
research use in oral testing; retail services or wholesale services for pharmaceutical preparations for
mouth and dentistry; retail services or wholesale services for medicated mouth care preparations; retail
services or wholesale services for medicinal preparations for the mouth; retail services or wholesale services for pharmaceutical preparations for dental purposes; retail services or wholesale services for medicated mouth treatment preparations; retail services or
wholesale services for medical diagnostic reagents
for use in oral testing; retail services or wholesale
services for medical diagnostic reagents for use in
salivary testing; retail services or wholesale services
for veterinary preparations for mouth and dentistry;
retail services or wholesale services for mouth and
dental materials; retail services or wholesale services
for measuring or testing machines and instruments
for mouth and dentistry; retail services or wholesale
services for laboratory apparatus and instruments for
mouth and dentistry; retail services or wholesale services for salivary testing apparatus and instruments
for scientific or research use; retail services or wholesale services for oral testing apparatus and instruments for scientific or research use; retail services or
wholesale services for computer software relating to
mouth and dental treatment; retail services or wholesale services for electronic publications relating to
mouth and dental treatment; retail services or wholesale services for medical apparatus and instruments
for mouth and dentistry; retail services or wholesale
services for dental apparatus; retail services or wholesale services for dental instruments; retail services
or wholesale services for oral testing apparatus and
instruments for medical purposes; retail services or
wholesale services for salivary testing apparatus and
instruments for medical purposes; retail services or
wholesale services for veterinary apparatus and instruments for mouth and dentistry.
37 – Repair or maintenance of measuring and testing
machines and instruments; repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of medical machines and apparatus; repair
or maintenance of dental apparatus and instruments;
repair or maintenance of oral testing apparatus and
instruments for medical purposes; repair or maintenance of salivary testing apparatus and instruments
for medical purposes; repair or maintenance of veterinary apparatus and instruments.
41 – Educational and training services relating to
mouth and dentistry; educational and training servi-

86

ces relating to mouth treatment; educational and training services relating to mouth care; educational and
training services relating to dental treatment; educational and training services relating to dental care;
educational and training services relating to esthetic
mouth; educational and training services relating to
esthetic dentistry; arranging, conducting and organization of seminars in the field of mouth and dentistry; arranging, conducting and organization of seminars in the field of mouth treatment; arranging, conducting and organization of seminars in the field of
mouth care; arranging, conducting and organization
of seminars in the field of dental treatment; arranging, conducting and organization of seminars in the
field of dental care; arranging, conducting and organization of seminars in the field of esthetic mouth;
arranging, conducting and organization of seminars
in the field of esthetic dentistry; providing electronic
publications in the field of mouth and dentistry; providing electronic publications in the field of mouth
treatment; providing electronic publications in the
field of mouth care; providing electronic publications in the field of dental treatment; providing electronic publications in the field of dental care; providing electronic publications in the field of esthetic
mouth; providing electronic publications in the field
of esthetic dentistry; providing or editing of electronic publications.
42 – Computer software design, computer programming, or maintenance of computer software relating
to mouth and dentistry; computer software design,
computer programming, or maintenance of computer
software for patient data management in connection
with mouth and dental treatment; computer software
design, computer programming, or maintenance of
computer software for data management in connection with diagnostic reagents for scientific or research use in oral testing, diagnostic reagents for scientific or research use in salivary testing, diagnostic
reagent paper for mouth and dentistry for scientific
or research use, diagnostic reagent paper for scientific or research use in salivary testing, diagnostic
reagent paper for scientific or research use in oral
testing, pharmaceutical preparations for mouth and
dentistry, medicated mouth care preparations, medicinal preparations for the mouth, pharmaceutical
preparations for dental purposes, medicated mouth
treatment preparations, medical diagnostic reagents
for use in oral testing, medical diagnostic reagents
for use in salivary testing, veterinary preparations for
mouth and dentistry, mouth and dental materials,
measuring or testing machines and instruments for
mouth and dentistry, laboratory apparatus and instruments for mouth and dentistry, salivary testing aparatus and instruments for scientific or research
use, oral testing apparatus and instruments for scientific or research use, electronic publications relating
to mouth and dental treatment, medical apparatus
and instruments for mouth and dentistry, dental ap-
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paratus, dental instruments, oral testing apparatus
and instruments for medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for medical purposes,
and veterinary apparatus and instruments for mouth
and dentistry; computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software
for user information management in connection with
diagnostic reagents for scientific or research use in
oral testing, diagnostic reagents for scientific or research use in salivary testing, diagnostic reagent paper for mouth and dentistry for scientific or research
use, diagnostic reagent paper for scientific or research use in salivary testing, diagnostic reagent paper
for scientific or research use in oral testing, mouth
care preparations for scientific or research use, diagnostic preparations for the mouth for scientific or research use, pharmaceutical preparations for mouth
and dentistry, medicated mouth care preparations,
medicinal preparations for the mouth, pharmaceutical preparations for dental purposes, medicated
mouth treatment preparations, medical diagnostic
reagents for use in oral testing, medical diagnostic
reagents for use in salivary testing, veterinary preparations for mouth and dentistry, mouth and dental
materials, measuring or testing machines and instruments for mouth and dentistry, laboratory apparatus
and instruments for mouth and dentistry, salivary
testing apparatus and instruments for scientific or
research use, oral testing apparatus and instruments
for scientific or research use, electronic publications
relating to mouth and dental treatment, medical apparatus and instruments for mouth and dentistry,
dental apparatus, dental instruments, oral testing apparatus and instruments for medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for medical
purposes, and veterinary apparatus and instruments
for mouth and dentistry; computer software design,
computer programming, or maintenance of computer
software for management of data obtained from measuring or testing machines and instruments for
mouth and dentistry, laboratory apparatus and instruments for mouth and dentistry, salivary testing
apparatus and instruments for scientific or research
use, oral testing apparatus and instruments for scientific or research use, electronic publications relating
to mouth and dental treatment, medical apparatus
and instruments, dental apparatus, dental instruments, oral testing apparatus and instruments for medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for medical purposes, and veterinary apparatus and instruments for mouth and dentistry; creating
or maintaining web sites for others relating to mouth
and dentistry; creating or maintaining web sites for
others relating to mouth treatment; creating or maintaining web sites for others relating to mouth care;
creating or maintaining web sites for others relating
to dental treatment; creating or maintaining web
sites for others relating to dental care; creating or
maintaining web sites for others relating to esthetic

mouth; creating or maintaining web sites for others
relating to esthetic dentistry; providing computer
programs relating to mouth and dentistry; providing
computer programs for patient data management in
connection with mouth and dental treatment; providing computer programs for data management in
connection with diagnostic reagents for scientific or
research use in oral testing, diagnostic reagents for
scientific or research use in salivary testing, diagnostic reagent paper for mouth and dentistry for scientific or research use, diagnostic reagent paper for scientific or research use in salivary testing, diagnostic
reagent paper for scientific or research use in oral
testing, mouth care preparations for scientific or research use, diagnostic preparations for the mouth for
scientific or research use, pharmaceutical preparations for mouth and dentistry, medicated mouth care
preparations, medicinal preparations for the mouth,
pharmaceutical preparations for dental purposes, medicated mouth treatment preparations, medical diagnostic reagents for use in oral testing, medical diagnostic reagents for use in salivary testing, veterinary
preparations for mouth and dentistry, mouth and
dental materials, measuring or testing machines and
instruments for mouth and dentistry, laboratory apparatus and instruments for mouth and dentistry,
salivary testing apparatus and instruments for scientific or research use, oral testing apparatus and instruments for scientific or research use, electronic publications relating to mouth and dental treatment,
medical apparatus and instruments for mouth and
dentistry, dental apparatus, dental instruments, oral
testing apparatus and instruments for medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for
medical purposes, and veterinary apparatus and instruments for mouth and dentistry; providing computer programs for user information management in
connection with diagnostic reagents for scientific or
research use in oral testing, diagnostic reagents for
scientific or research use in salivary testing, diagnostic reagent paper for mouth and dentistry for scientific or research use, diagnostic reagent paper for
scientific or research use in salivary testing, diagnostic reagent paper for scientific or research use in oral
testing, mouth care preparations for scientific or
research use, diagnostic preparations for the mouth
for scientific or research use, pharmaceutical preparations for mouth and dentistry, medicated mouth care preparations, medicinal preparations for the
mouth, pharmaceutical preparations for dental purposes, medicated mouth treatment preparations, medical diagnostic reagents for use in oral testing,
medical diagnostic reagents for use in salivary testing, veterinary preparations for mouth and dentistry,
mouth and dental materials, measuring or testing
machines and instruments for mouth and dentistry,
laboratory apparatus and instruments for mouth and
dentistry, salivary testing apparatus and instruments
for scientific or research use, oral testing apparatus
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and instruments for scientific or research use, electronic publications relating to mouth and dental treatment, medical apparatus and instruments for
mouth and dentistry, dental apparatus, dental instruments, oral testing apparatus and instruments for
medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for medical purposes, and veterinary apparatus and instruments for mouth and dentistry; providing computer programs for management of data
obtained from measuring or testing machines and
instruments for mouth and dentistry, laboratory apparatus and instruments for mouth and dentistry, salivary testing apparatus and instruments for scientific
or research use, oral testing apparatus and instruments for scientific or research use, electronic publications relating to mouth and dental treatment, medical apparatus and instruments, dental apparatus,
dental instruments, oral testing apparatus and instruments for medical purposes, salivary testing apparatus and instruments for medical purposes, and veterinary apparatus and instruments for mouth and
dentistry; repair or maintenance of computer software.
44 – Dentistry services; medical services; hygienic
and beauty care for human beings; providing mouth
and dental information via the Internet; providing
mouth treatment information via the Internet; providing mouth care information via the Internet; providing dental treatment information via the Internet;
providing dental care information via the Internet;
providing esthetic mouth information via the Internet; providing esthetic dentistry information via the
Internet.
__________________________________________
(260) AM 2019 99620 A
(800) 528754
(151) 1988 08 06
(891) 2018 08 07
(731) BK Giulini GmbH
Giulinistraße 2, 67065 Ludwigshafen,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
1 – Chemical products for industrial use, namely for
use as aids and additives for the production and treatment of food products, additives for improving the
taste of food products (included in this class), chemical substances for preserving foodstuffs, mixtures of
the aforesaid goods.
30 – Spices, aromatic substances, salts for cooking,
curing or salting mixed with the chemical products
mentioned in class 1.
__________________________________________
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(260) AM 2019 99684 A
(800) 1425668
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) SNAM S.P.A.
Piazza Santa Barbara, 07, I-20097 San
Donato Milanese (MI), Italy
(540)

SNAM
(591) Black, white
(511)
1 – Solidified gases for industrial purposes; gases for
use as blowing agents; test gases; gases for industrial
purposes; industrial gases for use in electronics; inert
gases for industrial use; gas in dissolved form for industrial use; gas in liquid form for industrial use;
oxidising gases; gases for industrial purposes; gases
for use in refrigeration systems; gases for industrial
purposes; rare gases other than for medical use; synthetic gas for industrial use; solidified gases for industrial purposes; gaseous hydrocarbons; gas mixtures for use in industry; chemicals for use in the gas
industry.
4 – Fuel gas; butane gas for use as a fuel; fuel gas;
fuel gas; gas for lighting; oil-gas; coal gas; landfill
gas; liquefied petroleum gas; liquefied petroleum gases to be used for domestic purposes; liquefied petroleum gases to be used for industrial purposes; liquefied natural gas; liquefied gas; liquefied gas; liquefied natural gas; natural gas; gas oil for domestic
heating; gas oil for industrial heating; gas for lighting; gases for use in cooking; gases for use in heating; gases for flame heating; fuel gas; gas for lighting; producer gas; propane gas sold in cylinders for
use in torches; synthetic gas [fuel]; solidified gases
[fuel]; solidified gases [fuel]; gas for lighting; gas
mixtures; combustible substances for use in heating
apparatus.
6 – Steel cylinders for compressed gas; metal bottles
for compressed gas; pressure gas cylinders made of
metal; pressure gas cylinders made of metal; cylinders of metal for use with compressed gas; cylinders
of metal for gas; metal cylinders for compressed gas
or liquids [empty]; ducts made of metal for trunking
conduits for gases; ducts made of metal for trunking
pipes for gases; containers of metal for liquid gas;
containers made of metal for use in the storage of
gases; seals of metal for preventing leakage of gases;
pressure gas cylinders made of metal; elbows of
metal for connecting gas piping to gas appliances;
metal gas pipe parts; containers of metal for compressed gas or liquid air; tanks of metal for the
transportation of compressed gases; tanks of metal
for the transportation of liquefied gases; tanks of metal for the storage of liquefied gases; tanks of metal
for the storage of compressed gases; gas storage
tanks of metal; metal pipes for liquid and gas trans-

#14 2019 07 25

sasaqonlo niSnebi

fer; metal tubes for gas; metal valves for controlling
the flow of gases in pipelines.
7 – Electric soldering apparatus; compressors for gases; gas converters; filters for gases [machines]; aerators; inert gas generators [machines]; gas welding
machines; pumps for the extraction of gases [machines]; gas-operated soldering irons; blowing machines for the compression, exhaustion and transport of
gases; fuel economisers for motors and engines.
9 – Recorded computer software; protection devices
for personal use against accidents.
11 – Friction lighters for igniting gas; gas lighters;
regulating and safety accessories for gas apparatus;
regulating and safety accessories for gas pipes; regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes; safety accessories for water or gas apparatus
and pipes; feeding apparatus for heating boilers; gas
operated apparatus for cooking; gas pre-heating apparatus for industrial use; regulating apparatus for
gas pipe installations; gas operated apparatus for heating; gas space heaters; heating apparatus for gaseous fuels; gas recovery apparatus; gas cleaners and
purifiers; gas cleaners and purifiers; gas boilers; gas
boilers [other than parts of machines]; gas fired boilers for producing domestic hot water; gas condensers, other than parts of machines; flues and installations for conveying exhaust gases; gas scrubbers
[parts of gas installations]; gas operated devices used
in cooling; pressure controllers [regulators] for gas
pipes; gas regulators; regulating apparatus for gas
apparatus; pressure supervision apparatus [safety apparatus for gas apparatus]; gas operated devices used
in boiling; gas operated devices used in drying; gas
cleaners and purifiers; gas cleaners and purifiers;
filters for gas extractors; filters for gases [household
or industrial installations]; gas fired furnaces; gas
fires; gas ovens; gas heat generators; cooling installations for gas; heating installations for use with gaseous fuels; gas fired heating installations; gas fired
space heating apparatus; gas fuelled central heating
installations; gas fired heating installations; installations for the burning off of gases; installations for
controlling the flow of gases; processing installations for fuel and nuclear moderating material; gas
cleaners and purifiers; gas cleaners and purifiers;
installations for the collection of gases; gas purification installations; electrostatic precipitators for cleaning gases; gas cleaners and purifiers; gas operated
apparatus for heating; reactors for gas-gas reactions;
reactors for gas-solids reactions; taps [cocks, spigots] faucets [Am.] for pipes; boiler pipes [tubes] for
heating installations.
35 – Gas meter reading for billing purposes.
37 – Construction of structures for the storage of natural gas; construction of structures for the transportation of natural gas; construction of structures for
the production of natural gas; extraction of gas; ma-

chinery installation, maintenance and repair; installation of gas supply and distribution apparatus; installation of gas and water pipelines; installation of
pipe systems for conducting of gases; beneath ground construction work relating to gas supply mains;
beneath ground construction work relating to gas
supply pipes; plumbing and gas and water installation; maintenance and repair of gas turbines; rental
of gas or air compressors; boiler cleaning and repair;
grout reinforcement for gas platforms; emergency
servicing of gas supply apparatus; repair of gas cylinders; repair of gas supply systems; maintenance
and repair of gas and electricity installations; repair
or maintenance of gas water heaters; natural gas refuelling service for motor vehicles; drilling of deep
oil or gas wells; gas drilling; oil and gas drilling.
39 – Storage of gaseous fuels; electricity distribution; distribution of energy; distribution of gas; gas
supplying [distribution]; gas storage services; gas
storage services; distribution of gas; storage of liquefied natural gas on ships; pipeline transport of gases; transport of liquefied natural gas by sea; transportation of dry gas; transport and distribution of natural gas and liquefied gas; marine transport of
liquefied natural gas.
40 – Filtration of gases; incineration of gases; petroleum gas liquefaction; energy production; generation
of gas and electricity; purification of gases; refining
of gas; recovery of hydrocarbons from gas; recycling
of chlorofluorocarbon (CFC) containing gases; recycling of insulating gases from freezers; recycling
of insulating gases from refrigerators; recycling of
insulating gases from air conditioning plant; gas compression services; gas production services; natural
gas liquefaction services; gas production services;
chemical treatment of exhaust gases from fossil fuel
combustion; processing of gas and oil; gas production services; treatment of hazardous gases; processing of dry gas.
42 – Conducting feasibility studies relative to gas
exploitation; exploration and searching of oil and
gas; geophysical exploration for the oil, gas and mining industries; monitoring of contaminated land for
gas; technical design and planning of pipelines for
gas, water and waste water; exploration of gas and
oil; geophysical exploration for the gas industry;
exploration services to locate gas; gas exploration;
engineering services relating to gas transport and
supply systems; engineering services in the field of
electrical power and natural gas production; engineering services for the gas industry; research in relation
to energy sources of all kinds.
__________________________________________
(260) AM 2019 99685 A
(800) 1425705
(151) 2018 07 11
(891) 2018 07 11
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(731) FB VISION S.R.L.
Via Piceno Aprutina, 47, I-63100 Ascoli
Piceno (AP), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 01.01.01; 01.01.09; 01.01.12; 27.03.12;
27.05.01
(511)
5 – Collyrium.
__________________________________________
(260) AM 2019 99686 A
(800) 1425720
(151) 2018 06 11
(891) 2018 06 11
(731) ASLANLAR AYAKKABI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Söğütlüçeşme Mahallesi, 1.Fevzi Çakmak
Caddesi No:14, Sefaköy Küçükçekmece,
İstanbul, Turkey
(540)

(540)

(591) Red and black
(531) 10.01.12; 26.01.18; 27.03.15; 27.05.01;
29.01.12
(511)
34 – Tobacco and tobacco products (including substitutes); articles for use with tobacco; flavourings, other than essential oils, for tobacco; flavorings, other
than essential oils, for tobacco substitutes; tobacco
free cigarettes, other than for medical purposes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2019 99688 A
(800) 1425775
(151) 2018 03 15
(891) 2018 03 15
(731) NANOSHINE LTD
Room 1501 B2 Grand Millennium Plaza
(Lower Block), 181 Queen's Road, Central,
Hong Kong, China
(540)

(591) Blue, red, white
(531) 26.04.09; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
26.13.25; 27.05.24; 29.01.13
(511)
18 – Leather and imitations of leather, animal skins
and hides; luggage and carrying bags, umbrellas and
parasols; walking sticks.
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Bringing together, for benefit of others, of a variety of leather and imitations of leather, animal
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas
and parasols, walking sticks, clothing, footwear, headgear, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.
__________________________________________
(260) AM 2019 99687 A
(800) 1425729
(151) 2018 07 11
(891) 2018 07 11
(731) EGE EFE YATIRIM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Kemalpaşa Organize Sanayi, Mahallesi 16 Sk.
No: 2, Ulucak – Kemalpaşa TR-35730
IZMIR, Turkmenistan
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(591) Black, white, magenta
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.22; 29.01.13
(511)
2 – Dyes; binding preparations for paints; glazes
[paints, lacquers]; primers; paints; lacquers; coatings
[paints]; undercoating for vehicle chassis; anti-fouling paints; anti-corrosive preparations; protective
preparations for metals; anti-tarnishing preparations
for metals; enamels [varnishes].
17 – Plastic film, other than for wrapping; plastic
film for protecting paint and glass.
35 – Import-export agency services; invoicing; demonstration of goods; opinion polling; market studies; marketing research; layout services for advertising purposes; marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organi-
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zation of trade fairs for commercial or advertising
purposes; commercial intermediation services; presentation of goods on communication media, for
retail purposes; auctioneering; sales promotion for
others; publicity material rental; rental of sales
stands; radio advertising; bill-posting; distribution of
samples; dissemination of advertising matter; direct
mail advertising; advertising by mail order; television advertising; telemarketing services; administrative processing of purchase orders; pay per click advertising.
__________________________________________
(260) AM 2019 99689 A
(800) 1425776
(151) 2018 05 08
(891) 2018 05 08
(731) AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO
"YUZHMORRYBFLOT"
ul. Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy,
g. Nakhodka, RU-692954 Primorsky kray,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white and pale brown.
(531) 18.03.23; 26.11.02; 26.11.08; 28.05; 29.01.13
(511)
29 – Anchovy, not live; processed laver; caviar; fish
roe, prepared; calamari, not live; fish and seafood,
tinned; crabmeat sticks; shrimps, not live; prawns,
not live; spiny lobsters, not live; salmon, not live;
shellfish, not live; mussels, not live; seafood, processed; sea laver, processed for food; fish meal for human consumption; fish mousses; lobsters, not live;
fish paste; food products made from fish; crayfish,
not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish,
not live; salted fish; sardines, not live; herrings, not
live; mackerel, not live; sea-cucumbers, not live;
tuna, not live; fish fillets; trout, not live; smoked and
dried fish and seafood products; seaweed extracts for
food.
__________________________________________
(260) AM 2019 99690 A
(800) 1425777
(151) 2018 08 02
(891) 2018 08 02
(731) EMMANKO AG
Poststrasse 24, CH-6300 Zoug, Switzerland
(540)

CarFlexi
(591) Black, white
(511)
39 – Rental car reservation services; travel organization; reservation services for vehicle rental; vehicle

rental services; provision of on-line information in
the field of travel.
__________________________________________
(260) AM 2019 99691 A
(800) 1425789
(151) 2017 11 21
(891) 2017 11 21
(731) ZIMENKOV VADYM STANISLAVOVYCH
vul. Chykyrysova, 3, kv. 1, m. Makiivka,
Donetska obl. 86123, Ukraine;
DOVZHENKO VOLODYMYR MYKHAILOVYCH
663 kvartal, 1/16, m. Makiivka, Donetska obl.
86115, Ukraine;
VALTER EDUARD VOLODYMYROVYCH
vul. Maiakovskoho, 2/25, s. Dzerzhynskoho;
m. Makiivka, Donetska obl. 86123, Ukraine
(540)

(591) Red, white and black.
(531) 25.01.18; 26.01.02; 26.01.20; 26.07.05; 28.05;
29.01.13
(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; bacon; beans, preserved; bryndza (goat's milk cheese); bouillon; bouillon
concentrates; jams; whipped cream; cream (dairy
products); peas, preserved; prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables;
mushrooms, dried; mushrooms, processed; mushrooms, preserved; nuts, prepared; roasted nuts; chicken
breast fillets; hummus (chickpea paste); liver; potato
fritters; gelatine; meat jellies; fish jellies; fat-containing mixtures for bread slices; cranberry sauce (compote); frozen meals consisting primarily of meat,
fish, poultry or vegetables; packaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables;
frozen fruits, berries and vegetables; frozen fruit and
berry and vegetable mixes; frozen fish and seafood;
frozen semi-finished meat and fish products, including small sausages, patties, minced sausage, meat
and fish, meatballs, steaks, goulash, beef stroganoffs, cabbage rolls, stuffed peppers, rolls; candied
fruits, berries and nuts; yogurt; raisins; caviar; fish
roe, prepared; vegetable marrow paste; eggplant,
pumpkin and vegetable paste; cocoa butter for food;
potato chips; beans, canned; kimchi (fermented vegetable dish); kephir (milk beverage); fermented
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milk; charcuterie; smoked meat; pork loin; pork cutlets; fish cakes; chicken croquettes; hamburger patties; crabs, not live; crab sticks; shrimps, not live;
croquettes; black pudding; sweet corn, canned; spiny
lobsters, not live; lecsó (stew of Hungarian cuisine
containing peppers, tomato and onions); canned olives; fruit pulp; processed meat products; meat pastes; meat, tinned; meat-based snack foods; salted
meats; dried meat; grilled meat marinated in soy sauce; poultry extracts; tinned poultry; margarine; marmalade; butter; chocolate butter; buttercream; mussels, not live; milk beverages, milk predominating;
desserts made primarily from milk products; shellfish, not live; seafood, processed; chicken nuggets;
seeds, prepared, including salted and fried seeds; vegetables, cooked; fruit and vegetable salads; vegetables, tinned; fruits, tinned; ham; olives, preserved;
lobsters, not live; pectin for culinary purposes; liver
pâté; candied nuts; crystallized fruits and berries;
crayfish, not live; crustaceans, not live; food products made from fish; fish, tinned; fish fillets;
vegetable oils for food; ryazhenka (fermented baked
milk); sausages; cheese; rennet; smetana (sour cream); sour cream substitutes; pickles; sausages in
batter; lentils, preserved; soups; instant miso soup;
preparations for making soup; vegetable juices for
cooking; dried fruit mixes; dried berries; powdered
milk; tahini (sesame seed paste); tripe; tomato paste;
tomato juice for cooking; oysters, not live; dates;
pistachios, prepared; fruit and berry jellies; fruit and
berry compotes; vegetable, fruit and potato chips;
fruit peel; shish kebabs; ham; powdered eggs.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;
tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastries and confectionery; ice cream;
honey; golden syrup; yeast, baking-powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; edible ices; aniseed; peanut confectionery; baguettes
(French loaves); propolis; baking soda (bicarbonate
of soda for cooking purposes); sponge cakes; pastries; buns; jam buns; sandwiches; vareniki (stuffed
dumplings); waffles; waffle tarts; ready-rolled pastry
dough; oat flakes; oat-based food; seaweed (condiment); hot dog sandwiches; cloves (spice); caramels
(candy); piccalilli; spices; chocolate desserts; jelly
beans; Danish pastries; yeast; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; fruit
and berry jellies (confectionery); fruit jelly candy;
chewing gum; custard; leaven; cereal-based snack
food; rice-based snack food; frozen yogurt (confectionery ices); frozen cookie dough; aromatic preparations for food; food flavorings, other than essential
oils; flavorings, other than essential oils, for beverages; flavorings, other than essential oils, for cakes;
thickening agents for cooking foodstuffs; cerealbased snacks; marshmallows; ginger (spice); coffeebased and cocoa-based beverages; coffee beverages
with milk; cocoa beverages with milk; capers; curry
(spice); gruel; instant porridge; cupcakes; ketchup
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(sauce); gluten-free cereal products; peanut brittle;
confectionery; tortillas; cinnamon (spice); crackers;
starch for food; croissants; groats for human food;
corn, roasted; corn chips; corn flakes; confectionery
for decorating Christmas trees; liquorice (confectionery); noodles; candy made with caramel; mayonnaise; pasta; maltose; hominy; marinades; marzipan;
royal jelly; almond confectionery; pancakes; dessert
mousses (confectionery); nutmegs; muesli; meat
tenderizers for household purposes; meat gravies;
mint for confectionery; tea-based beverages; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; doughnuts; soya bean paste (condiment); pastilles (confectionery); baking powder; pelmeni (dumplings stuffed with meat); pepper; peppers (seasonings); allspice; cookies; chocolate chip cookies; pies; natural
sweeteners; pizzas; chips (cereal products); fondants
(confectionery); popcorn; powders for making ice
cream; pralines; condiments; seasonings; gingerbread; puddings; Turkish delight; preparations for
stiffening whipped cream; rice cakes; bagels; baking
powder; bread rolls; garden herbs, preserved (seasonings); sweetmeats (candy); soya sauce; malt for human consumption; malt extract for food; sauces
(condiments); caramel sauce; spaghetti; cookie mixes; dessert souffles; rusks; petit-beurre biscuits; dry
seasoning mixes for stews; sushi; cakes; tarts;
tomato sauce; fruit, citrus and berry teas; fruit, citrus
and berry ices; halvah; chocolate decorations for cakes; pastries; frozen confectionery; candy; iced tea;
instant tea; tea-based beverages; chutneys (condiments); grain-based chips; saffron (seasoning); chocolate; chocolate desserts; chocolate paste; chocolate
beverages with milk.
__________________________________________
(260) AM 2019 99692 A
(800) 1425790
(151) 2018 07 20
(891) 2018 07 20
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Purple and white.
(531) 04.05.05; 26.04.04; 26.11.22; 29.01.12
(511)
9 – Computer software for use in searching, browsing, purchasing, subscribing to, downloading, strea-
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ming, listening to, storing, organizing, sharing, creating playlists of, reviewing, and rating podcasts and
other audio, video, and multimedia content; downloadable podcasts featuring audio, video, and other
downloadable multimedia broadcasts in the fields of
music, television, film, books, news, concerts, radio,
sports, games, cultural event, and entertainment-related and educational programs.
__________________________________________
(260) AM 2019 99694 A
(800) 1425860
(151) 2018 06 12
(891) 2018 06 12
(731) Private Joint-Stock Company "KYIV
CARDBOARD AND PAPER MILL"
vul. Kyivska, 130, m. Obukhiv, Kyivska obl.
08700, Ukraine
(540)

Soffione ChefAssist
(591) Black, white
(511)
16 – Fountain pens; albums; almanacs; banknotes;
drawing pads; pamphlets; booklets; signboards of
paper or cardboard; toilet paper; printed matter;
printed publications; labels, not of textile; magazines
(periodicals); bookmarkers; note books; pads (stationery); calendars; tracing paper; office requisites,
except furniture; stationery; wood pulp board (stationery); cardboard; cardboard tubes; adhesive tapes for
stationery or household purposes; conical paper
bags; carbon paper; copying paper (stationery); boxes of paper or cardboard; cases for stamps (seals);
absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff
packaging; humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; flyers; bags (envelopes,
pouches) of paper or plastics, for packaging; garbage
bags of paper or of plastics; stuffing of paper or cardboard; waxed paper; handkerchiefs of paper; covers
(stationery); printers' blankets, not of textile; cream
containers of paper; packing (cushioning, stuffing)
materials of paper or cardboard; paper tapes; paper
sheets (stationery); packing paper; paper for recording machines; wood pulp paper; paper; document
files (stationery); folders for papers; writing materials (sets); writing paper; writing cases (stationery);
coasters of paper; tablemats of paper; bottle wrappers of cardboard or paper; bottle envelopes of
cardboard or paper; flags of paper; blotters; towels
of paper; luminous paper; face towels of paper; tissues of paper for removing make-up; tablecloths of
paper; loose-leaf binders; table linen of paper; table
napkins of paper; tablemats of paper; placards of
paper or cardboard.
__________________________________________
(260) AM 2019 99707 A
(800) 1426182
(151) 2018 06 22

(891) 2018 06 22
(731) "Adriatic Marinas" D.O.O.
Obala bb, Tivat, 85320 Crna Gora,
Montenegro
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99714 A
(800) 1426198
(151) 2018 06 22
(891) 2018 06 22
(731) "Adriatic Marinas" D.O.O.
Obala bb, Tivat, 85320 Crna Gora,
Montenegro
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99717 A
(800) 1426215
(151) 2018 06 22
(891) 2018 06 22
(731) "Adriatic Marinas" D.O.O.
Obala bb, Tivat, 85320 Crna Gora, Montenegro

#14 2019 07 25

93

sasaqonlo niSnebi

(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99718 A
(800) 1426266
(151) 2018 07 20
(891) 2018 07 20
(731) MASSIMO MENEGHETTI
Via Ca' Dolfin, 241, I-36061 Bassano del
Grappa (VI), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 26.13.25; 27.05.01
(511)
9 – Electronic components for gambling machines;
electronic indicator panels; score recorders [electronic]; battery chargers; computer application software
featuring games and gaming.
20 – Counters [tables]; tables [furniture]; coffee tables; seat cushions; chair pads; seats; stools; furniture
fittings, not of metal; furniture; textile covers [shaped] for furniture; multi-purpose stands [furniture].
24 – Fabric for gaming tables.
28 – Board games; roulette tables; card games; chips
for gambling; card shuffling machines; gaming machines for gambling; playing card shuffling device;
automatic gaming machines.
42 – Industrial and graphic art design; design services for furniture.
__________________________________________

94

(260) AM 2019 99719 A
(800) 1426270
(151) 2018 04 11
(891) 2018 04 11
(731) ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II,
CZ-293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
(540)

KAMIQ
(591) Black, white
(511)
12 – Automobiles, vehicle seats, steering wheels, rear-view mirrors, axles, motors for land vehicles, bodies for automobiles, clutches for land vehicles,
couplings for land vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2019 99720 A
(800) 1426309
(151) 2018 01 12
(891) 2018 01 12
(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyu "GLOBALINK"
Transportation and Logistics Worldwide
ul. Kabanbay batyra, ug. ul. Kurmangalieva,
dom 52/1, 050010 g. Almaty, Kazakhstan
(540)

(591) Orange and grey
(531) 27.05.10; 27.05.15; 29.01.12
(526) LOGISTICS
(511)
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agency services; business administration; cost price
analysis; rental of advertising space; business auditing; business intermediary services relating to the
matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding; employment agency services; computerized file management; book-keeping;
invoicing; demonstration of goods; transcription of
communications [office functions]; opinion polling;
market studies; business information; commercial
information and advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; business research; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy;
business organization consultancy; consultancy regarding public relations communication strategies;
business management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; marketing; business management of performing artists;
business management of sports people; business ma-
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nagement; writing of resumes for others; scriptwriting for advertising purposes; news clipping services; updating and maintenance of information in registries; updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word
processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging newspaper
subscriptions for others; organization of fashion
shows for promotional purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
office functions; shop window dressing; design of
advertising materials; business appraisals; payroll
preparation; data search in computer files for others;
sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance;
commercial intermediation services; providing business information via a web site; provision of commercial and business contact information; provision
of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; web indexing for commercial or
advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion for others;
production of teleshopping programmes; production
of advertising films; office machines and equipment
rental; rental of advertising time on communication
media; publicity material rental; rental of vending
machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; publication of publicity texts; radio
advertising; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods [excluding the transport
thereof] and services, enabling customers to conveniently view and purchase those goods and services;
bill-posting/outdoor advertising; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail
advertising; retail and wholesale services; registration of written communications and data; writing of
publicity texts; on-line advertising on a computer
network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; business inquiries; systemization of information into computer databases; advisory services for
business management; negotiation of business contracts for others; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; compiling indexes of information for commercial or advertising
purposes; tax preparation; drawing up of statements
of accounts; telemarketing services; psychological
testing for the selection of personnel; outsourced administrative management for companies; business
management of hotels; business management for freelance service providers; business project management services for construction projects; commercial
administration of the licensing of the goods and services of others; business management of reimbursement programs for others; administration of consumer loyalty programs; administration of frequent
flyer programs; administrative processing of pur-

chase orders; public relations; modelling for advertising or sales promotion; typing; appointment reminder services [office functions]; web site traffic
optimization; relocation services for businesses; tax
filing services; search engine optimization for sales
promotion; appointment scheduling services [office
functions]; price comparison services; pay per click
advertising; secretarial services; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; shorthand; outsourcing services
[business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; business efficiency expert services; consultancy regarding advertising communications strategy; retail or
wholesale services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations and medical supplies; sales
promotion for others; rental of billboards [advertising boards]; advertising and publicity services.
36 – Credit bureau services; debt collection agency
services; real estate agency services; financial analysis; rental of apartments; rental of offices for coworking; rental of offices for co-working; rental of
real estate; rental of offices [real estate]; lease-purchase financing; savings bank services; accommodation bureau services [apartments]; rent collection;
issuance of travelers' checks; issuance of credit
cards; issuance of tokens of value; capital investment; insurance information; financial information;
clearing, financial; insurance consultancy; financial
consultancy; debt advisory services; stock exchange
quotations; lending against security; monetary affairs; business liquidation services, financial; brokerage; financial management; exchanging money; online banking; processing of debit card payments;
processing of credit card payments; factoring; organization of collections; arranging finance for construction projects; antique appraisal; jewelry appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp
appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation [financial appraisal]; real estate
affairs; electronic funds transfer; surety services;
securities brokerage; real estate brokerage; brokerage of carbon credits; insurance brokerage; providing
rebates at participating establishments of others
through use of a membership card; loans [financing];
pawnbrokerage; providing financial information via
a web site; check verification; investment of funds;
charitable fund raising; stocks and bonds brokerage;
financial sponsorship; mortgage banking; instalment
loans; insurance underwriting; life insurance underwriting; health insurance underwriting; accident insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance underwriting; apartment house
management; real estate management; financial management of reimbursement payments for others;
actuarial services; banking; stock brokerage services; retirement payment services; bail-bonding; trus-
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teeship; provident fund services; provident fund services; financial customs brokerage services; mutual
funds; financing services; financial affairs; safe deposit services; deposits of valuables; fiscal valuation;
rental of farms.
39 – Air transport; motor coach rental; boat rental;
garage rental; rental of vehicle roof racks; aircraft
rental; parking place rental; rental of warehouses;
rental of tractors; booking of seats for travel; travel
reservation; transport reservation; towing; vehicle
breakdown towing services; bottling services; bottling services; water distribution; delivery of newspapers; message delivery; parcel delivery; delivery
of goods; delivery of goods by mail order; flower
delivery; launching of satellites for others; traffic information; transportation information; storage information; transportation logistics; rescue operations
[transport]; arranging of cruises; travel arrangement;
armored-car transport; hauling; carting; transport
and storage of trash; transporting furniture; lighterage services; ferry-boat transport; removal services;
transport of travellers; guarded transport of valuables; bus transport; car transport; barge transport; boat
transport; railway transport; marine transport; passenger transport; river transport; ambulance transport; streetcar transport; porterage; refloating of
ships; cash replenishment of automated teller machines; shipbrokerage; transport brokerage; freight brokerage [forwarding (Am.)]; providing driving directions for travel purposes; car rental; railway truck
rental; rental of diving bells; rental of diving suits;
rental of motor racing cars; rental of aircraft engines;
railway coach rental; rental of wheelchairs; rental of
storage containers; horse rental; rental of freezers;
rental of navigational systems; refrigerator rental;
vehicle rental; rental of electric wine cellars; stevedoring; unloading cargo; electricity distribution;
distribution of energy; packaging of goods; collection of recyclable goods [transport]; ice-breaking;
piloting; water supplying; escorting of travellers;
transport; transport by pipeline; wrapping of goods;
operating canal locks; car parking; chauffeur services; pleasure boat transport; car sharing services;
courier services [messages or merchandise]; salvaging; salvage of ships; underwater salvage; taxi
transport; transport; transport services for sightseeing tours; franking of mail; freight [shipping of
goods]; freighting; physical storage of electronically
stored data or documents; boat storage; storage of
goods; storage; freight forwarding; gift wrapping.
__________________________________________
(260) AM 2019 99721 A
(800) 1426350
(151) 2018 08 01
(891) 2018 08 01
(731) BDF NATURAL INGREDIENTS, S.L.
C. Les Serres, 22, E-17244 CASS GIRONA,
Spain
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(540)

BDF PROBIND
(591) Black, white
(511)
1 – Enzyme preparations for the food industry; enzyme preparations for industrial use; enzymes for the
food industry; refined enzymes for industrial use;
enzymes derived from biotechnological processes
for industrial use; enzymes in liquid form for industrial use; enzymes for treating textiles; enzymes for
use in agglutination; enzymes for scientific use; enzymes for industrial use; enzymes for technical use;
enzymes [other than for medical or veterinary use];
enzyme preparations for use in the flour milling industry; casein for the food industry; protein for the
food industry; proteins for foods for human consumption (raw material); milk ferments for the food industry; milk ferments for industrial use; adhesives
for industrial purposes; enzyme preparations for use
in the alcohol industry; wheat protein [raw material];
wheat proteins for use in industry; unprocessed proteins; proteins as raw materials for use in manufacturing; proteins as raw materials for use in industry;
proteins for human foods which form emulsions as
part of the manufacturing process; protein for human
foods, in the form of gels as part of the manufacturing process; proteins for manufacturing processes;
proteins for use in industry; proteins for use in fermentation technology; proteins for use in the manufacture of beverages; proteins for use in manufacture; casein for industrial use; casein for the food
industry; lactic ferments [bacterial preparations] for
use in food manufacturing; milk ferments for the
food industry; milk ferments for industrial use.
__________________________________________
(260) AM 2019 99722 A
(800) 1426407
(151) 2018 07 11
(891) 2018 07 11
(731) UNISOL AG
Etzelstrasse 102, CH-8808 Pfäffikon,
Switzerland
(540)

(591) Green and blue
(531) 02.09.23; 02.09.25; 27.05.10; 29.01.12
(511)
9 – Software; recorded game software; software (recorded programs); computer software platforms; ap-
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plication software for mobile telephones; application
software; computer operating system software; educational software for children; software.
41 – Consultancy in the field of education, training
and further training, and entertainment provided via
telephone call centers and hotlines; educational services provided by schools; training services by means of simulators; information relating to education;
education, training and entertainment services; education, teaching and training; providing on-line information about education, training, entertainment,
sporting and cultural activities; provision of online
training; preparation, conducting and organization of
training workshops; dissemination of educational
material; preparation and hosting of conferences,
congresses, seminars and workshops for training;
conducting of instructional, educational and training
courses for young people and adults; conducting
training seminars.
__________________________________________
(260) AM 2019 99723 A
(800) 1426418
(151) 2018 07 30
(891) 2018 07 30
(731) Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennost'yu "LABORATORIYA SOVREMENNOGO, ZDOROV'YA"
ul. Khimzavodskaya, 11/20, Berdsk,
RU-633004 Novosibirskaya oblast', Russian
Federation
(540)

(591) White and blue.
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.10; 29.01.12
(511)
5 – Acne treatment preparations; adhesive plasters;
albumin dietary supplements; albuminous foodstuffs
for medical purposes; albuminous preparations for
medical purposes; alginate dietary supplements; aloe
vera preparations for pharmaceutical purposes; amino acids for medical purposes; antibacterial handwashes; antibacterial soap; antiseptics; antiseptic cotton; antioxidant pills; anti-uric preparations; appetite suppressant pills; appetite suppressants for medical purposes; asthmatic tea; barks for pharmaceutical
purposes; bath salts for medical purposes; biological
preparations for medical purposes; candy for medical purposes; candy, medicated; casein dietary supplements; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; cod liver oil; collyrium; decoctions for pharmaceutical purposes; depuratives; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted
for medical purposes; dietetic substances adapted for

medical use; dietary fiber; digestives for pharmaceutical purposes; disinfectants for hygiene purposes;
elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme dietary supplements; enzyme preparations for medical
purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes;
febrifuges; ferments for pharmaceutical purposes;
flour for pharmaceutical purposes; frostbite salve for
pharmaceutical purposes; food for babies; gauze for
dressings; gelatine for medical purposes; glucose
dietary supplements; glucose for medical purposes;
hematogen; herbal teas for medicinal purposes; homogenized food adapted for medical purposes; immunostimulants; infant formula; lactose for pharmaceutical purposes; lacteal flour for babies; lecithin
dietary supplements; liniments; linseed dietary supplements; linseed for pharmaceutical purposes; linseed oil dietary supplements; lotions for pharmaceutical purposes; lyophilized food adapted for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes; medicated after-shave lotions; medicated dentifrices; medicated dry shampoos; medicated hair lotions; medicated shampoos; medicated soap; medicated toiletry preparations; medicinal drinks; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud; medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medicines for human purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes; mineral food supplements; mineral waters for medical purposes; mouthwashes for
medical purposes; mud for baths; mustard plasters;
nervines; nutraceutical preparations for therapeutic
or medical purposes; nutritional supplements; ointments for pharmaceutical purposes; pastilles for
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical
purposes; petroleum jelly for medical purposes;
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating sunburn; phytotherapy
preparations for medical purposes; plant extracts for
pharmaceutical purposes; pollen dietary supplements; pomades for medical purposes; powdered
milk for babies; preparations for the treatment of
burns; preparations of trace elements for human and
animal use; propolis dietary supplements; propolis
for pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; purgatives; remedies for perspiration; royal
jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bathing; salts
for medical purposes; salts for mineral water baths;
serums; slimming pills; sugar for medical purposes;
sunburn ointments; syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills; therapeutic preparations for the
bath; thermal water; tinctures for medical purposes;
tissues impregnated with pharmaceutical lotions;
tonics [medicines]; vitamin preparations; wadding
for medical purposes; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes.
__________________________________________
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(260) AM 2019 99724 A
(800) 1426464
(151) 2018 07 23
(891) 2018 07 23
(731) ALPEN PHARMA AG
Casinoplatz 2, CH-3011 Bern, Switzerland
(540)

(260) AM 2019 99726 A
(800) 1426497
(151) 2018 07 03
(891) 2018 07 03
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

CLASSKIT
(591) Black, white
(511)
9 – Computer software used in developing other
software applications; application development software.
__________________________________________
(591) Black, white
(531) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.16; 27.05.01;
27.05.17
(511)
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; sanitary products for medical purposes;
dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2019 99725 A
(800) 1426483
(151) 2018 06 26
(891) 2018 06 26
(731) GLOBAL FUNCTIONAL DRINKS AG
Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland
(540)

(260) AM 2019 99727 A
(800) 1426499
(151) 2018 07 18
(891) 2018 07 18
(731) Rieker Holding AG
Stockwiesenstrasse 1, CH-8240 Thayngen,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 05.05.02; 05.05.20; 05.05.21; 26.01.01;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.24
(511)
18 – Leather and imitations of leather; bags; handbags.
25 – Clothing, shoes, footwear, headgear, waist
belts.
__________________________________________

(591) Light gray, white, red, orange and yellow
(531) 01.15.15; 01.15.19; 01.15.21; 05.07.11;
05.07.22; 25.01.15; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.24; 29.01.15
(511)
32 – Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic cocktails, syrups for beverages,
vegetable juices (beverages), fruit juices; non-alcoholic fruit beverages, essences for making beverages, energy drinks.
__________________________________________
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(260) AM 2019 99729 A
(800) 1426538
(151) 2018 07 07
(891) 2018 07 07
(731) B.R.A.H.M.S GmbH
Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf,
Germany
(540)

B.R.A.H.M.S Copeptin
proAVP
(591) Black, white
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(511)
1 – Chemical products for use in science, namely
diagnostic reagents [other than for medical or veterinary use].
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations, namely diagnostic reagents.
__________________________________________
(260) AM 2019 99730 A
(800) 1426558
(151) 2018 01 26
(891) 2018 01 26
(731) CAURI LTD
102 Hamilton House, 1 Temple Avenue,
London EC4Y 0HA, United Kingdom
(540)

(591) light green, white
(531) 03.09.16; 26.13.25; 27.05.10; 29.01.04
(511)
36 – Payment administration services; payment and
receipt of money as agents; payment processing;
payment processing services; payment services provided via wireless telecommunications apparatus
and devices; payment transaction card services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99731 A
(800) 1426632
(151) 2018 03 23
(891) 2018 03 23
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD.
11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-shi,
Osaka 544-0022, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.19
(511)
1 – Chemicals; glue and adhesives for industrial purposes; tire puncture sealants; compositions for repairing inner tubes of tires; tire repairing compositions;
tire sealing compounds; sealants for preventing air
leaks of tires; sealants for preventing blowout of tires; rubber cements for industrial purposes; vulcanizing adhesives for tires and tubes; cements for pneumatic tires; cements for mending broken articles;
mastic for tires; diluting solvents for adhesive; ungluing preparations.

4 – Lubricants; lubricants for tire fitting; solid lubricants; industrial wax.
7 – Repairing or fixing machines and apparatus; rubber vulcanizing apparatus; tire changer; tire spreader
for repairing tires; repairing or fixing machines and
apparatus, their parts and fittings for tires and tubes
of land vehicles; electric drills for processing rubbers, which are adapted for repairing tire puncture of
automobiles; electric rubber cutting tools adapted for
repairing tire puncture of automobiles; electric drills
for processing rubbers, which are adapted for repairing tire puncture of bicycles; electric rubber cutting
tools adapted for repairing tire puncture of bicycles;
automatic tire removing and installing devices; air
compressors; power jacks for land vehicles; hydraulic jacks; compressed air injection apparatus for attaching and detaching tires and wheels.
8 – Hand tools [other than "carpenters" inkpots and
their accessories, razor strops, sharpening steels and
whetstones"]; hand operated implements; hand tools,
hand-operated; hand-operated automotive repair
tools; hand tools for repair and maintenance of bicycles; tire levers; tire repairing tools for inserting
sealants and rubber materials; tire repairing tools for
adjusting hole of tire puncture; bladed or pointed
hand tools and swords; reamers; cutters; awls; lifting
jacks, hand-operated; scrapers (hand-operated); pressure rollers for repairing tire patches and rubbers
(hand tools); nippers; cutting pliers; compressed air
injection tools (hand tools) for attaching and detaching tires and wheels.
12 – Adhesive rubber patches for repairing tubes or
tires; rubber strips for repairing tires; tire repairing
rubber plugs used for sealing and filling tire punctures; tire repairing rubber plugs combined with rubber patches used for sealing and filling tire punctures; repairing rubber patches in the form of bars
used for sealing and filling damages to rubber parts
and fittings (such as tire and tubes) of vehicles; balance weights for two-wheeled motor vehicles and
bicycles; air pumps for two-wheeled motor vehicles
and bicycles; valves for tires of two-wheeled motor
vehicles and bicycles; repair kits for tire of automobiles; repair kits for tires of bicycles; repair outfits
for inner tubes; patches for repairing vehicle tires.
17 – Weatherstripping compositions; adhesive sealant compounds; adhesive caulking compounds; chemical compositions for repairing leaks; adhesive
rubber patches for repairing conveyor belts; sealants
for preventing blowout of automobile tires; rubber
sealants; rubber materials for repairing tires; rubber
materials in the form of sheet for repairing tires.
__________________________________________
(260) AM 2019 99732 A
(800) 1426704
(151) 2018 07 18
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(891) 2018 07 18
(731) AUDEMARS PIGUET HOLDING SA
Route de France 16, CH-1348 Le Brassus,
Switzerland
(540)

(591) Black, White
(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15; 27.07.01;
27.07.11
(511)
14 – Jewelry, jewelry articles, timepieces and chronometric instruments, watches, precious metals and
their alloys, watch bands, presentation cases for watches.
__________________________________________

ce stations (refueling and maintenance), wheel balancing, vehicle washing and cleaning; retreading of
tires.
41 – Services provided by consultants and information relating to preparation, hosting and organization
of training workshops; preparation and conducting
of conferences, conventions, training workshops,
seminars, lectures, exhibitions and educational classes.
__________________________________________
(260) AM 2019 99735 A
(800) 1426834
(151) 2018 04 17
(891) 2018 04 17
(731) HENKEL AG & CO. KGAA
Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(540)

(260) AM 2019 99734 A
(800) 1426734
(151) 2018 07 10
(891) 2018 07 10
(731) NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL
SA
Chemin de Château Bloch 11, CH-1219 Le
Lignon – Genève, Switzerland
(540)

(591) Black and orange
(531) 24.17.04; 26.11.01; 26.11.07; 27.05.10;
29.01.12
(511)
12 – Motors and engines for land vehicles; coupling
and transmission components for land vehicles; hydraulic circuits for automobiles; turbines for land vehicles; vehicle bodies; vehicle parts and interior and
exterior accessories.
35 – Consultancy services relating to company acquisitions and mergers; commercial intermediary services in the context of linking potential private investors with entrepreneurs who need financing; negotiation and conclusion of commercial transactions for
spare parts distributors; provision of on-line sales
areas for sellers and buyers of goods and 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; these services may be provided
by retail stores, wholesale outlets or through electronic media, for example through websites.
37 – Garage services for maintenance and repair of
motor vehicles, information regarding repair, reconstruction of used or partially destroyed engines, servi-
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(591) Black, white and yellow
(531) 07.01.09; 25.05.25; 26.04.12; 29.01.13
(511)
1 – Adhesives for industrial use; tile adhesives.
16 – Adhesives for stationery and household purposes.
17 – Insulating tapes, adhesive caulking compounds;
adhesive tapes, strips, bands and films, other than
stationery and not for medical or household purposes; adhesive bands other than stationery and not for
household purposes; self-adhesive tapes other than
for stationery and not for household purposes; adhesive tapes for industrial purposes; adhesive sealant
and caulking compound; insulating materials; sealant compounds for joints; expansion joint fillers;
insulating materials for building; insulating materials
made of polyurethane foam; insulating plaster; insulating tapes; insulating varnish; packing, stopping
and insulating materials, sealants; silicone sealants;
seals, sealants and fillers.
__________________________________________
(260) AM 2019 99736 A
(800) 1426838
(151) 2018 02 20
(891) 2018 02 20
(731) TWINSET S.p.A.
Via Del Commercio, 32, I-41012 Carpi
(Modena), Italy
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(540)

TWINSET
(591) Black, white
(511)
14 – Costume jewellery; jewellery; precious stones;
rings (jewellery); rings (costume jewellery); necklaces; bracelets; brooches all in precious metals or
coated therewith; watches; key rings in precious metals or coated therewith; jewellery boxes, jewellery
boxes of precious metal or coated therewith; boxes
for watches; tie clips of precious metal; cuff links;
decorative boxes in precious metal; statuettes of
precious metal.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; beds; sofas;
armchairs; tables; chairs; pillows; chests of drawers;
bamboo curtains; cribs; shelves; display stands; file
cabinets; garment covers (storage); hand fans; pillows; dividing screens (furniture); wooden or plastic
boxes; toy boxes; serving trolleys (furniture); wine
racks; non-metallic baskets; objects of art in wood,
wax, plaster or plastic materials; umbrella stands;
cots for babies; clothes and hats hangers; wardrobes;
stools; baby walkers; seats for children; pet houses
and kennels for household pets.
__________________________________________
(260) AM 2019 99737 A
(800) 1426859
(151) 2018 05 03
(891) 2018 05 03
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

SHAZAM
(591) Black, white
(511)
9 – Software for video, image, audio, and music recognition and identification; databases containing
downloadable recorded music files; downloadable
audio, video and multimedia content; application development software; computer game software featuring music quizzes; user interfaces for on-board motor vehicle computers and electronic devices, namely
electronic control panels, monitors, touchscreens, remote controls, docking stations, connectors, switches, and voice activated controls; computer software
enabling viewer of radio, television or streaming
programs, films, or audiovisual entertainment or information content to access, online or via mobile
phone or computer, interactive audio and visual entertainment or information content, offers or competitions or retail service providers; software for
accessing information relating to music and audio
and visual content; software enabling discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed,
multimedia or augmented reality content.

38 – Messaging services; broadcasting and transmission of voice data, images, music audio, video, multimedia, television and radio by means of telecommunications networks, computer networks, the Internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; matching users for the
transfer of music, audio, video, and multimedia by
means of telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; providing access to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line forums, directories, music and
video and audio programs.
41 – Arranging, organizing, conducting and presenting concerts, live performances, entertainment special events, arts and cultural events, festivals, and
sporting events; production, distribution, and presentation of radio programs, music, television programs,
motion pictures and sound recordings; providing via
websites entertainment and music; providing information, schedules, reviews and personalized recommendations of entertainment, motion pictures, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions and sporting events;
publication and presentation of reviews, surveys,
posting and sharing of reviews, survey and ratings
relating to entertainment, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, and exhibitions
and ratings, provided via interactive websites and
computer applications; providing online interactive
information in the field of music, entertainment and
films.
__________________________________________
(260) AM 2019 99739 A
(800) 1427000
(151) 2016 11 22
(891) 2016 11 22
(731) TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1, I-20123 MILANO, Italy
(540)

(591) Blue and red
(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.01.02; 29.01.12
(511)
38 – Telecommunication services, namely, providing connectivity services in the nature of international telecommunication voice, data and mobile data
services; global fixed network and mobile network
telephony communication services; international IP
telephony services; providing connections to a global computer network, namely, IP connectivity services to a global computer network; telematic sending of information; telematic services, namely, telematics transmission of information, short messages
data and documents via computer terminal in the
nature of wholesale SMS/MMS global service; inte-
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grated multimedia messaging services consisting of
international wholesale services of SMS, MMS; connectivity services, namely, electronic transmission of
voice, mobile data and Internet protocol bulk connectivity as well as value-added network (VAN) services, these services also provided by software applications for mobile devices, including, but without
limitation to, smartphones and tablets; providing telecommunication connectivity services via a wide
area network (wan); providing telecommunication
connectivity services via a local area network (lan);
providing telecommunication connectivity services
via a metropolitan area network (man); providing telecommunication connectivity services integrated
with data storage solutions featuring data management and security services; providing telecommunication connectivity services integrated with data storage solutions in physical spaces on hardware platforms with a security infrastructure, administrative
access services and dedicated IP addresses; providing telecommunication connectivity services integrated with data storage solutions in virtual spaces
on platforms with monitoring, security infrastructures, operating systems and applications management;
providing telecommunication connectivity services
integrated with security services solutions to receive
sensitive data and to ensure the continuity of the
access to the data in case of breakdown; providing
telecommunication connectivity services with infrastructure in a virtual space supporting the users of
the connectivity solutions; providing telecommunication connectivity services with authentication through mobile connection to access reserved web areas;
providing telecommunication connectivity services
on single and integrated virtual platform for the
storage and management of data; rental of access
time to a database server; Internet service provider
services; telecommunications consultancy; telecommunications; technical advice and consultation
services in the field of telecommunications; leasing
of access time to databases for data processing.
42 – Computer rental; cloud computing; technical
advice and consultation services in the field of information technology; creation and developing computer software; creating, operating and maintaining
databases, Intranets and web sites; management of
research, design and development projects; infrastructure as a Service [IaaS]; installation and maintenance of computer programs; leasing of computers
for data processing; rental of software; platform as a
Service [PaaS]; design and development of computer
systems and of telecommunications systems and
equipment; computer programming; authentication
services through mobile network for accessing reserved web areas; electronic storage of data; computerised data storage, computer project management
in the field of electronic data processing, data security services; electronic data storage on hardware
platforms featuring security infrastructures, adminis-
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trative access services and dedicated IP addresses;
electronic data storage in virtual spaces, data storage
services in virtual spaces including security infrastructures, programming of Internet security programmes, provision of security services for computer
networks, computer access and computerised transactions; IT security services to provide protection of
data, recovery of data and business continuity in
case of breakdown and/or external interference; consultancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure
and relating to computer networks and data transmission networks; services of virtual platform for
storage and management of data; research, design
and development services relating to computers,
computer programs, computer systems, software
application solutions, data processing systems, data
management, computerized information processing
systems, communication services, communications
solutions, communication applications, communication systems and network interfaces; software as a
service [SaaS]; development of software application
solutions and information technology [IT] engineering; scientific and technological services and research and design relating thereto; providing temporary use of on-line software; rental of web servers;
rental of a database server (to third parties); hosting
of servers; data recovery services; computer disaster
recovery planning services for data communications
systems.
__________________________________________
(260) AM 2019 99741 A
(800) 869565
(151) 2005 09 28
(891) 2018 09 19
(731) DR. KURT WOLFF GMBH & CO. KG
Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld,
Germany
(540)

(591) Red and white.
(531) 25.03.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(511)
3 – Perfumery, cosmetics, toilet soap, non-medical
hair care products and non-medical hair tonic.
5 – Medical hair care products and medical hair
tonic.
__________________________________________
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(260) AM 2019 99744 A
(800) 1237948
(151) 2014 10 24
(891) 2018 06 06
(731) ESSA GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Istoç Ticaret Merkezi 12. Ada, No:18-20-2224, Bağcılar İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.22
(511)
14 – Horological and chronometric instruments and
parts and accessories thereof, namely, chronometers,
wrist watches, pocket watches, jewelry watches,
wall clocks, table clocks, watch bands, watch straps,
watch bracelets, watch chains, cases for watches and
clocks, and replacement parts for watches and
clocks.
__________________________________________
(260) AM 2019 99745 A
(800) 1248192
(151) 2015 03 24
(891) 2018 09 06
(731) HENKEL AG & CO. KGAA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany
(5400

(591) Black, white, gray and red
(531) 24.17.07; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.10; 29.01.14
(511)
3 – Preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing, styling and waving of hair.
__________________________________________
(260) AM 2019 99746 A
(800) 1263784
(151) 2015 05 20
(891) 2018 09 06
(731) MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Bauernmarkt 2, A-1010 Wien, Austria

(540)

(591) Black, white
(531) 18.03.07; 18.03.23; 27.05.01; 27.05.10
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; payroll preparation,
cost price analysis, commercial information agencies, business management and organisation consultancy, book-keeping, auditing, computerized file management, systemisation and compilation of information into computer databases, business appraisals,
business efficiency experts services, marketing, marketing studies, economic forecasting; commercial
and consumer information services, especially commercial information agencies as well as commercial
information and advice for consumers (consumer
advice shop); franchising, especially services of a
franchisor, namely assistance with business management and organisation of commercial or industrial
businesses; retails services in connection with objects of art and antiques; market analysis concerning
availability and sale of objects of art and antiques.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
banking; financial clearing, home banking, financial
information, financial consultancy and sponsoring,
financial evaluation, mutual funds, capital investments, electronic funds transfer, financial management and trusteeship; real estate affairs, especially
real estate appraisal, rental and leasing of real estate,
real estate agencies and real estate management, rent
collection; art and antiques appraisal.
__________________________________________
(260) AM 2019 99747 A
(800) 1269842
(151) 2015 08 12
(891) 2018 08 09
(731) SHANTOU QINCAI COSMETICS CO., LTD.
5/F, Chengxing Industrial Bldg., Jieyang
Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou
City, Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
3 – Lipsticks; rouge; cosmetics; cosmetic creams;
wash face milk; eye shadow; nail polish; make-up

#14 2019 07 25

103

sasaqonlo niSnebi

powder; cosmetic preparations for eyelashes; perfumes.
__________________________________________
(260) AM 2019 99748 A
(800) 1286741
(151) 2015 12 15
(891) 2018 09 18
(731) ASEGUA THERAPEUTICS LLC
333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404,
Ireland
(540)

ASEGUA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2019 99749 A
(800) 1337806
(151) 2016 01 22
(891) 2018 08 28
(731) ULADZIMIR ALISEIKA
kv. 19, d.11, per. Tretiy Oktyabrskiy, 212030
Mogilev, Belarus
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.19; 27.05.22
(511)
7 – Kitchen blenders, electric for household purposes; crushers for kitchen use, electric; kitchen grinders, electric; can openers, electric; coffee grinders,
other than hand-operated; hair clipping machines for
animals; peeling machines; bread cutting machines;
kitchen machines, electric; wringing machines for
laundry; dishwashers for household purposes; washing machines [laundry]; spin driers [not heated];
sewing machines; mills for household purposes,
other than hand-operated; blenders, electric, for
household purposes; vacuum cleaner bags; kitchen
mixers electric for household purposes; meat grinders [machines]; knives, electric; cleaning appliances utilizing steam; food processors, electric; vacuum cleaners, for household purposes; robots [machines]; whisks, electric, for household purposes;
snow ploughs; fruit presses, electric, for household
purposes; sharpening machines; washing installations for vehicles; washing apparatus; beverage preparation machines, electromechanical; food preparation machines, electromechanical.
8 – Razors, electric or non-electric; lawn clippers
[hand instruments]; cutlery; depilation appliances,
electric and non-electric; razor blades; beard clip104

pers; hair clippers for personal use, electric and nonelectric; hair clippers for animals [hand instruments];
meat choppers [hand tools]; manicure sets; manicure
sets, electric; pedicure sets; knives; vegetable slicers;
nail files, electric; tableware [knives, forks and spoons]; hand implements for hair curling; vegetable
choppers; fingernail polishers, electric or non-electric; flat irons; hair curling tongs, electric; hair straightening tongs, electric; choppers [knives].
9 – Balances [steelyards]; scales; hygrometers; calculating machines; electronic book readers; electronic agendas.
11 – Apparatus for lighting, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating; hydromassage bath apparatus; air deodorising apparatus; ionization apparatus for the treatment of air or water;
fruit roasters; freezers; boilers, other than parts of
machines; waffle irons, electric; electric fans for personal use; water heaters; extractor hoods for kitchens; hot water bottles; footwarmers, electric or nonelectric; bedwarmers; grills [cooking appliances];
lighters; evaporators; shower cubicles; fireplaces,
domestic; pressure cooking saucepans, electric; air
conditioning apparatus; coffee machines, electric;
gas lamps; electric lamps; bread baking machines;
multicookers; electric heaters; infrared heating panels; fabric steamers; food steamers, electric; kitchen
ranges [ovens]; microwave ovens [cooking apparatus]; cookers; heaters, electric, for feeding bottles;
water filtering apparatus; air purifying apparatus and
machines; cooking apparatus and installations; cooking rings; plate warmers; electric appliances for
making yogurt; radiators, electric; hair dryers; pressure cookers, electric; fan heaters for personal use;
thermo pots (home appliance using for boiling water
and maintaining predetermined temperature); bread
toasters; air humidifiers; air cooling apparatus; air
filtering installations; cooking utensils, electric; filters for drinking water; deep fryers, electric; refrigerators; kettles, electric.
__________________________________________
(260) AM 2019 99798 A
(800) 1427022
(151) 2018 06 26
(891) 2018 06 26
(731) DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT
SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Aşağı Öveçler Mahallesi 1325., Sokak
No.6; Ankara, Çankaya, Turkey
(540)

(591) Orange and navy blue
(531) 26.04.04; 26.04.12; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12
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(511)
6 – Goods and materials of common metal used for
storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal (storage, transport), buildings of metal, frames of metal for building, poles of
metal for building, metal boxes, packaging containers of metal, aluminium foil, fences made of metal,
guard barriers of metal, metal tubes, storage containers of metal, metal containers for the transportation
of goods, ladders of metal.
19 – Building materials (as finished products) made
of concrete, gypsum, clay, potters' clay, stone,
marble, wood, plastics and synthetic materials for
building, construction, road construction purposes,
included in this class; non-metallic buildings, nonmetallic building materials, poles not of metal for
power lines, barriers not of metal; natural and synthetic coatings in the form of panels and sheets, being
building materials; bitumen cardboard coatings for
roofing; bitumen coating for roofing; doors and
windows of wood and synthetic materials.
37 – Construction services, rental of construction
machines and equipment; installation, maintenance
and repair of heating, cooling and sanitary installations.
__________________________________________
(260) AM 2019 99800 A
(800) 1427073
(151) 2018 07 02
(891) 2018 07 02
(731) SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD.
No.1, Zhongchuang Road, Yinan Economic
Development Zone, Linyi City, Shandong
Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.12; 27.05.17
(511)
12 – Pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires
[tyres]; casings for pneumatic tires [tyres]; automobile tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; tires
for vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; bicycle tyres.
__________________________________________
(260) AM 2019 99801 A
(800) 1427110
(151) 2018 06 22
(891) 2018 06 22
(731) Limited Liability Company "LAKVIR"
Frunze st., vlad. 9/14, Stupino, RU-142803
Moskovskaya oblast, Russian Federation

(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; non-medicated dentifrices;
amber [perfume]; descaling preparations for household purposes; antistatic preparations for household
purposes; breath freshening sprays; petroleum jelly
for cosmetic purposes; sachets for perfuming linen;
scented water; Javelle water; lavender water; toilet
water; floor wax; mustache wax; tailors' wax; polish
for furniture and flooring; perfumes; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; perfumery; eyebrow pencils; cosmetic pencils; colorants for toilet purposes; cosmetic dyes; cosmetic
creams; skin whitening creams; nail polish; shaving
lotions; hair lotions; lotions for cosmetic purposes;
beauty masks; oils for cosmetic purposes; oils for
toilet purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; oils for cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil;
lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine
for degreasing; whiting; cleaning chalk; almond milk
for cosmetic purposes; musk [perfumery]; deodorant
soap; shaving soap; soap for brightening textile; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond
soap; mint for perfumery; cosmetic kits; false nails;
eau de Cologne; bases for flower perfumes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations;
cosmetic preparations for baths; hair waving preparations; laundry soaking preparations; leather bleaching preparations; denture polishes; cosmetic preparations for slimming purposes; starch glaze for
laundry purposes; fabric softeners for laundry use;
laundry bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping preparations; lacquer-removing preparations;
rust removing preparations; nail care preparations;
cleaning preparations; preparations for cleaning dentures; wallpaper cleaning preparations; preparations
for unblocking drain pipes; color-brightening chemicals for household purposes [laundry]; scouring
solutions; tissues impregnated with cosmetic lotions;
turpentine for degreasing; potpourris [fragrances];
bleaching soda; washing soda, for cleaning; bleaching salts; ammonia [volatile alkali] [detergent];
astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes;
neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin
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care; cosmetics; cosmetics for animals; mascara;
terpenes [essential oils]; shampoos; shampoos for
pets; soda lye; ethereal essences; cotton sticks for
cosmetic purposes; aromatics [essential oils]; laundry glaze; shoemakers' wax; deodorants and antiperspirants for personal use; creams for leather; hair
spray; aromatic oils; adhesives for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; cakes of toilet
soap; dentifrices; non-medicated toiletries; cosmetic
preparations; smoothing preparations [starching];
polishing preparations; mouthwashes, not for medical purposes; make-up removing preparations; floor
wax removers [scouring preparations]; bath salts, not
for medical purposes; preservatives for leather [polishes]; scouring preparations; depilatory preparations; shoe cream; shoe polish; detergents, other than
for use in manufacturing operations and for medical
purposes; degreasers, other than for use in manufacturing processes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; extracts of flowers [perfumes].
__________________________________________
(260) AM 2019 99802 A
(800) 1427115
(151) 2018 07 10
(891) 2018 07 10
(731) "INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC
10, Gortsaranayin street, Industrial sector,
0802 Masis, Ararat Region, Armenia
(540)

(591) Black, white
(531) 25.07.20; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.24
(511)
34 – Tobacco, smoking articles, matches, gas containers for cigar lighters; absorbent paper for tobacco
pipes; cigarette papers; humidors; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette papers; tobacco pipes; match holders; firestones; cigar cutters;
tips of yellow amber for cigar and cigarette holders;
ashtrays for smokers; tobacco jars; cigar holders; cigarette holders; spittoons for tobacco users; pipes;
mouthpieces for cigarette holders; cigarette filters;
pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; cigarette
tips; cigarillos; cigars; pipe racks for tobacco pipes;
match boxes; chewing tobacco; snuff; pocket machines for rolling cigarettes; cigarette and tobacco cases; cigar cases.
__________________________________________
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(260) AM 2019 99803 A
(800) 1427131
(151) 2017 12 27
(891) 2017 12 27
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
"POLIKOLOR"
Vul. Skhidna, 2 A, m. Kamianske,
Dnipropetrovska obl. 51909, Ukraine
(540)

(591) Green, blue, grey, yellow, red, brown and lime
green
(531) 02.01.16; 02.03.16; 05.03.16; 29.01.15
(511)
2 – Asbestos paints; watercolour paints for use in
art; alizarine dyes; aluminium powder for painting;
aluminium paints; aniline dyes; annotto [dyestuff];
anti-corrosive preparations; anti-corrosive bands; auramine; bactericidal paints; shoe dyes; ink for skindressing; dyewood; dyes; dyewood extracts; bitumen
varnish; bronze powder for painting; lime wash; fireproof paints; glazes [paints, lacquers]; primers; gamboge for painting; gum-lac; titanium dioxide [pigment]; printers' pastes [ink]; printing ink; enamels
[varnishes]; enamels for painting; silver emulsions
[pigments]; colorants for liqueurs; colorants for butter; colorants for beverages; colorants for beer; colorants; thickeners for paints; undercoating for vehicle chassis; protective preparations for metals; binding preparations for paints; indigo [colorant]; edible
inks; gum resins; Canada balsam; colophony; caramel [food colorant]; carbonyl [wood preservative];
edible ink cartridges, filled, for printers; ceramic
paints; badigeon; wood preservatives; copal; copal
varnish; cochineal carmine; creosote for wood preservation; turmeric [colorant]; bronzing lacquers;
varnishes; marking ink for animals; anti-rust oils;
mastic [natural resin]; anti-rust greases; metal foil
for use in painting, decorating, printing and art; metals in powder form for use in painting, decorating,
printing and art; wood stains; anti-fouling paints;
cobalt oxide [colorant]; zinc oxide [pigment]; oils
for the preservation of wood; oil paints for use in art;
paper for dyeing Easter eggs; pigments; coatings
[paints]; wood coatings [paints]; coatings for roofing
felt [paints]; lacquers; silvering powders; anti-rust
preparations; anti-tarnishing preparations for metals;
stains for leather; wood mordants; mordants; thinners for lacquers; thinners for paints; whitewash; soot [colorant]; carbon black [pigment]; lamp black
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[pigment]; sandarac; white lead; orange lead; red
lead; siccatives [drying agents] for paints; sienna
earth; turpentine [thinner for paints]; natural resins,
raw; malt caramel [food colorant]; malt colorants;
silver paste; sumac for varnishes; distempers; toners
[ink] for photocopiers; toner cartridges, filled, for
printers and photocopiers; ink for leather; engraving
ink; paints; repositionable paint patches; fixatives
[varnishes]; fixatives for watercolors [watercolours];
yellowwood [colorant]; food dyes; saffron [colorant]; black Japan.
__________________________________________
(260) AM 2019 99806 A
(800) 1427237
(151) 2018 07 16
(891) 2018 07 16
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2019 99807 A
(800) 1427240
(151) 2018 07 16
(891) 2018 07 16
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

GANDIVA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2019 99820 A
(800) 1427619
(151) 2018 04 25
(891) 2018 04 25
(731) PEARSON EDUCATION LIMITED
80 Strand, London WC2R 0RL, United
Kingdom
(540)

EDEXCEL
(591) Black, white
(511)
9 – Apparatus and instruments for recording, reproducing, carrying, storing, processing, manipulating,
transmitting, broadcasting and retrieving publications, text, signals, software, information, data, code,
sound and images; data processing equipment and

computers; educational, teaching, instruction or research apparatus and instruments; electronic apparatus
and instruments for teaching, instruction, training,
research, education, testing, examination and assessment purposes; media bearing electronic publications and data; electronic publications; electronic
publications (downloadable) provided on-line from a
database or the Internet; downloadable sounds, downloadable images, downloadable text and information provided electronically, by telecommunications
networks, by online delivery, by way of the Internet
or world wide web; electronic databases; information stored in electronic, digital and magnetic form;
audio and video recordings; audio visual teaching
apparatus; optical, electronic, digital, analogue and
magnetic data storage devices; films and video
films; compact discs; floppy discs; CD-ROMs;
DVDs; DVD-ROMS; cassette tapes, video tapes, records, cinematographic films, slide films and recorded video discs; magnetic, optical and other
discs; magnetic tape and other media for electronically recording data or software, hardware and firmware; computer software, hardware and firmware; computer software, hardware and firmware for the provision of teaching, instruction, training, research, education, testing, examination and assessments including software for operation over computer networks
or by remote computer access; software, for the creation, management, updating and operating of databases.
16 – Printed matter; printed publications; educational materials; examination papers; syllabi; diplomas,
academic and vocational certificates; printed examination regulations; books; magazines; periodicals;
journals; publications; textbooks; exercise books and
notebooks; newspapers; catalogues, handbooks and
manuals; study guides; instructional or teaching materials; stationery; posters; photographs and pictures.
41 – Provision of training, teaching, academic, education, instruction, educational examination, educational testing and educational assessment services;
provision of training, teaching, academic, education,
instruction, educational examination, educational testing and educational assessment services electronically, by means of telecommunications networks,
by online delivery, by way of the Internet or world
wide web; provision of information relating to training, teaching, education, instruction, educational
examination, educational testing and educational assessment via computers; information relating to training, teaching, academic, education, instruction,
educational examination, educational testing and
educational assessment provided on-line from a
computer database or a global communication network; production and publication of instructional,
teaching, training and educational materials; production and publication of instructional, teaching, training and educational materials provided electroni-
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cally, by means of a computer database, by means of
telecommunications networks, by online delivery, by
way of the Internet or world wide web; publishing
services; educational publishing services; publication of texts, books, textbooks, brochures, syllabi,
examination papers, assessments, magazines, journals and newspapers; electronic publishing; online
publication of electronic texts, books, textbooks,
brochures, syllabi, examination papers, assessments,
magazines, journals and newspapers; publication of
electronic texts, books, textbooks, brochures, syllabi,
examination papers, assessments, magazines, journals and newspapers, all being downloadable from
an on-line database or from a global computer network; educational examination services; educational
assessment services; providing recognition and incentives by the way of certificates to individuals;
educational services, namely, providing training,
education, educational examinations and assessment
for certification purposes; providing recognition and
incentives by the way of degrees to demonstrate excellence, rental of educational apparatus and instruments; distance learning; organisation and provision
of distance learning courses, teaching, training, examinations and assessment for education purposes;
organisation and provision of distance learning courses, teaching, training, examinations and assessment
for education purposes provided electronically, by
means of a computer database, by telecommunications networks, by online delivery, by way of the
Internet or world wide web; preparing, conducting,
administering and analyzing of educational examinations, assessments and tests; educational research
services; production, presentation and distribution of
educational films, television programmes and video
recordings; provision of correspondence courses;
correspondence courses provided electronically, by
means of a computer database, by telecommunications networks, by online delivery, by way of the
Internet or world wide web; providing recognition
and incentives by the way of certificates, awards,
degrees, diplomas and qualifications to demonstrate
excellence; arranging, organising and conducting
courses, seminars, symposiums, conferences, congresses and exhibitions; careers counselling; translation services; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid services.
42 – Computer-based information services relating
to research; research and development for others;
provision of information relating to research and
development for others; technical research services,
consultancy and research services relating to the
application of quality control standards conducted on
training, teaching, academic, education, instruction,
examination, testing and assessment services; computer programming services; programming of educational software, hardware and firmware; design and
development of computer software, hardware and
firmware; computer services, namely, designing,
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managing and hosting the web sites for discussion in
the field of training, teaching, academic, education,
instruction, examination, testing and assessment; design, creation, hosting and maintenance of web pages; design, creation, hosting and maintenance of
web pages relating to training, teaching, academic,
education, instruction, examination, testing and assessment services; information, advisory and consultancy relating to all of the aforesaid services.
__________________________________________
(260) AM 2019 99822 A
(800) 1427650
(151) 2018 04 02
(891) 2018 04 02
(731) Limited liability company "MARTIN"
Tsentralnaya str., 109, Elektrougli, Noginsk
district, RU-142455 Moscow region,
Russian Federation
(540)

(591) White, red and golden-bronze
(531) 05.03.20; 25.03.01; 28.05; 29.01.14
(511)
29 – Sunflower seeds, prepared.
__________________________________________
(260) AM 2019 99823 A
(800) 1427698
(151) 2018 05 23
(891) 2018 05 23
(731) STULZ GMBH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg,
Germany
(540)

(591) White and red
(531) 25.05.02; 26.11.08; 27.05.24; 29.01.12
(511)
9 – Electric switch cabinets consisting of metal
and/or plastic, for use in industry; scientific, measuring, signalling, teaching and checking (supervision)
apparatus and instruments; apparatus and instru-
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ments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; data
processing equipment; computers; computer software; checking (supervision), controlling and measuring apparatus and instruments for heating, steam
generating, refrigerating, drying, humidifying and
ventilating apparatuses; controllers (hardware); computer software for controlling and monitoring of apparatus for heating, steam generating, refrigerating,
drying, humidifying and ventilating apparatus.
11 – Heating, steam generating, refrigerating, drying, humidifying, dehumidifying and ventilating apparatus; water heaters [apparatus] and water coolers
[apparatus]; ventilation and air conditioning apparatus; heat recovery apparatus; air conditioning installations; refrigerating cold water dispensers; apparatus for ventilating, heating and air conditioning (air
handlers); air to air heat pumps; air to water heat
pumps.
37 – Construction of buildings; construction management for the construction of data or communications locations; repair, installation and assembly in
relation to scientific, measuring, signalling, teaching
and checking (supervision) apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, data processing equipment,
computers, computer software, checking (supervision), controlling and measuring apparatus and instruments for heating, steam generating, refrigerating,
drying, humidifying and ventilating apparatus, controllers (hardware), computer software for control
and monitoring of apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, humidifying and ventilating apparatus, heating, steam generating, refrigerating, drying, humidifying, dehumidifying and ventilating apparatus, apparatus for producing hot and
cold water, fresh air supply apparatus (air conditioning, ventilation), heat recovery apparatus, air conditioning installations, chilled water units (refrigeration apparatus), apparatus for ventilating, heating and
air conditioning (air handlers, air-to-air heat pumps
and/or air-to-water heat pumps).
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; technical support in relation to
apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, humidifying and ventilating apparatus.
__________________________________________
(260) AM 2019 99824 A
(800) 1427716
(151) 2018 05 18
(891) 2018 05 18
(731) CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.
NO.36, SHUXI RD., JINNIU DISTRICT,
CHENGDU, SICHUAN, China

(540)

(591) Black, white
(531) 28.03
(511)
5 – Tonics [medicines]; medicines for human purposes; medicinal drinks; slimming tea for medical purposes; capsules for medicines; pharmaceutical preparations; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; medicinal tea; crude drugs; prepared Chinese medicine; biochemical medicines; medicinal
liquor; radioactive medicines; gases for medical purposes; disinfectants; solutions for contact lenses;
nutritive substances for microorganisms; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectants for
chemical toilets; medicines for veterinary purposes;
preparations for destroying noxious animals; sanitary towels; dressings, medical; teeth filling material.
__________________________________________
(260) AM 2019 99830 A
(800) 1427993
(151) 2018 09 13
(891) 2018 09 13
(731) EPIC GAMES, INC.
620 Crossroads Boulevard, Cary NC 27518,
USA
(540)

FORTNITE
(591) Black, white
(511)
25 – Hats; headwear; hooded pullovers; hooded sweat shirts; t-shirts.
__________________________________________
(260) AM 2019 99831 A
(800) 1427995
(151) 2018 09 13
(891) 2018 09 13
(731) EPIC GAMES, INC.
620 Crossroads Boulevard, Cary NC 27518,
USA
(540)

FORTNITE
(591) Black, white
(511)
25 – Hats; headwear; hooded pullovers; hooded sweat shirts; t-shirts.
__________________________________________
(260) AM 2019 99832 A
(800) 1427996
(151) 2018 09 13
(891) 2018 09 13
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(731) EPIC GAMES, INC.
620 Crossroads Boulevard, Cary NC 27518,
USA
(540)

FORTNITE
(591) Black, white
(511)
9 – Video game software.
__________________________________________
(260) AM 2019 99835 A
(800) 1428006
(151) 2018 05 11
(891) 2018 05 11
(731) LUNADIS GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen,
Germany
(540)

(591) Yellow, grey, white, black.
(531) 26.01.18; 26.15.01; 29.01.13
(511)
9 – Computer programs (recorded or downloadable)
for freight transport, freight logistics as well as vehicle management; magnetic cards, magnetic identification cards, memory cards and microprocessor
cards; electronic global positioning systems; systems
consisting of sensors and computer software for geolocation and position recognition or for recognition
of passages; electronic satellite apparatus and instruments for geolocation, known as GPS or GPSGPRS; telematic (data transmission) and GPS-vehicle locating systems for the localisation of vehicles in
real time and for the transmission of data for vehicle
use and vehicle handling; non-voice telecommunication apparatus and instruments for the transmission of data over short distances between road systems and mobile units; data cards for third generation cellular telephone networks; GSM (Global System for Mobile Communication) data cards compatible with the broadband wireless telephone standard
GPRS (General Packet Radio Services); apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and images; computer software and software for
the traffic management on roads and motorways, for
the toll management and for the creation of road itineraries/routes; computer software; measuring, detecting and monitoring instruments and devices;
acceleration sensors for the measurement of the speed-up behaviour and braking characteristics, also independently of the respective geoposition.
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12 – Vehicle parts, parts and accessories for vehicles
as far as not included in other classes.
35 – Services of a filling station and its sales and
service businesses, namely computer-based preparation and balancing of invoices of fees for frontierclearance (office functions); computer-based preparation of invoices of freight and freight brokerage
costs (office functions); border clearance and ferry
services, namely procurement of contracts for others
for the assignment of access authorizations for toll
lanes and tunnels through procuring contracts on the
purchase and sale of vignettes and the input of data
in data processing equipment (office functions);
computer-based preparation of invoices of tunnel
fees (office functions); computer- based preparation
of invoices for repair services (office functions);
computer-based preparation of invoices for fuels
(office functions); processing of foreign mineral oil
tax reimbursements (office functions); business management; business administration; office functions;
accounting services; book-keeping; advertising; recording of personal- and vehicle-related data (office
functions); office functions, namely computer-aided
order planning; provision of commercial and business contact information; vehicle fleet business management for others, namely organisational vehicle
fleet management of motor vehicles and lorries;
compilation of commercial information; advertising
in the field of toll collection and transport infrastructure; procurement of contracts relating to the rental
of motor vehicles and lorries; business information
services, in particular processed online via a hotline;
all afore-mentioned services with the help of global
or local computer networks and/or via the Internet;
office functions, namely computer-based compilation and processing by preparing statistics and
statistical analysis of vehicle master data, of tank data invoices, of motor vehicle costs and revenues;
office functions, namely computer-based order planning including the systematic update of data in
computer data bases for the organisational and business planning of the availability of motor vehicles;
payroll advisory services; business advisory services
provided to determine pay and grading structures-,
declaration of minimum wages in certain EU-countries-, assistance, advisory services and consultancy
with regard to the submission of documents at authorities according to the regulation 96/71/EC; preparation of invoices (within the scope of cashless payment transactions) in the field of goods and passenger transport; price comparison services, in particular provision of information relating to the price
of fuels at home and abroad; procurement of contracts for others for the towing of vehicles; preparation of reports in the field of national and international industrial freight and passenger transport businesses, namely preparation and evaluation of reports and statistics concerning the localisation of
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vehicles in real time and of data concerning the use
and driving behaviour of vehicles (for example travel time, speed, speed-up); computer-aided preparation of accounts (within the scope of cashless payment transactions) for fuels, ferry-fees, road and
motorway tolls and/or value- added tax in the field
of industrial freight and passenger transport business; procurement of contracts for others for the provision of replacement vehicles; statistical evaluation
of geopositions of vehicles by comparing them with
geopositions of the maps used.
36 – Issue of service cards with legitimation function
to industrial freight and passenger transport businesses for the cashless in-transit supplying of automobiles, heavy trucks, busses and their drivers;
computer-based settlement of financial transactions,
monetary transactions, namely by using service
cards with legitimation functions; electronic handling of payment services concerning foreign valueadded tax reimbursements; conducting cashless payment transactions in the field of payment of road toll
fees and other road fees; services for payment processing via service cards, in particular concluding
acceptance contracts with toll plazas; customs clearance for others; frontier clearance and ferry services, namely brokerage of access authorizations to
toll roads and tunnels (customs clearance for others);
collecting utilization fees by issuing vignettes; issuance of vignettes; preparation of financial damage
reports; insurance services for the provision of emergency cash.
37 – Services of a motor vehicle repair workshop;
services of a service station and its sales and services
areas, namely cleaning of motor vehicles, repair of
motor vehicles; breakdown assistance, namely repair
of motor vehicles on site and at motor vehicle repair
shops; maintenance of motor vehicles; repair of tyres
and motor vehicle cooling systems; maintenance of
tyres and motor vehicle cooling systems; installation
of toll logging and toll billing equipment; maintenance of toll logging and toll billing equipment;
installation and maintenance of units equipped with
a system for geolocalisation and position recognition
or for recognition of passages; installation and maintenance of electronic satellite geotracking apparatus
and instruments, known as GPS or GPS-GPRS; installation and maintenance of telematic (data transmission) and GPS-vehicle locating systems for the
localisation of vehicles in real time and for the
transmission of data for vehicle use and vehicle behaviour; installation and maintenance of non-voice
telecommunication apparatus and instruments for the
transmission of data over short distances between
road systems and mobile units; installation and maintenance of apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images.
38 – Telecommunications (telecommunications services) including radio services, namely radio guidan-

ce of motor vehicles in road haulage; provision of
mobile cellular services; provision of multilingual
breakdown services, namely providing access to technical expert knowledge of motor vehicle specialists
via telecommunication lines on the Internet; telecommunication services for nationally and internationally operating industrial freight and commercial
passenger transport services, namely the transmission of information about road condition, traffic situation, the location of service stations, the location
of vehicles, technical vehicle matters, the price of
fuel at home and abroad via the Internet by radio
services; transmission of information via computer
servers, freely accessible telematics services; transmission and exchange of information via multimedia
carriers; access providing services to a worldwide
computer network; providing connection by telecommunication to a worldwide computer network; delivery (transmission) of automated reports; providing
access to online data in computer networks; telephone services for hotlines.
39 – Breakdown assistance, namely vehicle towing
and rescue services; rental services, namely rental of
motor vehicles, trucks, busses, vehicles for the
freight forwarding sector; rental services, namely
rental of construction vehicles and other special-purpose vehicles; rental of vehicle accessories, particularly luggage carriers, car safety seats for children,
trailers (for vehicles), snow chains; transport of motor vehicles by rail; rolling road (intermodal transportation), namely transport systems whether or not
accompanied for the combined railway traffic, namely transport of complete trucks or semi-tractor
trailers by rail; packaging of goods; storage of goods; travel arrangement; transshipment of transport
goods; information services for the nationally and
internationally operating industrial freight and commercial passenger transport services, namely providing information via the Internet and radio on road
condition, traffic situation, the location of service
stations, the location of vehicles, technical vehicle
data; tracking of broken-down goods vehicles with
computers through computer-aided map systems;
routing using mobile communications, namely controlling of fleet vehicles using electronic navigational
apparatus as well as via radio services; transport services, in particular freight forwarding, except the
customs clearance of goods; provision and operation
of an online reservation system; tracking of passenger or freight vehicles by computers or via GPS
(transport information); telephone consultancy via
callcenters concerning the processing of contracts
for the rental of motor vehicles and trucks; consultancy in the field of transport services via hotlines.
41 – Provision of multilingual breakdown services,
namely interpreting services.
42 – Installation and maintenance of software for toll
registration and toll invoicing devices as well as for
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systems for the global positioning and position recognition or recognition of passages, for electronic
satellite geotracking apparatus and instruments; creating, updating and maintenance of computer software and programs for the data processing; technical
development of magnetic and chip cards and other
computer-aided verifications; electronic data storage; design of internet sites and homepages; creation
of internet sites and homepages; drawing up of
technical damage reports; IT services, namely installation of notification functions for the delivery of
automated reports.
43 – Consultancy via hotlines concerning temporary
accommodations.
45 – Legal consulting on taxation; legal consultancy
services in the field of security, namely with respect
to data protection, data security, data access, data
archiving services, certification services; consultancy and advisory services relating to legal questions
concerning road safety; consulting in the field of
workplace safety, namely concerning the setting of
minimum standards of working conditions for employees who are sent from employers abroad for the
transnational provision of services according to the
regulation 96/71/EC.
__________________________________________
(260) AM 2019 99836 A
(800) 1428050
(151) 2018 04 24
(891) 2018 04 24
(731) LOUDER.ME SA
c/o Frédéric Neukomm, Lenz & Staehelin,
Route de Chêne 30, CH-1207 Genève,
Switzerland
(540)

LOUDER.ME
(591) Black, white
(511)
9 – Software; downloadable software in the nature of
mobile software applications enabling users to upload, download, share, review, filter, display and reproduce sound, digital music, media, data, images,
works of art, podcasts, audio and video contents;
software and non-downloadable software applications for uploading, downloading, streaming, displaying, storing, sharing, reviewing, promoting, distributing and reproducing audio and video contents
generated by users, sound, digital music, media, data, photographs, images and works of art by users;
audio and/or video files downloadable on the Internet; downloadable software in the nature of mobile
software applications enabling users to participate in
music competitions; downloadable music and image
files; downloadable contents, podcasts and media
containing works of art, texts, audio and/or video
contents relating to music, music news and musical
entertainment.
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35 – Advertising and sales promotion; conducting
public surveys on musical preferences; public relations; market analyses; providing web space for online advertising of goods and services; collection and
compilation of statistical data in the field of music;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; business management
for others.
36 – Royalty claiming services on behalf of the owners of copyrights and/or related rights on music,
texts, works of art, audio and video works, and
royalty payment processing services to owners of
copyrights and/or related rights on music, texts,
works of art, audio and video works.
38 – Broadcasting services; transmission of music,
sound, audio, video and/or audiovisual works on the
Internet; providing on-line forums for transmission
of messages among users in the field of general interest of music; on-line broadcasting; online chat
services by providing on-line forums for transmission of messages among users; streaming of data,
audio and audio-visual works; transmission of videoon-demand footage; communication services, namely, transmission of audio, video and/or audiovisual
works in the field of music via streaming and/or
transmission of video-on-demand footage on the Internet.
41 – Entertainment services, namely, online providing of audio and video podcasts in the field of
music; organization of on-line music competitions
and award ceremonies; organization of concerts and
entertainment programs; organization of artistic performances; organization of online and offline musical events; production and publishing of music; providing online non-downloadable audio and/or video
files; providing online non-downloadable audio
and/or video files by means of video-on-demand
footage transmission services; providing information
in the field of music.
42 – Creation, hosting and maintenance of Websites
and Web pages with user-generated contents, namely, music, video, audio and audio-visual works as
well as podcasts, graphics, images and/or photos;
providing temporary use of non-downloadable computer software enabling users to participate in music
competitions; providing temporary use of non-downloadable computer software in the context of online
music services; creation and maintenance of Web
sites with a technology enabling users to participate
in music competitions; providing temporary use of
on-line non-downloadable software for uploading,
downloading, displaying, streaming and sharing information, podcasts, data, sound, images, music,
photos, graphics, works of art, audio and video contents by users for entertainment purposes; providing
temporary use of non-downloadable software for uploading, downloading and reproducing audio and au-
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diovisual works, podcasts, music, data, sound, images, photos and graphics and artistic works; design,
development, maintenance and updating of mobile
software applications enabling users to upload,
download, share, review, filter, display and reproduce sound, digital music, media, data, images,
works of art, podcasts, audio and video contents;
creation of Web sites enabling users to participate in
music competitions.
45 – Online social networking services; intellectual
property licensing; exploitation of industrial property rights and copyrights by licensing.
__________________________________________
(260) AM 2019 99837 A
(800) 1428060
(151) 2018 08 03
(891) 2018 08 03
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex,
France
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; sanitary products for medical purposes;
dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
(260) AM 2019 99838 A
(800) 1428079
(151) 2018 08 29
(891) 2018 08 29
(731) MBDA FRANCE
1 avenue Réaumur, F-92350 LE PLESSISROBINSON, France
(540)
(591) Black, white
(511)
13 – Missiles and weapon systems therefor.
__________________________________________
(260) AM 2019 99839 A
(800) 1428085
(151) 2017 02 27
(891) 2017 02 27
(731) ZAO BALTIYSKAYA
PROMISHLENNAYA KOMPANIYA
ul. Salova, 37, lit. A, RU-192102 SaintPetersburg, Russian Federation

(540)

(591) Black, red
(531) 15.07.09; 26.05.01; 27.01.04; 27.03.01;
27.03.15; 29.01.13
(511)
7 – Metal working machines.
__________________________________________
(260) AM 2019 99846 A
(800) 1428308
(151) 2018 08 20
(891) 2018 08 20
(731) Limited liability company "AUTOMOBILE
PLANT "GAZ"
prospekt Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
12 – Motor buses; motor coaches; motor homes;
cars; sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; caravans; shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
ski carriers for cars; luggage carriers for vehicles;
bumpers for automobiles; vehicle bumpers; tires for
vehicle wheels; brake shoes for vehicles; tailboard
lifts [parts of land vehicles]; armored vehicles; mobile canteens [cars]; transmission shafts for land
vehicles; bicycles; valves for vehicle tires; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks; horns for
vehicles; treads for vehicles [tractor type]; doors for
vehicles; engines for land vehicles; driving motors
for land vehicles; screw-propellers; brake discs for
vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; rearview mirrors; inner tubes for pneumatic
tires; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components, other than for engines; bicycle
wheels; vehicle wheels; casters for trolleys [vehicles]; brake pads for automobiles; hub caps; brake
linings for vehicles; gear boxes for land vehicles;
bands for wheel hubs; caps for vehicle fuel tanks;
automobile bodies; tipping bodies for trucks; bodies
for vehicles; treads for retreading tires; locomobile;
sprinkling trucks; propulsion mechanisms for land
vehicles; freewheels for land vehicles; clutches for
land vehicles; repair outfits for inner tubes; air
pumps [vehicle accessories]; upholstery for vehicles;
rims for bicycle wheels; rims for vehicle wheels;
windows for vehicles; engine mounts for land vehicles; axles for vehicles; headlight wipers; gearing for
land vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle
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running boards; air bags [safety devices for automobiles]; casings for pneumatic tires [tyres]; sleeping
berths for vehicles; torque converters for land vehicles; cigar lighters for automobiles; non-skid devices
for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles; antitheft devices for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; balance weights for vehicle wheels;
shock absorbing springs for vehicles; reduction gears
for land vehicles; safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; vehicle suspension
springs; rudders; brake segments for vehicles; luggage nets for vehicles; anti-theft alarms for vehicles;
reversing alarms for vehicles; safety seats for children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic circuits
for vehicles; vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; ambulances; remote control vehicles, other than
toys; electric vehicles; delivery tricycles; windscreens; windshield wipers; hubs for vehicle wheels; trailer hitches for vehicles; couplings for land vehicles;
brakes for vehicles; torsion bars for vehicles; tractors; transmissions for land vehicles; military vehicles for transport; trailers [vehicles]; spoke clips for
wheels; vans [vehicles]; automobile chains; driving
chains for land vehicles; anti-skid chains; transmission chains for land vehicles; spare wheel covers;
covers for vehicle steering wheels; seat covers for
vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis; vehicle chassis; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; axle
journals; automobile tires; tires for land vehicles;
pneumatic tires; mudguards; motors, electric, for
land vehicles; steering wheels for vehicles; direction
signals for vehicles; undercarriages for vehicles.
16 – Fountain pens; albums; almanacs; posters; tickets; forms, printed; announcement cards [stationery]; note books; pads [stationery]; loose-leaf binders;
wristbands for the retention of writing instruments;
pamphlets; booklets; wrapping paper; filter paper;
newsletters; signboards of paper or cardboard; newspapers; document holders [stationery]; pencil holders; page holders; holders for cheque books; advertisement boards of paper or cardboard; magazines
[periodicals]; money clips; tags for index cards; pen
clips; bookmarkers; printed publications; graphic representations; calendars; tracing patterns; pencils;
pencil lead holders; pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], framed or unframed;
cards; trading cards, other than for games; catalogues; paintbrushes; printing blocks; books; manifolds [stationery]; comic books; envelopes [stationery]; gummed tape [stationery]; adhesive bands for
stationery or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; flyers; humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff
packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of
reclaimed cellulose for wrapping; plastic bubble
packs for wrapping or packaging; lithographs; postage stamps; graphic prints; teaching materials [except
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apparatus]; sealing compounds for stationery purposes; packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; filtering materials [paper]; bags
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; stickers [stationery]; covers [stationery]; plastic cling film, extensible, for palletization; greeting
cards; etchings; conical paper bags; folders for papers; pen cases; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; plastic film for wrapping; mats for beer glasses; stands for pens and pencils; paperweights; writing cases [sets]; writing materials; printed matter;
prospectuses; rubber erasers; graphic reproductions;
penholders; marking pens [stationery]; placards of
paper or cardboard; writing or drawing books; fabrics for bookbinding; transparencies [stationery];
stencil plates; manuals [handbooks]; flags of paper;
photo-engravings; photographs [printed]; stencil cases; blueprints; stencils; shields [paper seals]; labels,
not of textile; boxes of paper or cardboard; bottle envelopes of paper or cardboard; desk mats; bottle
wrappers of paper or cardboard.
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; rental of advertising space; bookkeeping; demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; design of advertising materials; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services;
sales promotion for others; production of advertising
films; rental of billboards; bill-posting; distribution
of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; on-line advertising
on a computer network; television advertising; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; procurement services for
others [purchasing goods and services for other businesses]; presentation of goods on communication
media, for retail purposes.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2019 94946 A
(800) 1373509
(151) 2016 08 19
(181) 2026 08 19
(891) 2016 08 19
(511) 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 21,
28, 35, 37, 38, 41, 42
__________________________________________

(260) AM 2019 97721 A
(800) 1401737
(151) 2017 12 01
(181) 2027 12 01
(891) 2017 12 01
(511) 30
__________________________________________

(260) AM 2019 95894 A
(800) 1382315
(151) 2017 09 08
(181) 2027 09 08
(891) 2017 09 08
__________________________________________

(260) AM 2019 97722 A
(800) 1401781
(151) 2018 02 07
(181) 2028 02 07
(891) 2018 02 07
(511) 09, 10
__________________________________________

(260) AM 2019 96492 A
(800) 1347384
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2018 01 03
(511) 11
__________________________________________

(260) AM 2019 97730 A
(800) 1402097
(151) 2018 01 31
(181) 2028 01 31
(891) 2018 01 31
(511) 03
__________________________________________

(260) AM 2019 96873 A
(800) 1392432
(151) 2017 09 12
(181) 2027 09 12
(891) 2017 09 12
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2019 97733 A
(800) 1402248
(151) 2017 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2017 12 27
(511) 21, 30, 32, 43
__________________________________________

(260) AM 2019 97505 A
(800) 1398078
(151) 2017 12 07
(181) 2027 12 07
(891) 2017 12 07
(511) 32
__________________________________________

(260) AM 2019 97868 A
(800) 1403932
(151) 2018 01 29
(181) 2028 01 29
(891) 2018 01 29
(511) 35, 43
__________________________________________

(260) AM 2019 97719 A
(800) 1401692
(151) 2018 03 29
(181) 2028 03 29
(891) 2018 03 29
(511) 05, 31, 44
__________________________________________

(260) AM 2019 97917 A
(800) 1404119
(151) 2018 04 09
(181) 2028 04 09
(891) 2018 04 09
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2019 97720 A
(800) 1401714
(151) 2018 03 16
(181) 2028 03 16
(891) 2018 03 16
(511) 39
__________________________________________

(260) AM 2019 97918 A
(800) 1404120
(151) 2018 04 09
(181) 2028 04 09
(891) 2018 04 09
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2019 97919 A
(800) 1404136
(151) 2018 02 12
(181) 2028 02 12
(891) 2018 02 12
(511) 03, 04, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 97920 A
(800) 1404218
(151) 2018 01 19
(181) 2028 01 19
(891) 2018 01 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 97921 A
(800) 1404230
(151) 2018 01 24
(181) 2028 01 24
(891) 2018 01 24
(511) 07, 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2019 97922 A
(800) 1404343
(151) 2017 12 25
(181) 2027 12 25
(891) 2017 12 25
(511) 09, 35, 36, 41, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2019 97923 A
(800) 1404406
(151) 2017 12 12
(181) 2027 12 12
(891) 2017 12 12
(511) 09, 22, 24, 25
__________________________________________
(260) AM 2019 97924 A
(800) 1404426
(151) 2017 12 08
(181) 2027 12 08
(891) 2017 12 08
(511) 30
________________________________________
(260) AM 2019 97925 A
(800) 1404443
(151) 2018 02 14
(181) 2028 02 14
(891) 2018 02 14
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 98020 A
(800) 1405229
(151) 2018 02 22
(181) 2028 02 22
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(891) 2018 02 22
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2019 98021 A
(800) 1405243
(151) 2018 02 28
(181) 2028 02 28
(891) 2018 02 28
(511) 05, 10, 44
__________________________________________
(260) AM 2019 98037 A
(800) 1405631
(151) 2018 03 02
(181) 2028 03 02
(891) 2018 03 02
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98040 A
(800) 1405683
(151) 2017 12 05
(181) 2027 12 05
(891) 2017 12 05
(511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98041 A
(800) 1405717
(151) 2018 02 15
(181) 2028 02 15
(891) 2018 02 15
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98042 A
(800) 1405718
(151) 2018 01 24
(181) 2028 01 24
(891) 2018 01 24
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98043 A
(800) 1405753
(151) 2018 02 27
(181) 2028 02 27
(891) 2018 02 27
(511) 09, 35, 37, 41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2019 98044 A
(800) 1405780
(151) 2018 02 09
(181) 2028 02 09
(891) 2018 02 09
(511) 09, 14, 35, 36
__________________________________________
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(260) AM 2019 98045 A
(800) 1405784
(151) 2018 02 22
(181) 2028 02 22
(891) 2018 02 22
(511) 01, 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98046 A
(800) 1405809
(151) 2018 04 05
(181) 2028 04 05
(891) 2018 04 05
(511) 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98047 A
(800) 1405816
(151) 2018 01 25
(181) 2028 01 25
(891) 2018 01 25
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98048 A
(800) 1405879
(151) 2017 10 25
(181) 2027 10 25
(891) 2017 10 25
(511) 09, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 98049 A
(800) 1405968
(151) 2018 03 12
(181) 2028 03 12
(891) 2018 03 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 98050 A
(800) 1406010
(151) 2018 01 26
(181) 2028 01 26
(891) 2018 01 26
(511) 28, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98052 A
(800) 1406013
(151) 2017 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2017 12 27
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2019 98053 A
(800) 1406050
(151) 2018 02 28
(181) 2028 02 28

(891) 2018 02 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98054 A
(800) 1406061
(151) 2018 03 09
(181) 2028 03 09
(891) 2018 03 09
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2019 98055 A
(800) 1406086
(151) 2018 03 22
(181) 2028 03 22
(891) 2018 03 22
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2019 98056 A
(800) 1406088
(151) 2018 04 12
(181) 2028 04 12
(891) 2018 04 12
(511) 07, 11, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 98057 A
(800) 1406124
(151) 2018 02 27
(181) 2028 02 27
(891) 2018 02 27
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98058 A
(800) 1406141
(151) 2018 05 10
(181) 2028 05 10
(891) 2018 05 10
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98065 A
(800) 1406292
(151) 2017 12 29
(181) 2027 12 29
(891) 2017 12 29
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98069 A
(800) 836919
(151) 2004 08 27
(181) 2024 08 27
(891) 2018 05 18
(511) 33
__________________________________________
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(260) AM 2019 98071 A
(800) 1209164
(151) 2014 03 28
(181) 2024 03 28
(891) 2018 05 23
(511) 05, 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98072 A
(800) 1272218
(151) 2015 10 07
(181) 2025 10 07
(891) 2018 05 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98073 A
(800) 1294757
(151) 2015 09 17
(181) 2025 09 17
(891) 2017 12 26
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98074 A
(800) 1365180
(151) 2017 03 13
(181) 2027 03 13
(891) 2018 05 23
(511) 05, 29, 30, 31, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98075 A
(800) 1388778
(151) 2017 07 10
(181) 2027 07 10
(891) 2018 04 27
(511) 09, 15
__________________________________________
(260) AM 2019 98076 A
(800) 1406357
(151) 2018 01 31
(181) 2028 01 31
(891) 2018 01 31
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98077 A
(800) 1406374
(151) 2018 01 31
(181) 2028 01 31
(891) 2018 01 31
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98081 A
(800) 1406469
(151) 2018 02 21
(181) 2028 02 21
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(891) 2018 02 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98082 A
(800) 1406470
(151) 2018 02 15
(181) 2028 02 15
(891) 2018 02 15
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98083 A
(800) 1406471
(151) 2018 02 15
(181) 2028 02 15
(891) 2018 02 15
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98088 A
(800) 1406636
(151) 2018 05 14
(181) 2028 05 14
(891) 2018 05 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98092 A
(800) 1406691
(151) 2018 02 15
(181) 2028 02 15
(891) 2018 02 15
(511) 05, 29, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98093 A
(800) 1406723
(151) 2018 02 19
(181) 2028 02 19
(891) 2018 02 19
(511) 05, 41
__________________________________________
(260) AM 2019 98094 A
(800) 1406724
(151) 2018 02 19
(181) 2028 02 19
(891) 2018 02 19
(511) 05, 41
__________________________________________
(260) AM 2019 98095 A
(800) 1406725
(151) 2018 02 19
(181) 2028 02 19
(891) 2018 02 19
(511) 05, 41
__________________________________________
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(260) AM 2019 98096 A
(800) 1406750
(151) 2018 03 14
(181) 2028 03 14
(891) 2018 03 14
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98097 A
(800) 1406800
(151) 2018 01 15
(181) 2028 01 15
(891) 2018 01 15
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98098 A
(800) 1406801
(151) 2018 01 17
(181) 2028 01 17
(891) 2018 01 17
(511) 05, 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98101 A
(800) 1406862
(151) 2017 12 25
(181) 2027 12 25
(891) 2017 12 25
(511) 30, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98103 A
(800) 1406864
(151) 2018 03 02
(181) 2028 03 02
(891) 2018 03 02
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98106 A
(800) 1406900
(151) 2018 01 24
(181) 2028 01 24
(891) 2018 01 24
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 98109 A
(800) 1406985
(151) 2017 09 19
(181) 2027 09 19
(891) 2017 09 19
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2019 98110 A
(800) 1406990
(151) 2017 11 27
(181) 2027 11 27

(891) 2017 11 27
(511) 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98111 A
(800) 1406992
(151) 2017 11 30
(181) 2027 11 30
(891) 2017 11 30
(511) 01, 09, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98115 A
(800) 1407022
(151) 2018 02 16
(181) 2028 02 16
(891) 2018 02 16
(511) 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98116 A
(800) 1407045
(151) 2018 03 13
(181) 2028 03 13
(891) 2018 03 13
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98117 A
(800) 1407059
(151) 2018 03 29
(181) 2028 03 29
(891) 2018 03 29
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98131 A
(800) 1407525
(151) 2018 01 15
(181) 2028 01 15
(891) 2018 01 15
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98136 A
(800) 890509
(151) 2006 04 26
(181) 2026 04 26
(891) 2018 05 30
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98137 A
(800) 1117327
(151) 2011 11 04
(181) 2021 11 04
(891) 2018 04 05
(511) 07, 08, 09
__________________________________________
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(260) AM 2019 98142 A
(800) 1264487
(151) 2015 04 28
(181) 2025 04 28
(891) 2017 11 30
(511) 03, 05, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98251 A
(800) 1407670
(151) 2018 04 30
(181) 2028 04 30
(891) 2018 04 30
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98252 A
(800) 1407679
(151) 2018 04 10
(181) 2028 04 10
(891) 2018 04 10
(511) 09, 10
__________________________________________
(260) AM 2019 98253 A
(800) 1407690
(151) 2017 12 14
(181) 2027 12 14
(891) 2017 12 14
(511) 03, 09, 14, 18, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98254 A
(800) 1407767
(151) 2018 02 07
(181) 2028 02 07
(891) 2018 02 07
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98255 A
(800) 1407770
(151) 2017 03 30
(181) 2027 03 30
(891) 2017 03 30
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2019 98256 A
(800) 1407781
(151) 2018 01 17
(181) 2028 01 17
(891) 2018 01 17
(511) 16, 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98257 A
(800) 1407782
(151) 2018 01 10
(181) 2028 01 10
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(891) 2018 01 10
(511) 02, 37
__________________________________________
(260) AM 2019 98258 A
(800) 1407792
(151) 2018 03 16
(181) 2028 03 16
(891) 2018 03 16
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98259 A
(800) 1407793
(151) 2018 02 01
(181) 2028 02 01
(891) 2018 02 01
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98260 A
(800) 1407845
(151) 2017 07 18
(181) 2027 07 18
(891) 2017 07 18
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2019 98275 A
(800) 1408320
(151) 2018 01 29
(181) 2028 01 29
(891) 2018 01 29
(511) 30, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98276 A
(800) 1408341
(151) 2017 09 14
(181) 2027 09 14
(891) 2017 09 14
(511) 14, 18, 24, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98277 A
(800) 1408362
(151) 2018 02 22
(181) 2028 02 22
(891) 2018 02 22
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98278 A
(800) 1408411
(151) 2017 12 26
(181) 2027 12 26
(891) 2017 12 26
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
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(260) AM 2019 98279 A
(800) 1408420
(151) 2018 03 16
(181) 2028 03 16
(891) 2018 03 16
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2019 98280 A
(800) 1408424
(151) 2018 05 16
(181) 2028 05 16
(891) 2018 05 16
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98281 A
(800) 1408435
(151) 2018 05 23
(181) 2028 05 23
(891) 2018 05 23
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2019 98282 A
(800) 1408457
(151) 2017 12 26
(181) 2027 12 26
(891) 2017 12 26
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98283 A
(800) 1408461
(151) 2017 10 13
(181) 2027 10 13
(891) 2017 10 13
(511) 02, 03, 19
__________________________________________
(260) AM 2019 98284 A
(800) 1408487
(151) 2017 12 20
(181) 2027 12 20
(891) 2017 12 20
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98285 A
(800) 1408661
(151) 2018 02 22
(181) 2028 02 22
(891) 2018 02 22
(511) 03, 09, 14, 18, 24, 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98286 A
(800) 1408665
(151) 2018 05 18
(181) 2028 05 18

(891) 2018 05 18
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98287 A
(800) 1408700
(151) 2017 11 14
(181) 2027 11 14
(891) 2017 11 14
(511) 20, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98288 A
(800) 1408780
(151) 2017 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2017 12 27
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98289 A
(800) 1408784
(151) 2018 04 10
(181) 2028 04 10
(891) 2018 04 10
(511) 09, 10
__________________________________________
(260) AM 2019 98290 A
(800) 1408867
(151) 2018 04 10
(181) 2028 04 10
(891) 2018 04 10
(511) 09, 10
__________________________________________
(260) AM 2019 98291 A
(800) 1408873
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 09, 35, 41
__________________________________________
(260) AM 2019 98292 A
(800) 869856
(151) 2005 06 21
(181) 2025 06 21
(891) 2018 05 15
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2019 98293 A
(800) 1006229
(151) 2009 05 12
(181) 2019 05 12
(891) 2018 04 09
(511) 12
__________________________________________
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(260) AM 2019 98294 A
(800) 1040888
(151) 2010 05 12
(181) 2020 05 12
(891) 2018 06 01
(511) 29, 31, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98295 A
(800) 1130815
(151) 2012 05 24
(181) 2022 05 24
(891) 2018 04 23
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98296 A
(800) 1252787
(151) 2015 03 24
(181) 2025 03 24
(891) 2018 06 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98297 A
(800) 1252856
(151) 2014 11 19
(181) 2024 11 19
(891) 2018 05 16
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
(260) AM 2019 98298 A
(800) 1255020
(151) 2014 11 12
(181) 2024 11 12
(891) 2018 05 16
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
(260) AM 2019 98299 A
(800) 1275200
(151) 2015 04 09
(181) 2025 04 09
(891) 2018 05 17
(511) 06, 35, 40
__________________________________________
(260) AM 2019 98300 A
(800) 1281974
(151) 2015 05 08
(181) 2025 05 08
(891) 2018 05 17
(511) 06, 35, 40
__________________________________________
(260) AM 2019 98301 A
(800) 1292888
(151) 2016 01 29
(181) 2026 01 29
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(891) 2018 05 23
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98302 A
(800) 1347011
(151) 2017 02 03
(181) 2027 02 03
(891) 2018 06 06
(511) 30, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98303 A
(800) 1373313
(151) 2017 07 05
(181) 2027 07 05
(891) 2018 04 09
(511) 03, 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98304 A
(800) 1379398
(151) 2017 08 09
(181) 2027 08 09
(891) 2018 05 09
(511) 23, 24, 27, 35, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 98305 A
(800) 1408903
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98306 A
(800) 1408904
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98307 A
(800) 1408905
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98308 A
(800) 1408906
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2019 98309 A
(800) 1408913
(151) 2018 04 17
(181) 2028 04 17
(891) 2018 04 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98310 A
(800) 1408914
(151) 2018 04 17
(181) 2028 04 17
(891) 2018 04 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98311 A
(800) 1408969
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98312 A
(800) 1408974
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98313 A
(800) 1408978
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98314 A
(800) 1408989
(151) 2018 03 19
(181) 2028 03 19
(891) 2018 03 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98317 A
(800) 1409058
(151) 2018 03 20
(181) 2028 03 20
(891) 2018 03 20
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98318 A
(800) 1409074
(151) 2018 03 22
(181) 2028 03 22

(891) 2018 03 22
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98323 A
(800) 1409416
(151) 2018 04 12
(181) 2028 04 12
(891) 2018 04 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2019 98325 A
(800) 1409455
(151) 2017 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2017 12 27
(511) 17
__________________________________________
(260) AM 2019 98337 A
(800) 1409736
(151) 2018 01 26
(181) 2028 01 26
(891) 2018 01 26
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98341 A
(800) 1409852
(151) 2017 10 16
(181) 2027 10 16
(891) 2017 10 16
(511) 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2019 98343 A
(800) 1409877
(151) 2018 05 10
(181) 2028 05 10
(891) 2018 05 10
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98347 A
(800) 1409953
(151) 2018 01 23
(181) 2028 01 23
(891) 2018 01 23
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98348 A
(800) 1409957
(151) 2018 04 16
(181) 2028 04 16
(891) 2018 04 16
(511) 05, 35
__________________________________________
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(260) AM 2019 98349 A
(800) 1409970
(151) 2018 02 08
(181) 2028 02 08
(891) 2018 02 08
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98350 A
(800) 1409994
(151) 2018 02 28
(181) 2028 02 28
(891) 2018 02 28
(511) 03, 44
__________________________________________
(260) AM 2019 98351 A
(800) 1410012
(151) 2017 12 05
(181) 2027 12 05
(891) 2017 12 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98352 A
(800) 1410051
(151) 2017 12 11
(181) 2027 12 11
(891) 2017 12 11
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2019 98354 A
(800) 1410083
(151) 2018 04 16
(181) 2028 04 16
(891) 2018 04 16
(511) 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98355 A
(800) 1410111
(151) 2018 03 12
(181) 2028 03 12
(891) 2018 03 12
(511) 30, 31, 44
__________________________________________
(260) AM 2019 98453 A
(800) 1410187
(151) 2018 04 19
(181) 2028 04 19
(891) 2018 04 19
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98454 A
(800) 1410199
(151) 2018 02 14
(181) 2028 02 14
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(891) 2018 02 14
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98455 A
(800) 1410200
(151) 2018 03 01
(181) 2028 03 01
(891) 2018 03 01
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98473 A
(800) 1410756
(151) 2018 04 02
(181) 2028 04 02
(891) 2018 04 02
(511) 12, 17, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98477 A
(800) 1410837
(151) 2017 12 06
(181) 2027 12 06
(891) 2017 12 06
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98478 A
(800) 1410859
(151) 2018 03 06
(181) 2028 03 06
(891) 2018 03 06
(511) 42
__________________________________________
(260) AM 2019 98482 A
(800) 1411000
(151) 2018 03 29
(181) 2028 03 29
(891) 2018 03 29
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98483 A
(800) 1411062
(151) 2018 05 01
(181) 2028 05 01
(891) 2018 05 01
(511) 05, 42
__________________________________________
(260) AM 2019 98487 A
(800) 1411122
(151) 2018 01 18
(181) 2028 01 18
(891) 2018 01 18
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2019 98544 A
(800) 1384566
(151) 2017 11 10
(181) 2027 11 10
(891) 2018 06 26
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98545 A
(800) 1390649
(151) 2017 11 17
(181) 2027 11 17
(891) 2018 06 13
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98546 A
(800) 1407487
(151) 2018 03 15
(181) 2028 03 15
(891) 2018 06 09
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98587 A
(800) 1412677
(151) 2018 01 31
(181) 2028 01 31
(891) 2018 01 31
(511) 29, 30, 32, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98588 A
(800) 1412737
(151) 2018 03 22
(181) 2028 03 22
(891) 2018 03 22
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2019 98589 A
(800) 1412779
(151) 2018 06 05
(181) 2028 06 05
(891) 2018 06 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98590 A
(800) 1412802
(151) 2018 03 20
(181) 2028 03 20
(891) 2018 03 20
(511) 12, 35, 36, 37, 38, 39
__________________________________________
(260) AM 2019 98592 A
(800) 1412844
(151) 2018 02 02
(181) 2028 02 02

(891) 2018 02 02
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2019 98593 A
(800) 1412861
(151) 2018 02 15
(181) 2028 02 15
(891) 2018 02 15
(511) 05, 09, 21, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98595 A
(800) 1412911
(151) 2018 03 30
(181) 2028 03 30
(891) 2018 03 30
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2019 98596 A
(800) 1412951
(151) 2018 05 30
(181) 2028 05 30
(891) 2018 05 30
(511) 01, 04, 12
__________________________________________
(260) AM 2019 98599 A
(800) 1412969
(151) 2018 02 23
(181) 2028 02 23
(891) 2018 02 23
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98600 A
(800) 1412975
(151) 2017 12 11
(181) 2027 12 11
(891) 2017 12 11
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2019 98613 A
(800) 1413214
(151) 2018 04 13
(181) 2028 04 13
(891) 2018 04 13
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2019 98638 A
(800) 1413847
(151) 2018 04 24
(181) 2028 04 24
(891) 2018 04 24
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2019 98639 A
(800) 1413853
(151) 2018 04 12
(181) 2028 04 12
(891) 2018 04 12
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98640 A
(800) 1413861
(151) 2018 04 13
(181) 2028 04 13
(891) 2018 04 13
(511) 01, 05, 29, 35
__________________________________________
(260) AM 2019 98643 A
(800) 1413971
(151) 2018 03 08
(181) 2028 03 08
(891) 2018 03 08
(511) 07, 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98645 A
(800) 1414086
(151) 2018 04 13
(181) 2028 04 13
(891) 2018 04 13
(511) 07, 08, 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98647 A
(800) 801789
(151) 2003 03 12
(181) 2023 03 12
(891) 2018 05 07
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98649 A
(800) 1237302
(151) 2014 11 05
(181) 2024 11 05
(891) 2018 06 06
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2019 98658 A
(800) 1411224
(151) 2018 02 09
(181) 2028 02 09
(891) 2018 06 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98698 A
(800) 1414181
(151) 2017 12 14
(181) 2027 12 14
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(891) 2017 12 14
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2019 98701 A
(800) 1414235
(151) 2018 03 23
(181) 2028 03 23
(891) 2018 03 23
(511) 05, 10, 44
__________________________________________
(260) AM 2019 98702 A
(800) 1414250
(151) 2017 12 29
(181) 2027 12 29
(891) 2017 12 29
(511) 04, 37
__________________________________________
(260) AM 2019 98703 A
(800) 1414271
(151) 2018 05 17
(181) 2028 05 17
(891) 2018 05 17
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2019 98735 A
(800) 1415006
(151) 2018 06 28
(181) 2028 06 28
(891) 2018 06 28
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2019 98736 A
(800) 1415041
(151) 2018 05 17
(181) 2028 05 17
(891) 2018 05 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2019 98741 A
(800) 1415181
(151) 2018 04 13
(181) 2028 04 13
(891) 2018 04 13
(511) 16, 29, 30, 32, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2019 98742 A
(800) 1415182
(151) 2018 04 24
(181) 2028 04 24
(891) 2018 04 24
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2019 98743 A
(800) 1415184
(151) 2018 05 22
(181) 2028 05 22
(891) 2018 05 22
(511) 20
__________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis
safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
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).

(800) 1115
(151) 2018 06 19
(210) 4724
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Bandar-e Kong Fishing cooperative.
Region of Bandar-e Kong city, ირანი
(540)

Morvarid e Khalij e Fars
(511)
14 – Pearl.
_________________________________________
(800) 1116
(151) 2018 06 19
(210) 4725
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Union of gaz manufacturers of Boldaji.
Region of Boldaji city, ირანი
(540)

Gaz e Boldaji e Iran
(511)
30 – Gaz (Persian Nougat).
_________________________________________
(800) 1117
(151) 2018 06 19
(210) 4726
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Estahban county fig association.
Region of Estahban county, ირანი
(540)

Anjeer e Estahban e Iran
(511)
31 – Fig.
_________________________________________
(800) 1118
(151) 2018 06 19
(210) 4720
(731) Union of Agricultural Cooperatives of
barberry growers, gardeners and saffron
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growers of South Khorasan.
Region of Ghayenat County, ირანი
Tarvand saffron ghaen company
Region of Ghayenat County, ირანი
(540)

Zaferan e Ghayenat e Iran
(511)
30 – Saffron.
_________________________________________
(800) 1119
(151) 2018 06 19
(210) 4721
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Association of Malayer Raisin Producers
and Exporters.
Region of Malayer County, ირანი
(540)

Keshmesh e Malayer e Iran
(511)
31 – Raisin.
_________________________________________
(800) 1122
(151) 2018 07 30
(210) 4730
(731) Udruženje proizvođača `Romanijski skorup –
kajmak~
Borička b.b., 73220 Rogatica, Bosnia and
Herzegovina, ბოსნია და ჰერცეგოვინა
(540)

Romanijski skorup - kajmak
(511)
29 – Cream (dairy products).
_________________________________________
(800) 1123
(151) 2018 07 31
(210) 4731
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Union of the crafts of Isfahan.
Region of Isfahan, ირანი
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(540)

(540)

Mina ie Isfahan

nazuk kari e sanandaj

(511)
2 – Enamel.
_________________________________________

(511)
19 – Joinery.
_________________________________________

(800) 1124
(151) 2018 07 31
(210) 4732
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Cooperative of Firouzeh handmade carpet of
Samangan of Sirjan.
Region of Sirjan, ირანი
(540)

(800) 1128
(151) 2018 10 09
(210) 4729
(731) Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini
Colli Euganei
Piazzetta Martiri 10 – 35030 Vo' (Padova),
იტალია
(540)

FIOR D'ARANCIO
COLLI EUGANEI

Kilim e Shirakipich e Sirjan
(511)
27 – Kilim
_________________________________________
(800) 1125
(151) 2018-07-31
(210) 4733
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
The Association for the Conservation and
Revival of Meybod Zilu.
Meybod City, ირანი
(540)

Zilu e Meɪbod

(511)
27 – Carpet.
_________________________________________
(800) 1126
(151) 2018 07 31
(210) 4734
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Moghan Zarin Art Cooperative.
Region of Ardabil, ირანი
(540)

Varni e Mogan
(511)
27 – Weaving products, kilim.
_________________________________________

(511)
33 – Wine.
_________________________________________
(800) 1129
(151) 2018 11 05
(210) 4736
(731) Consorzio Volontario di Tutela dei Vini
"Lugana" D.O.C.
Via Marconi, 2 – Sirmione (BS), იტალია
(540)

LUGANA
(511)
33 – Wine.
_________________________________________
(800) 1130
(151) 2018 12 30
(210) 4737
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Cooperative of Kilim weaving of Harsin
Region of Harsin, ირანი
(540)

Kilim e Harsin
(511)
27 – Kilim.
_________________________________________

(800) 1127
(151) 2018 07 31
(210) 4735
(731) Producer or groups of producers benefiting
from the appellation of origin concerned.
Cooperatives Union for Handicrafts of
Kurdistan Province.
City of Sanandaj, ირანი
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena

(21) AP 2013 13108
(11) P 2015 6272 B
(73) ლევან ნიკოლაძე;
ვიაჩესლავ ზაგორუიჩენკო
(54) ხრახნული ტურბინა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 06 05
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 07 25
___________________________________
(21) AP 2013 13132
(11) P 2015 6273 B
(73) ლევან ნიკოლაძე;
ვიჩესლავ ზაგორუიჩენკო
(54) ქარის ღვედური დანადგარი ღვედთაშორისი თვითდაყენებადი ფრთებით
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 06 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 07 25
___________________________________
(21) AP 2016 14155
(11) P 2018 6814 B
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
(54) კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის მონიტორინგის, დეტექტირებისა და
შეტყობინების სისტემა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 05 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 07 25
___________________________________

patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT
(21) AP 2011 12986
(11) P 2014 6049 B
(73) ნოვარტის აგ
(54) 4- ამინო -5- ფთორ -3- [6- (4- მეთილპიპერაზინ -1- ილ)-1H - ბენზიმიდაზოლ -2- ილ] - 1Hქინოლინ -2- ონის ლაქტატმონოჰიდრატის შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 29
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 29-მდე
___________________________________
(21) AP 2013 13132
(11) P 2015 6273 B
(73) ლევან ნიკოლაძე;
ვიჩესლავ ზაგორუიჩენკო
(54) ქარის ღვედური დანადგარი ღვედთაშორისი თვითდაყენებადი ფრთებით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 21
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 21-მდე
___________________________________
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(21) AP 2013 14033
(11) P 2018 6859 B
(73) კნაუფ გიპს კგ
(54) თაბაშირმუყაოს საწარმოო დანადგარი და მისი წარმოების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 26
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 26-მდე
___________________________________
(21) AP 2016 14189
(11) P 2019 6958 B
(73) არჩილ გეგუჩაძე;
ჯონდო ნოსელიძე;
შორენა მომცემლიძე;
დარეჯან კალაძე;
გიორგი ნოსელიძე;
სერგი ყურაშვილი;
თამარ კამკამიძე
(54) კაშხალიანი წყალსაცავის ფსკერის ნატანისაგან თვითგამწმენდი სიფონური
მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 24
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 24-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 8456
(11) P 2006 3988 B
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
(54) რადიოქსელის კონტროლერით სააბონენტო მოწყობილობის გაზომვების
ინფორმაციის გაცვლა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 25
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 25-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 9269
(11) P 2009 4678 B
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
(54) მომხმარებლების მოწყობილობის გაზომვების ინფორმაციის ერთრანგიანი
მიმოცვლის რადიოქსელის კონტროლერი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 25
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 25-მდე
___________________________________

patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva
(21) AP 2007 11074
(11) P 2012 5464 B
(73) პიერ ფაბრ მედიკამან
(54) DHA რთული ეთერები და მათი გამოყენება კარდიოვასკულური დაავადებების
სამკურნალოდ და თავიდან ასაცილებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 22-მდე
___________________________________
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(21) AP 2012 13352
(11) P 2016 6475 B
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ
(54) კონდენსირებული ჰეტეროციკლური ნაერთის კრისტალი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 21-მდე
___________________________________
(21) AP 2013 13941
(11) P 2017 6663 B
(73) კადილა ჰელსქეა ლიმიტედ
(54) ახალი კომპოზიცია ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადების
მკურნალობისათვის (NAFLD)
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 25
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 25-მდე
___________________________________
(21) AP 2016 14188
(11) P 2017 6744 B
(73) სიმონ ბიწაძე;
რუსუდან ბიწაძე
(54) მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 23
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 23-მდე
___________________________________
(21) AP 1999 4873
(11) P 2000 2256 B
(73) გიორგი ალექსიძე
(54) სამკურნალო პრეპარატი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 29
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 29-მდე
___________________________________
(21) AP 2003 8594
(11) P 2007 4212 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ
(54) მიკროკაფსულები პერინდოპრილის დაყოვნებული და რეგულირებადი
გამოთავისუფლებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 24-მდე
___________________________________
(21) AP 2005 9837
(11) P 2009 4694 B
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ.
(54) CETP ინჰიბიტორები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 01
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 07 01-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasargeblo modelebi
patentis moqmedebis aRdgena
(21) AU 2016 14209
(11) U 2017 1932 Y
(73) ომარ მარსაგიშვილი
(54) მოწყობილობა ხინკლის ფორმირებისთვის
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 07 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 07 25
___________________________________

patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT
(21) AU 2015 13868
(11) U 2016 1896 Y
(73) გიორგი ჩეჩელაშვილი;
ივანე ჩხაიძე
(54) ფანჯარა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 25
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 25-მდე
___________________________________
(21) AU 2016 14187
(11) U 2017 1936 Y
(73) ვახტანგ ღლონტი;
ნინო ღლონტი
(54) სკა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 23
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 23-მდე
___________________________________

patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva
(21) AU 2014 13507
(11) U 2015 1881 Y
(73) შპს ,,ულევი ჯგუფი“
(54) ხელოვნური ნიადაგი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 24-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1999 12182 R2
(156) 1999 05 12
(186) 2029 05 12
(732) ვიტკოვიცე ა.ს.
ვიტკოვიცე 3020, 703 00 ოსტრავა,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 11318 R2
(156) 1998 12 16
(186) 2028 12 16
(732) პასი აგ
ინდუსტრივეგ 14, 4852 როთრისტი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 11298 R2
(156) 1998 12 14
(186) 2028 12 14
(732) გ.ი.ე. კრისტალინ
70 ავენიუ დე სორსე - 03270 საინტ-იორე,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 11299 R2
(156) 1998 12 14
(186) 2028 12 14
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ
ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11388 R2
(156) 1999 01 26
(186) 2029 01 26
(732) იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტიდ
ები როუდი, უიტლი, კოვენტრი CV3 4LF,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1999 12392 R2
(156) 1999 06 15
(186) 2029 06 15
(732) ფერინგ ბ.ვ.
პოლარისავენიუ 144, 2132 JX
ჰოფდორფი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 12750 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1999 12444 R2
(156) 1999 07 02
(186) 2029 07 02
(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია
__________________________________________
(111) M 1999 12445 R2
(156) 1999 07 02
(186) 2029 07 02
(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია
__________________________________________
(111) M 1999 12638 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12509 R2
(156) 1999 07 12
(186) 2029 07 12
(732) ბენკ იფ ამერიკა კორპორეიშენ,
დელავერის შტატის კორპორაცია
101 საუზ ტრაიონ სტრიტ ჩარლოტი,
ჩრდილოეთი კაროლინა 28255, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12820 R2
(156) 1999 09 27
(186) 2029 09 27
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი
ლილი კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12824 R2
(156) 1999 09 27
(186) 2029 09 27
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი
ლილი კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12498 R2
(156) 1999 07 12
(186) 2029 07 12
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oficialuri Setyobinebebi
(732) უნილევერ ნ. ვ.
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 12797 R2
(156) 1999 09 27
(186) 2029 09 27
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12741 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12740 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12736 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12837 R2
(156) 1999 09 27
(186) 2029 09 27
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 1999 12679 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12684 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 1999 12685 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12686 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12687 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12688 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12690 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევეი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11699 R2
(156) 1999 03 16
(186) 2029 03 16
(732) მოტოროლა ტრეიდმარკ ჰოლდინგზ
ლლკ
222 ვ. მერჩანდაიზ მარტ პლაზა, სიუტ
1800, ჩიკაგო, ილინოისი 60654, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18823 R1
(156) 2008 11 03
(186) 2028 11 03
(732) შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ., I ჩიხი 5, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18825 R1
(156) 2008 11 03
(186) 2028 11 03
(732) შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ., I ჩიხი 5, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2008 18935 R1
(156) 2008 11 28
(186) 2028 11 28
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“
ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2009 19107 R1
(156) 2009 03 02
(186) 2029 03 02
(732) ლენოვო პისი ინტერნეშენელ ლიმიტიდ
23/F ლინკოლნ ჰაუზი, ტაიკუ პლეისი,
979 კინგ'ს როუდი, ქუორი ბეი, ჰონგკონგი
__________________________________________
(111) M 2009 19454 R1
(156) 2009 06 29
(186) 2029 06 29
(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2009 19378 R1
(156) 2009 05 27
(186) 2029 05 27
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის
კორპორაცია
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933-7001, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19379 R1
(156) 2009 05 27
(186) 2029 05 27
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის
კორპორაცია
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი
08933-7001, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19525 R1
(156) 2009 07 13
(186) 2029 07 13
(732) მედი-ტოქს ინკ.
641-4, გაგ-რი, ოჩანგ-მიონ, ჩონგვონ-გუნ,
ჩუნგჩონგბუკ-დო, 363-883, კორეის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2009 19489 R1
(156) 2009 06 29
(186) 2029 06 29
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“

136

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2009 19544 R1
(156) 2009 07 13
(186) 2029 07 13
(732) ბრაკო სუის ს.ა.
ვია პონტეგია 23-6814 კადემპინო,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2009 19545 R1
(156) 2009 07 13
(186) 2029 07 13
(732) ბრაკო სუის ს.ა.
ვია პონტეგია 23-6814 კადემპინო,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2009 19817 R1
(156) 2009 09 30
(186) 2029 09 30
(732) ჰავანა კლაბ ჰოლდინგ ს.ა.
5, რიუ იუჯინ რუპერტი, 2453
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 2009 19439 R1
(156) 2009 06 16
(186) 2029 06 16
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2009 19759 R1
(156) 2009 09 11
(186) 2029 09 11
(732) რამადა ინტერნეშენელ, ინკ.
22 სილვან ვეი, პარსიპანი NJ 07054, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19760 R1
(156) 2009 09 11
(186) 2029 09 11
(732) რამადა ინტერნეშენელ, ინკ.
22 სილვან ვეი, პარსიპანი NJ 07054, აშშ
__________________________________________
(111) M 2009 19769 R1
(156) 2009 09 11
(186) 2029 09 11
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2009 20087 R1
(156) 2009 12 15
(186) 2029 12 15
(732) ფესტინა ლოტუს, ს.ა.
კალლე ველასკეს 150, პლანტა 3, პუერტა
1, 28002 მადრიდი, ესპანეთი
__________________________________________
(111) M 2009 19796 R1
(156) 2009 09 11
(186) 2029 09 11
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 12000 R2
(156) 1999 05 10
(186) 2029 05 10
(732) ადამედ ფარმა ს.ა.
პიენკოვი, ულ. მარიანა ადამკიევიჩა 6ა
05-152 ჩესნუვი, პოლონეთი
__________________________________________

მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1999 12457 R2
(156) 1999 07 05
(186) 2029 07 05
(732) ტეტრა ლავალ ჰოლდინგზ &
ფაინენს ს.ა.
ავენიუ ჟენერალ-გიუზან 70, CH-1009
პული, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11813 R2
(156) 1999 04 19
(186) 2029 04 19
(732) ბასფ აგრო ტრეიდმარკს გმბჰ
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი
რეინზე, გერმანია
__________________________________________

(111) M 1999 12118 R2
(156) 1999 05 10
(186) 2029 05 10
(732) ბრაკო ს.პ.ა.
50, ვია ეჯიდიო ფოლი, I-20134 მილანი,
იტალია
__________________________________________
(111) M 1999 12019 R2
(156) 1999 05 10
(186) 2029 05 10
(732) ბრაკო ს.პ.ა.
50, ვია ეჯიდიო ფოლი, I-20134 მილანი,
იტალია
__________________________________________
(111) M 1999 12020 R2
(156) 1999 05 10
(186) 2029 05 10
(732) ბრაკო იმაჯინგ ს.პ.ა.
50, ვია ეჯიდიო ფოლი, I-20134 მილანი,
იტალია
__________________________________________
(111) M 1999 12615 R2
(156) 1999 08 24
(186) 2029 08 24
(732) აქტიებოლაგეტ სკფ
41550 გეტებორგი, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 1999 12898 R2
(156) 1999 11 03
(186) 2029 11 03
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ.
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oficialuri Setyobinebebi

uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 9691 R
(732) ტრული ელექტრონიკს
მანუფაქტურინგ ლიმიტიდ
2 ფლორი, ჩანგ შან ნიტინგ სენტრი, 1-3
უინგ იპ სტრიტი, კვაი ჩუნგი, ნიუტერიტორიზ, ჰონგ-კონგი
(770) ტრული ოპტო-ელექტრონიკს ლიმიტიდ
13 ფლორი, ჩანგ შან ნიტინგ სენტრი, 1-3
უინგ იპ სტრიტი, კვაი ჩუნგი, ნიუტერიტორიზ, ჰონგ-კონგი
(580) 27 06 2019
__________________________________________

(111) M 2017 28382 R
(732) ტელეგრამ სისტემს ლლპ
8 კინ სტრიტი, ლონდონი, WC2B 4AS,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ტელეგრaმ მესენჯერ ლლპ.
71-75 შელტონ სტრიტი კოვენტ გარდენი,
ლონდონი, WC2H 9JQ, გაერთიანებული
სამეფო
(580) 27 06 2019
__________________________________________

(111) M 2009 19811 R
(732) შპს „ვეისმარკ“
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „შტოლცფარმა“
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160,
თბილისი, საქართველო
(580) 05 07 2019
__________________________________________
(111) M 2009 19834 R
(732) შპს „ვეისმარკ“
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „შტოლცფარმა“
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160,
თბილისი, საქართველო
(580) 05 07 2019
__________________________________________
(111) M 2010 20872 R
(732) მუნსმან ს.ა.რ.ლ.
6c რუ გაბრიელ ლიპმანი, L-5365
მუნსბახი, ლუქსემბურგი
(770) უოლი იოტს ს.ა.
9, რუ პიერ დ'ასპელი, L-1142,
ლუქსემბურგი
(580) 21 06 2019
__________________________________________
(111) M 2010 20872 R
(732) სი ლაიონ ს.რ.ლ.
7, ვია ჯოვანი ანსალდო, ფორლი,
იტალია
(770) მუნსმან ს.ა.რ.ლ.
6C რუ გაბრიელ ლიპმანი, L-5365
მუნსბახი, ლუქსემბურგი
(580) 21 06 2019
__________________________________________
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mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1999 12182 R
(732) ვიტკოვიცე ა.ს.
ვიტკოვიცე 3020, 703 00 ოსტრავა,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(770) ვიტკოვიცე ა.ს.
ოსტრავა-ვიტკოვიცე, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
(580) 13 05 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12750 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 26 06 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12797 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 26 06 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12741 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ
(580) 26 06 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12740 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 26 06 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12736 R
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ

(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ
(580) 24 06 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12837 R
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ
(580) 24 06 2019
__________________________________________
(111) M 2000 13179 R
(732) ტდკ კაბუშიკი კაიშა (ტდკ კორპორეიშენ)
2-5-1 ნიჰონბაში, ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
(770) ტდკ კაბუშიკი კაიშა (ტდკ კორპორეიშენ)
3-9-1, შიბაურა, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(580) 27 06 2019
__________________________________________
(111) M 2009 19769 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 26 06 2019
__________________________________________
(111) M 2009 20087 R
(732) ფესტინა ლოტუს, ს.ა.
კალლე ველასკეს 150, პლანტა 3, პუერტა
1, 28002 მადრიდი, ესპანეთი
(770) ფესტინა ლოტუს, ს.ა.
პლაზა იზაბელ II, 5, 1, მადრიდი, ესპანეთი
(580) 01 07 2019
__________________________________________
(111) M 1999 12045 R
(732) ბეროლ კორპორეიშენ
6655 ფიჩთრი დანვუდი როუდი,
ატლანტა, GA 30328, აშშ
(770) ბეროლ კორპორეიშენ
3 გლენლეიკ პარკუეი, ატლანტა GA
30328, აშშ
(580) 25 06 2019
__________________________________________
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(111) M 2010 20872 R
(732) უოლი იოტს ს.ა.
9, რუ პიერ დ'ასპელი, L-1142,
ლუქსემბურგი
(770) უოლი იოტს ს.ა.
5, ავენიუ გასტონ დიედერიხი, L-1420,
ლუქსემბურგი
(580) 21 06 2019
__________________________________________
(111) M 2011 21676 R
(732) ასტელას ფარმა ინკ.
5-1, ნიჰონბაში-ჰონჩო 2-ჩომე, ჩუო-კუ,
ტოკიო 103-8411, იაპონია
(770) ასტელას ფარმა ინკ.
3-11, ნიჰონბაში-ჰონჩო, 2-ჩომე, ჩუო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 05 07 2019
__________________________________________
(111) M 2016 27881 R
(732) ფეისბუქ ტექნოლოჯის, ლლკ
1601 უილოუ როუდ, მენლო პარკი,
კალიფორნია 94025, აშშ
(770) ოქიულუს ვრ, ლლკ
1601 უილოუ როუდ, მენლო პარკი,
კალიფორნია 94025, აშშ
(580) 28 01 2019
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta

(111) M 1998 11349 R
(151) 1998 12 21
(732) ს. კ. ჯონსონ & სან ინკ.
1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი
53403-2236, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11350 R
(151) 1998 12 22
(732) ს. კ. ჯონსონ & სან ინკ.
1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი
53403-2236, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11341 R
(151) 1998 12 18
(732) მერკ შარპ & დომე ბ.ვ.
ვარდერვეგ 39, 2031 BN ჰარლემი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 11343 R
(151) 1998 12 18
(732) ფუჯიფილმ კორპორეიშენ
26-30, ნიშიაზაბუ 2-ჩომე, მინატო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 1998 11344 R
(151) 1998 12 18
(732) კაო კაბუშიკი კაიშა (ასევე ვაჭრობს
როგორც კაო კორპორეიშენ)
14-10, ნიჰონბაში კაიაბა-ჩო 1-ჩომე, ჩუოკუ, ტოკიო, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2008 19018 R
(151) 2008 12 29
(732) შპს „იბერიან პონტომარინ აკუაკალჩე“
მემედ აბაშიძის ქ. 56, ბ. 21, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18822 R
(151) 2008 11 03
(732) შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ., I ჩიხი 5, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18824 R
(151) 2008 11 03
(732) შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“

ილია ჭავჭავაძის გამზ., Iი ჩიხი 5, 0179,
თბილისი, საქართველო
(141) 2019 07 12
__________________________________________
(111) M 2008 19020 R
(151) 2008 12 29
(732) ბინატონ ინდასტრის ლტდ
პ. ო. ბოქსი 127, მანდარა, ნორს როჯი,
გრანდ ტერკი, ტერქსისა და კაიკოსის
კუნძულები
__________________________________________
(111) M 2008 19019 R
(151) 2008 12 29
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „მეზონ გრიზ“
ულ. ესპერანტო 35/98, 420059, ყაზანი,
რესპუბლიკა თათარსტანი,, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2008 19021 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19022 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19023 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19024 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
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(111) M 2008 19025 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19026 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19027 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19028 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 19029 R
(151) 2008 12 29
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 18999 R
(151) 2008 12 15
(732) შპს ნიუ-ვეი
ლაღიძის ქ.21, 0190, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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salicenzio xelSekruleba

(800) 1017226
(791) შპს `დაიმექს ჯორჯია~
მუხიანი, I მ/რ, კორპ. 7, ბ. 22, გლდანინაძალადევის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(793) 1583
(793) მარტივი
(793) ) 25 11 2018- დან 24 08 2019- მდე
(511)
39 – Message delivery; delivery of messages
(courier).
__________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/05; C 07 C 37/07; C 07 C 37/84; C 07 C 39/225;
C 12 P 7/22
A 61 K 31/496; A 61 P 19/02; A 61 P 19/04; C 07 D 403/06
B 21 B 5/00
C 03 B 5/237; C 03 B 5/235; F 27 D 17/00
F 27 B 14/08; F 27 B 14/06; F 27 D 27/00; F 27 D 11/06;
F 27 D 1/04

AP 2019 14586 A
AP 2019 14546 A
AP 2019 14658 A
AP 2019 14660 A
AP 2019 14705 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2019 14546 A
AP 2019 14586 A
AP 2019 14658 A
AP 2019 14660 A
AP 2019 14705 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/496; A 61 P 19/02; A 61 P 19/04; C 07 D 403/06
A 61 K 31/05; C 07 C 37/07; C 07 C 37/84; C 07 C 39/225;
C 12 P 7/22
B 21 B 5/00
C 03 B 5/237; C 03 B 5/235; F 27 D 17/00
F 27 B 14/08; F 27 B 14/06; F 27 D 27/00; F 27 D 11/06;
F 27 D 1/04

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
1
A 23 N 5/00
A 47 K 10/38
A 47 J 43/044; A 47 J 44/00; A 47 J 43/07;
A 47 J 43/046; A 47 J 43/04; B 01 F 7/00;
B 02 C 23/00
A 61 K 31/47; C 01 D 17/00; C 07 C 51/41
C 07 F 1/00
A 61 K 31/265; A 61 К 9/16
A 61 K 31/295; A 61 K 31/7004
A 61 K 31/4439; A 61 P 25/16; A 61 P 25/00;
A 61 P 25/28
A 61 L 15/44; A 61 K 9/00; A 61 K 47/34;
A 61 K 9/70; A 61 K 31/355; A 61 L 15/26
C 04 B 31/40
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2
P 2019 6993 B
P 2019 6998 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
3
AP 2019 14522 A
AP 2019 14169 A

P 2019 7008 B

AP 2019 14582 A

P 2019 7005 B

AP 2019 14626 A

P 2019 7006 B
P 2019 7004 B

AP 2019 14562 A
AP 2019 14478 A

P 2019 7007 B

AP 2019 14604 A

P 2019 6996 B

AP 2019 14012 A

P 2019 7001 B

AP 2019 14403 A

patentis nomeri
(11)
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sistemuri saZieblebi

1
C 07 D 215/22; C 07 C 305/24; C 07 C 233/60;
A 61 K 31/47; A 61 P 35/00
C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 403/14;
C 07 D 487/08; C 07 D 519/00; A 61 K 31/506;
A 61 P 35/00; A 61 P 37/00
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4985; A 61 P 31/14;
A 61 P 31/16
E 01 C 7/36; C 04 B 7/26; C 04 B 7/28;
C 04 B 11/00
E 01 H 5/06
F 03 B 3/12; F 03 B 3/02
F 04 B 25/00

2

3

P 2019 6995 B

AP 2019 13960 A

P 2019 7003 B

AP 2019 14430 A

P 2019 6997 B

AP 2019 14114 A

P 2019 7002 B

AP 2019 14405 A

P 2019 6999 B
P 2019 7000 B
P 2019 6994 B

AP 2019 14384 A
AP 2019 14386 A
AP 2019 13247 A

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

P 2019 6993 B
P 2019 6994 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2019 14522 A
AP 2019 13247 A

P 2019 6995 B

AP 2019 13960 A

P 2019 6996 B

AP 2019 14012 A

P 2019 6997 B

AP 2019 14114 A

P 2019 6998 B
P 2019 6999 B
P 2019 7000 B
P 2019 7001 B

AP 2019 14169 A
AP 2019 14384 A
AP 2019 14386 A
AP 2019 14403 A

P 2019 7002 B

AP 2019 14405 A

P 2019 7003 B

AP 2019 14430 A

P 2019 7004 B

AP 2019 14478 A

P 2019 7005 B

AP 2019 14626 A

P 2019 7006 B

AP 2019 14562 A

P 2019 7007 B

AP 2019 14604 A

P 2019 7008 B

AP 2019 14582 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 23 N 5/00
F 04 B 25/00
C 07 D 215/22; C 07 C 305/24; C 07 C 233/60;
A 61 K 31/47; A 61 P 35/00
A 61 L 15/44; A 61 K 9/00; A 61 K 47/34;
A 61 K 9/70; A 61 K 31/355; A 61 L 15/26
C 07 D 487/04; A 61 K 31/4985; A 61 P 31/14;
A 61 P 31/16
A 47 K 10/38
E 01 H 5/06
F 03 B 3/12; F 03 B 3/02
C 04 B 31/40
E 01 C 7/36; C 04 B 7/26; C 04 B 7/28;
C 04 B 11/00
C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; C 07 D 403/14;
C 07 D 487/08; C 07 D 519/00; A 61 K 31/506;
A 61 P 35/00; A 61 P 37/00
A 61 K 31/295; A 61 K 31/7004
A 61 K 31/47; C 01 D 17/00; C 07 C 51/41
C 07 F 1/00
A 61 K 31/265; A 61 К 9/16
A 61 K 31/4439; A 61 P 25/16; A 61 P 25/00;
A 61 P 25/28
A 47 J 43/044; A 47 J 44/00; A 47 J 43/07;
A 47 J 43/046; A 47 J 43/04; B 01 F 7/00;
B 02 C 23/00
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2019 13247 A
AP 2019 13960 A
AP 2019 14012 A
AP 2019 14114 A
AP 2019 14169 A
AP 2019 14384 A
AP 2019 14386 A
AP 2019 14403 A
AP 2019 14405 A
AP 2019 14430 A
AP 2019 14478 A
AP 2019 14522 A
AP 2019 14562 A
AP 2019 14582 A
AP 2019 14604 A
AP 2019 14626 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2013 13247
AP 2014 13960
AP 2014 14012
AP 2014 14114
AP 2014 14169
AP 2017 14384
AP 2015 14386
AP 2017 14403
AP 2017 14405
AP 2015 14430
AP 2015 14478
AP 2017 14522
AP 2015 14562
AP 2016 14582
AP 2016 14604
AP 2017 14626

patentis nomeri
(11)
P 2019 6994 B
P 2019 6995 B
P 2019 6996 B
P 2019 6997 B
P 2019 6998 B
P 2019 6999 B
P 2019 7000 B
P 2019 7001 B
P 2019 7002 B
P 2019 7003 B
P 2019 7004 B
P 2019 6993 B
P 2019 7006 B
P 2019 7008 B
P 2019 7007 B
P 2019 7005 B

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2019 14784 U
AU 2019 14944 U
AU 2019 14896 U
AU 2019 14800 U
AU 2019 14904 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 47 K 10/38
B 21 F 1/04
C 02 F 3/32
C 22 C 12/00
C 25 D 03/00

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2019 14784 U
AU 2019 14800 U
AU 2019 14896 U
AU 2019 14904 U
AU 2019 14944 U
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 47 K 10/38
C 22 C 12/00
C 02 F 3/32
C 25 D 03/00
B 21 F 1/04
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sistemuri saZieblebi

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2019 1078 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-03

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

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2019 1078 S

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

registraciis nomeri
(11)

11-02

D 2019 813 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2019 1066 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
registraciis nomeri
(11)
D 2019 813 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2019 1066 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
11-02

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2018 1066

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2019 1066 S
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registraciis nomeri
(11)
D 2019 813 S
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sistemuri saZieblebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili
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registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2019 31418 R
M 2019 31419 R
M 2019 31420 R
M 2019 31421 R
M 2019 31422 R
M 2019 31423 R
M 2019 31424 R
M 2019 31425 R
M 2019 31426 R
M 2019 31427 R
M 2019 31428 R
M 2019 31429 R
M 2019 31430 R
M 2019 31431 R
M 2019 31432 R
M 2019 31433 R
M 2019 31434 R
M 2019 31435 R
M 2019 31436 R
M 2019 31437 R
M 2019 31438 R
M 2019 31439 R
M 2019 31440 R
M 2019 31441 R
M 2019 31442 R
M 2019 31443 R
M 2019 31444 R
M 2019 31445 R
M 2019 31446 R
M 2019 31447 R
M 2019 31448 R
M 2019 31449 R
M 2019 31450 R
M 2019 31451 R
M 2019 31452 R
M 2019 31453 R
M 2019 31454 R
M 2019 31455 R
M 2019 31456 R
M 2019 31457 R
M 2019 31458 R
M 2019 31459 R
M 2019 31460 R
M 2019 31461 R
M 2019 31462 R
M 2019 31463 R
M 2019 31464 R

2

AM 88323
AM 96893
AM 97232
AM 97390
AM 97394
AM 97694
AM 97695
AM 97696
AM 97697
AM 97698
AM 97699
AM 97708
AM 97795
AM 97956
AM 97973
AM 97983
AM 97984
AM 98067
AM 98233
AM 98234
AM 98235
AM 98410
AM 98421
AM 98695
AM 98784
AM 98786
AM 98787
AM 98789
AM 98790
AM 98791
AM 98792
AM 98793
AM 98794
AM 98796
AM 98890
AM 98905
AM 98990
AM 99061
AM 99154

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2019 88323 A
AM 2019 96893 A
AM 2018 97232 A
AM 2018 97390 A
AM 2018 97394 A
AM 2018 97694 A
AM 2018 97695 A
AM 2018 97696 A
AM 2018 97697 A
AM 2019 97698 A
AM 2019 97699 A
AM 2019 97708 A
AM 2018 97795 A
AM 2019 97956 A
AM 2019 97973 A
AM 2019 97983 A
AM 2019 97984 A
AM 2019 98067 A
AM 2019 98233 A
AM 2019 98234 A
AM 2019 98235 A
AM 2019 98410 A
AM 2019 98421 A
AM 2019 98695 A
AM 2019 98784 A
AM 2019 98786 A
AM 2019 98787 A
AM 2019 98789 A
AM 2019 98790 A
AM 2019 98791 A
AM 2019 98792 A
AM 2019 98793 A
AM 2019 98794 A
AM 2019 98796 A
AM 2019 98890 A
AM 2019 98905 A
AM 2019 98990 A
AM 2019 99061 A
AM 2019 99154 A
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biuletenis
Nnomeri
4
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
14(522)2019
6(514)2019
6(514)2019
23(507)2018
22(506)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
24(508)2018
1(509)2019
1(509)2019
1(509)2019
24(508)2018
1(509)2019
1(509)2019
3(511)2019
3(511)2019
2(510)2019
2(510)2019
2(510)2019
2(510)2019
4(512)2019
4(512)2019
4(512)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019

sistemuri saZieblebi

1
M 2019 31465 R
M 2019 31466 R
M 2019 31467 R
M 2019 31468 R
M 2019 31469 R
M 2019 31470 R
M 2019 31471 R
M 2019 31472 R
M 2019 31473 R
M 2019 31474 R
M 2019 31475 R
M 2019 31476 R
M 2019 31477 R
M 2019 31478 R
M 2019 31479 R
M 2019 31480 R
M 2019 31481 R
M 2019 31482 R
M 2019 31483 R
M 2019 31484 R

2
AM 99174
AM 99192
AM 99313
AM 99354
AM 99356
AM 97391
AM 98148
AM 98149
AM 98377
AM 98689
AM 98967
AM 98979
AM 98980
AM 98982
AM 98984
AM 98985
AM 98986
AM 98987
AM 98988
AM 98989

3
AM 2019 99174 A
AM 2019 99192 A
AM 2019 99313 A
AM 2019 99354 A
AM 2019 99356 A
AM 2018 97391 A
AM 2019 98148 A
AM 2019 98149 A
AM 2019 98377 A
AM 2019 98689 A
AM 2019 98967 A
AM 2019 98979 A
AM 2019 98980 A
AM 2019 98982 A
AM 2019 98984 A
AM 2019 98985 A
AM 2019 98986 A
AM 2019 98987 A
AM 2019 98988 A
AM 2019 98989 A

4
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
24(508)2018
2(510)2019
3(511)2019
3(511)2019
5(513)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019
6(514)2019

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2019 100588 A
AM 2019 100593 A
AM 2019 100604 A
AM 2019 100613 A
AM 2019 100614 A
AM 2019 100664 A
AM 2019 100665 A
AM 2019 100681 A
AM 2019 100683 A
AM 2019 100684 A
AM 2019 100692 A
AM 2019 100693 A
AM 2019 100701 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 100762 A
AM 2019 100763 A
AM 2019 100772 A
AM 2019 100790 A
AM 2019 100865 A
AM 2019 100871 A
AM 2019 100876 A

2
AM 100588
AM 100593
AM 100604
AM 100613
AM 100614
AM 100664
AM 100665
AM 100681
AM 100683
AM 100684
AM 100692
AM 100693
AM 100701
AM 100761
AM 100762
AM 100763
AM 100772
AM 100790
AM 100865
AM 100871
AM 100876

1
AM 2019 100877 A
AM 2019 100878 A
AM 2019 100879 A
AM 2019 100900 A
AM 2019 100904 A
AM 2019 100908 A
AM 2019 100914 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 100929 A
AM 2019 100930 A
AM 2019 100932 A
AM 2019 101221 A
AM 2019 101231 A
AM 2019 101232 A
AM 2019 101289 A
AM 2019 101370 A
AM 2019 101407 A
AM 2019 101408 A
AM 2019 101409 A
AM 2019 74568 A
AM 2019 80925 A**
AM 2019 99318 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 99966 A
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2
AM 100877
AM 100878
AM 100879
AM 100900
AM 100904
AM 100908
AM 100914
AM 100915
AM 100916
AM 100929
AM 100930
AM 100932
AM 101221
AM 101231
AM 101232
AM 101289
AM 101370
AM 101407
AM 101408
AM 101409
AM 74568
AM 80925
AM 99318
AM 99869
AM 99910
AM 99966
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

150

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
14
16
16
16
16
18
20
20
25
25
25
30

2
AM 2019 100914 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100692 A
AM 2019 100762 A
AM 2019 100763 A
AM 2019 100914 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100593 A
AM 2019 100613 A
AM 2019 100614 A
AM 2019 100701 A
AM 2019 101221 A
AM 2019 80925 A**
AM 2019 99318 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 101409 A
AM 2019 74568 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 101409 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 101407 A
AM 2019 101408 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 101409 A
AM 2019 74568 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100790 A
AM 2019 100876 A
AM 2019 100877 A
AM 2019 100878 A
AM 2019 100879 A
AM 2019 100908 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 101407 A
AM 2019 101408 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 101231 A
AM 2019 101232 A
AM 2019 100664 A
AM 2019 100665 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 100681 A
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1
30
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
37
38
38
38
38
38
38
39
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
45
45

2
AM 2019 100871 A
AM 2019 100681 A
AM 2019 100871 A
AM 2019 100681 A
AM 2019 100683 A
AM 2019 100684 A
AM 2019 100865 A
AM 2019 100681 A
AM 2019 100929 A
AM 2019 100930 A
AM 2019 100932 A
AM 2019 99966 A
AM 2019 100761 A
AM 2019 100900 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 101231 A
AM 2019 101232 A
AM 2019 101407 A
AM 2019 101408 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 101407 A
AM 2019 101408 A
AM 2019 100914 A
AM 2019 100693 A
AM 2019 100772 A
AM 2019 100904 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 100900 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100604 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 101289 A
AM 2019 101370 A
AM 2019 100604 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 99869 A
AM 2019 99910 A
AM 2019 100588 A
AM 2019 100871 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A
AM 2019 100604 A
AM 2019 100915 A
AM 2019 100916 A

sistemuri saZieblebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
5
5
6
9
20
29
30
32
33
34
35
36
39
43
43
43
45

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2019 31421 R
M 2019 31422 R
M 2019 31419 R
M 2019 31418 R
M 2019 31419 R
M 2019 31425 R
M 2019 31425 R
M 2019 31425 R
M 2019 31420 R
M 2019 31418 R
M 2019 31423 R
M 2019 31424 R
M 2019 31423 R
M 2019 31423 R
M 2019 31424 R
M 2019 31425 R
M 2019 31423 R

#14 2019 07 25

151

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
14(522)
gamogonebebi
sasargeblo modelebi
dizainebi
sasaqonlo niSnebi
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2019 07249
tiraJi: 25
SekveTa #14

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze.

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531
0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.gov.ge

