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gamoqveynebis TariRi – 2017 08 10 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14089; 13969; 13567; 13442; 13752; 13956; 13953; 14210; 13596; 13959; 13583; 13744; 14241; 13663; 
14139; 14217; 13843 

 

• patentebi:  

6715-6718 
 

sasargeblo modelebi 
 

• patenti:  

1943 
  

dizainebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

948 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini:  

719 
 

• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos 
     teritoriaze gavrcelebis moTxovniT: 

 

93660; 96079; 93755; 93771; 93845; 96158; 96230, 96231; 96236 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

87070-87072; 87074; 87080; 87488; 87801*; 88769; 89207; 89321; 89340; 89456, 89457; 89599; 89603; 
89615; 89673; 89791; 89814; 89824; 89880; 89884; 89981-89983; 89988; 89991-89994; 89998; 90006; 
90011; 90031; 90033; 90038, 90039; 90048; 90051-90053; 90097; 90099-90101; 90104, 90105; 90120, 
90121; 90123; 90125-90137; 90139; 90148, 90149; 90151; 90154-90156; 90331; 90350; 90357; 90359, 
90360; 90362-90366; 90372, 90373; 90384; 90424 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

28735-28782 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

28783-28786 
 

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

86417; 87947; 88091; 88284; 88293; 88528; 88594; 88601; 88609; 88616; 88620-88622; 88745; 88747; 
88751, 88752; 88827; 88829; 88850; 88865; 88868; 88872; 88874; 88879; 88881; 88885-88887; 88897; 
88899; 88901; 88917, 88918; 88922-88926; 88933, 88934; 88937; 88939-88941; 89024; 89026, 89027; 
89030; 89043; 89051; 89057, 89058; 89070; 89079; 89119; 89122; 89125; 89127; 89137-89140; 89142, 
89143; 89147; 89153; 89180-89182; 89187-89190; 89192, 89193; 89198-89201; 89205, 89206; 89222, 
89223; 89225-89227; 89229-89234; 89237-89240; 89244, 89245; 89272; 89274-89278; 89335; 89345; 
89347, 89348; 89352; 89597; 89626; 89629; 89758; 89762; 89766-89771; 89773-89777; 89779 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

85967; 86292; 86821; 87520, 87521; 87548; 87555; 87558-87562; 87564; 87598-87601; 87615, 87616; 
87641, 87642; 87646; 87682; 87685; 87699-87701; 87714, 87715; 87718; 87720-87724; 87726-87733; 
87746, 87747; 87749; 87760, 87761; 87763; 87817; 87820-87823; 87858-87860; 87863, 87864; 87866; 
87868, 87869; 87871; 88046, 88047; 88049, 88050; 88052; 88056; 88152-88155; 88160; 88169 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AP 2017 14089 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 31/00 
(21) AP 2014 014089 (22) 2014 08 11 
(31) 2013-169317 
(32) 2013 08 19 
(33) JP 
(71) მებიოლ ინკ. (JP) 

1-25-8 ნაკაჰარა, პირაცუკა-ში, კანაგავა  
254-0075 (JP) 

(72) ჰიროში იოშიოკა  (JP); 
იუიჩი მორი (JP); 
აკიჰირო ოკამოტო (JP); 
შიგეკი მიურა (JP); 
ტომოიოში მიზუტანი (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2016 03 15 
(86) PCT/JP2014/071141, 2014 08 11 
(54) მცენარის საკულტივაციო სისტემა 

და მცენარის კულტივაციის ხერხი 
(57) მცენარის საკულტივაციო სისტემა შეი-
ცავს: პოლივინილის სპირტის აფსკს (PVA),   
საკვები სითხის შემაკავებელ საშუალებას, 
რომელიც კონტაქტშია PVA აფსკის   ქვედა 
მხარესთან და საშუალებას საკვები სითხის 
მისაწოდებლად PVA აფსკის   ქვედა მხრიდან. 
სისტემა უზრუნველყოფს მცენარის ხანგრ-
ძლივად და ეფექტურად   კულტივირებას ისე, 
რომ აფსკის მდგრადობა შენარჩუნებულია. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
                    5 დამოკიდებული 
ფიგურა: 1 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13969 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 K 93/02 
(21) AP 2015 013969 (22) 2015 10 21 
(71) მერაბ კიკნაველიძე (GE) 

შ. ნუცუბიძის ფერდ., მე-5 მკრ., კორპ. 6,  
ბ. 4, 0183, თბილისი (GE) 

(72) მერაბ  კიკნაველიძე (GE) 
(54) სათევზაო მოწყობილობა 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57) სათევზაო მოწყობილობა შეიცავს ტივტი-
ვას 1 და სასიგნალო საშულებას 11. ტივტივას   
კორპუსში 2 განთავსებულია რადიოსიგნალის 
გადამცემი საშუალება 5, რომელიც   მოქმედე-
ბაში მოდის გადამცემში მოთავსებული ასა-
მოქმედებელი საშუალებით 7, რომელიც წარ-
მოადგენს მინის კოლბაში განთავსებულ 
ელექტროკონტაქტებს 8 და მათ შორის მოთავ-
სებულ უჟანგავ, მაღალი ელექტროგამტარია-
ნობის მქონე, მაგ., ვერცხლის ბურთულას 9. 
რადიოსიგნალის გადამცემი საშუალება და-
კავშირებულია სასიგნალო საშუალების რა-
დიოსიგნალის მიმღებ საშუალებასთან 13, 
რომელიც   დაკავშირებულია კვების წყაროს-
თან 14, რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირე-
ბულია დინამიკთან 15 ხმოვანი სიგნალის 
გასავრცობად და კორპუსის გარე ზედაპირზე   
განთავსებულ ნათურასთან 16. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 2 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

A 61 
 
(10) AP 2017 13567 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/422 
A 61 P 33/00 

(21) AP 2013 013567 (22) 2013 01 31 
(31) 61/595,463 
(32) 2012 02 06 
(33) US 
(71) მერიალ ინკ.(US) 

3239 სატელაიტ ბულვარ, ბლდგ. 500,  
დულუტი, ჯორჯია 30096, აშშ (US) 

(72) მარკ დ. სოლი (US); 
დაიენ ლარსენი (US); 
სიუზან მანჩინი კეიდი (US); 
პიტერ ჩეიფეცი (US); 
იზაბელა გალესკა (US); 
საიცზიუნ გუნი (US) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2014 09 05 
(86) PCT/US2013/023969, 2013 01 31 
(54) სისტემურად მოქმედი აქტიურ  

აგენტების შემცველი პარაზიტი- 
ციდული ორალური ვეტერინარული 
კომპოზიციები, მათი მიღების ხერხები  
და გამოყენება 

(57) გამოგონება ეხება რბილ საღეჭ ვეტე-
რინარულ კომპოზიციებს პარაზიტული ინ-
ფექციების სამკურნალოდ. ეს კომპოზიციები 
მოიცავს i)იზოქსაზოლინის აქტიურ ნაერთს 
ფორმულით (I) 

 
და ფარმაცევტულად მისაღებ მატარებელს ან 
ii) კომბინაციას, სულ მცირე, ერთი იზოქ-
საზოლინის აქტიური ნაერთის და, სულ მცი-
რე, ერთი სისტემურად მოქმედი აქტიური ნა-
ერთის. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 40 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13442 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/517 
(21) AP 2012 013442 (22) 2012 09 13 
(31) 61/534,081 
(32) 2011 09 13 
(33) US 
(71) იგორ  რონინსონ (US) 

 225 ფორთ სირქლ, ლექსინგტონი,  
სამხრეთ კაროლინა 29072 (US) 

(72) იგორ რონინსონ  (US) 
(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2014 04 11 
(86) PCT/US2012/055064, 2012 09 13 
(54)  NFkB-ს ინდუცირებული ტრანსკრი- 

პციული აქტივობით გამოწვეული  
დაავადებებისა და   დარღვევების 
 მკურნალობა 

(57) გამოგონება ეხება ქინაზოლინის წარმოე-
ბულის, რომელიც შერჩევითად თრგუნავს   
CDK8 ან CDK19-ს, გამოყენებას ბირთვული 
ფაქტორის კაპა B-ს (NFkB) ინდუცირებული 
ტრანსკრიპციული აქივობით გამოწვეული ან-
თებითი დაავადებების ან კიბოს სამკურნა-
ლოდ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  10 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13752 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 45/06 
A 61 K 31/27 
A 61 K 31/4045 
A 61 K 31/445 
A 61 K 31/55 
A 61 P 25/28 

(21) AP 2013 013752 (22) 2013 09 06 
(31) 61/782,084; 61/698,664 
(32) 2013 03 14; 2012 09 09 
(33) US; US 
(71) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK) 

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK) 
(72) ელენ შმიდტი (DK); 

ჯოან არებერგი (SE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2015 03 05 
(86) PCT/EP2013/068516, 2013 09 06 
(54) ალცჰეიმერის დაავადების სამკურ- 

ნალო ფარმაცევტული კომპოზიციები  
და მათი გამოყენება 

(57) N-(2-(6-ფტორ-1H-ინდოლ-3-ილ)ეთილ-(2, 
2, 3, 3-ტეტრაფტორპროპოქსი) ბენზილამინის 
ეფექტური დღიური დოზის შეყვანა აცეტილ-
ქოლინესტერაზის ინჰიბიტორის ეფექტის 
გაუმჯობესებისთვის ან გაძლიერებისთვის. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                    11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  13 
ცხრილი:  3 
__________________________________________ 
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ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2017 13956 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 277/593 
(21) AP 2014 013956 (22) 2014 03 06 
(31) 61/779,091 
(32) 2013 03 13 
(33) US 
(71) ტერევანს ბაიოფარმა ანტიბაიოტიკს  

აპ, ლლკ (US) 
901 გეითვეი ბულვარ, საუთ  
სან ფრანცისკო, კალიფორნია 94080 (US) 

(72) ვეიცზიან ჩჟანგი (US); 
მაიკლ რ. ტრეისი (US); 
ცზუნინ ლი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2015 10 12 
(86) PCT/US2014/021080, 2014 03 06 
(54) ჩანაცვლებული თიაზოლილძმარმ- 

ჟავას ტრიეთილამინის მარილის  
კრისტალური ფორმა 

(57) გამოგონება ეხება (2Z)-2-(ამინო-5-ქლორ-
თიაზოლილ-4-ილ)-2-(3-N-მესამეული-ბუტოქ-
სიკარბონილამინოპროპოქსიიმინო) ძმარმჟა-
ვას ტრიეთილამინის მარილის კრისტალურ 
ფორმას და მისი მიღების ხერხებს.  

(I) 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 8 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13953 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 401/14 
C 07 D 401/04 
C 07 D 403/14 
A 61 K 31/4725 
A 61 P 35/00 

(21) AP 2014 013953 (22) 2014 03 10 
(31) 61/776,445 
(32) 2013 03 11 
(33) US 
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი 

ლიმიტედ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541-0045 (JP) 

(72) ჯონ დევიდ ლუსონი (US); 
საბათი მარკ (US); 
 

ნიკოლას სქორა (US); 
კროსტოფერ სმიტი (US); 
ფონგ ჰ,ვუ (US); 
ჰაიქსია უანგი (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2015 10 08 
(86) PCT/US2014/022801, 2014 03 10 
(54) პირიდინილის და შემდნარი  

პირიდინილ ტრიაზოლინის  
წარმოებულები 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

(I) 
რომლის R1, R2, R3 და R4 ჩამნაცვლებლების 
მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების 
ფორმულაში, მისი ტაუტომერი ან მათი ფარ-
მაცევტულად მისაღები მარილები, ფარმაცევ-
ტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და გა-
მოყენება მედიკამენტის სახით BTK-თან და-
კავშირებული დარღვევების სამკურნალოდ, 
როგორიცაა აუტოიმუნური ან ანთებითი დარ-
ღვევები, კიბო და ა.შ. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 40 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2017 14210 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04 
(21) AP 2014 014210 (22) 2014 12 19 
(31) 61/919,661 
(32) 2013 12 20 
(33) US 
(71) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი 

ლიმიტედ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541-0045 (JP) 

(72) ჯეისონ ბრაუნი (US); 
სტეფან ჰიჩკოკი (US); 
მარია ჰოპკინსი (US); 
შოთა კიკუჩი (US); 
ჰოლგერ მონენშეინ (US); 
ჰოლი რიჩარდი (US); 
კრისტინ შლეიხერი (US); 
ჰუკაი სუნი (US); 
ტოდ მაკლინი (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2016 07 19 
(86) PCT/US2014/071543, 2014 12 19 
(54) GPR6-ის ტეტრაჰიდროპირიდოპი- 

რაზინის მოდულატორები 
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(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

(I) 
 

რომლის R1, R2, R3, R4, Z, X1, X2, X3, X4 
ჩამნაცვლებლების და q, s, p, r ცვლადების 
მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების 
ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისა-
ღები მარილი, ან ფარმაცევტული კომპოზიცია 
მათ საფუძველზე და მითითებული ნაერთის 
ან ფარმაცევტულად მისაღები მარილის გამო-
ყენება მედიკამენტის სახით. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 10 დამოკიდებული 
ცხრილი:  3 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13596 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04 
(21) AP 2013 013596 (22) 2013 03 11 
(31) 288/KOL/2012 
(32) 2012 03 14 
(33) IN 
(71) ლუპინ ლიმიტედ (IN) 

159 CST როუდ, კალინა, სანტაკრუზ  
(ისთ), სთეით ოვ მაჰარაშთრა,  
მუმბაი 400 098 (IN) 

(72) ბჰავეშ დავე (IN); 
რაკეშ, კუმარ ბანერჯი (IN); 
სამირონ ფუკან (IN); 
აბჰიჯით, დათთა ხოჯე (IN); 
რაჯკუმარ ჰანგარგე (IN); 
ჯითენდრა,სამბჰაჯი ჯადჰავ (IN); 
ვენკატა, პ. პალლე (IN); 
რაჯენდერ, კუმარ კამბოჯ (IN) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2014 10 13 
(86) PCT/IB2013/051915, 2013 03 11 
(54) ჰეტეროციკლილის ნაერთები 
(57) გამოგონება ეხება პირიდო [4,3-d] პირი-
მიდინურ ჰეტეროარილურ ნაერთებს, ფორმუ-
ლით I 

 

მათ ტაუტომერებს და ფარმაცევტულად მისა-
ღებ მარილებს, კომბინაციებს და მათ ფარმა-
ცევტულ კომპოზიციებს. გამოგონება, ასევე, 
მოიცავს აღნიშნული ნაერთების მიღების 
ხერხს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 15 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13959 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/08 
A 61 K 31/439 
A 61 P 11/00 
A 61 P 17/00 
A 61 P 27/00 
A 61 P 15/00 
A 61 P 37/00 
A 61 P 35/00 
A 61 P 31/00 

(21) AP 2014 013959 (22) 2014 03 12 
(31) 13159240.4; 13170005.6 
(32) 2013 03 14; 2013 05 31 
(33) EP; EP 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ  

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

(72) რალფ ანდერსკევიცი (DE); 
მატიას გრაუერტი (DE); 
მარკ გრუნდლი (DE); 
პეტერ უილჰელმ ჰაებელი (DE); 
ტორსტენ ოოსტი (DE); 
ალექსანდერ პაუჩი (DE); 
შტეფან პეტერსი (DE); 
ფლორიან ბინდერი (DE); 
ვიქტორ ვინტონიაკი (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2015 10 13 
(86) PCT/EP2014/054794, 2014 03 12 
(54) კათეპსინ C ჩანაცვლებული 2-აზა- 

ბიციკლო [2.2.1] ჰეპტან-3-კარბოქსილ  
მჟავა (ბენზილ-ციანო-მეთილ)-ამიდე- 
ბის ინჰიბიტორები  

(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  

(I) 
რომლის R1, R2, R3 და R4 ჩამნაცვლებლების 
მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების 
ფორმულაში, ან მისი მარილი, ფარმაცევტუ-
ლი კომპოზიცია მათ საფუძველზე და გამოყე-
ნება სამკურნალო საშუალების სახით ისეთი 
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დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა ას-
თმა და ალერგიული დაავადებები, კუჭ-
ნაწლავის ანთებითი დაავადებები და ა.შ. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
 14 დამოკიდებული 
ცხრილი:  107 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13583 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
(21) AP 2013 013583 (22) 2013 02 25 
(31) 61/603,622 
(32) 2012 02 27 
(33) US 
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ  

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

(72) სანჯაია სინგხი (US); 
ალისა კ. ვატერმანი (US); 
ერიკ დეპლა (BE); 
ტუნ ლერემანს (BE); 
დიანა ვან ჰორიკი (BE); 
სედრიკ ჯოზეფ ნეოტერე ვერვერკენი (BE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2014 09 26 
(86) PCT/US2013/027580, 2013 02 25 
(54) CX3CR1 - შემაკავშირებელი 

პოლიპეპტიდები 
(57) განაცხადში აღწერილია CX3CR1-შემა-
კავშირებელი პოლიპეპტიდები, კერძოდ, პო-
ლიპეპტიდები, რომლებიც შეიცავენ კონკრე-
ტულ იმუნოგლობულინურ დომენებს. განაც-
ხადში აღწერილია ნუკლეინმჟავები, რომ-
ლებიც აკოდირებენ მითითებულ პოლიპეპ-
ტიდებს; ამ პოლიპეპტიდების მიღების ხერხე-
ბი; მასპინძელი-უჯრედები, რომლებიც აექსპ-
რესირებენ ან აქვთ მითითებული პოლიპეპ-
ტიდების ექსპრესირების უნარი; აღნიშნული 
პოლიპეპტიდების შემცველი კომპოზიციები; 
და პოლიპეპტიდების ან მათი კომპოზიციების 
გამოყენება, კერძოდ, პროფილაქტიკური, თე-
რაპიული და დიაგნოსტიკის მიზნით. 
მუხლები: 23 დამოუკიდებელი 
                    24 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
C 12 
 
(10) AP 2017 13744 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 B 1/225 
C 12 Q 1/02 
C 12 N 1/20 

(21) AP 2013 013744 (22) 2013 09 03 
(31) 61/696,277 
(32) 2012 09 03 
(33) US 
(71) ბიოგაია აბ (SE) 

კუნგსბროპლან 3A, პ.ო. ბოქს 3242,  
S-103 64 სტოკჰოლმი (SE) 

(72) იმონ კონოლი (SE); 
ვოლფგანგ კუნზე (CA); 
ჯონ ბიენენსტოკი (CA) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2015 02 25 
(86) PCT/EP2013/068202, 2013 09 03 
(54) აგენტების შერჩევის ხერხი,  

რომლებიც ზემოქმედებს ნაწლავების  
პერისტალტიკურ   დარღვევებსა და 
ტკივილზე 

(57) წარმოდგენილია ნაწლავური მოტორიკის 
დარღვევის მკურნალობისათვის ეფექტური 
აგენტის შერჩევის ხერხი, რომელიც ითვა-
ლისწინებს აღნიშნული აგენტის ეფექტის გან-
საზღვრას: ა) ნაწლავურ მოტორიკაზე და       
ბ) მეზენტერულ აფერენტულ ნერვულ  იმპულ-
საციაზე, სადაც აღნიშნული აგენტები არის 
Lactobacillus-ის გვარის პრობიოტიკული ბაქ-
ტერიული შტამები. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                 10 დამოკიდებული 
ფიგურა:  8 
__________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 02 
 
(10) AP 2017 14241 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 3/06 
(21) AP 2016 014241 (22) 2016 08 10 
(71) ზაურ ციხელაშვილი (GE) 

დიღმის მას., V კვარტ., კორპ. 20, ბ. 42,  
0159, თბილისი (GE); 
იოსებ ციხელაშვილი (GE) 
დიღმის მას., V კვარტ., კორპ. 20, ბ. 42,  
0159, თბილისი (GE); 
შოთა ციხელაშვილი (GE) 
დიღმის მას., V კვარტ., კორპ. 20, ბ. 42,  
0159, თბილისი (GE); 
პაატა გიორგაძე (GE) 
ბახტრიონის ქ. 26, ბ. 48, 0184,  
თბილისი (GE) 

(72) ზაურ ციხელაშვილი (GE); 
იოსებ ციხელაშვილი (GE); 
შოთა ციხელაშვილი (GE); 
პაატა გიორგაძე (GE) 

(54) მცურავი ნაპირდამცავი ნაგებობა 
(57) მცურავი ნაპირდამცავი ნაგებობა შეი-
ცავს მოქნილი კავშირებით ერთმანეთთან შე-
ერთებულ და ფსკერზე მოწყობილ სამაგრებ-
თან დაკავშირებულ ტივტივა ელემენტებს 1. 
თითოეულ ტივტივა ელემენტის ზედაპირზე 
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gamogonebebi 

განლაგებულია მიმწყდომი ტალღის ენერგიის 
ჩამხშობი საშუალებები 2, ხოლო ძირზე - ტა-
ლღის ზემოქმედებით გამოწვეული წყალქვეშა 
დაწნევის ენერგიის ჩასახშობი საშუალებები 
3. ხსენებულ საშუალებებს აქვთ სამკუთხა 
პრიზმის ფორმა და ტივტივა ელემენტის ზედა-
პირსა და ძირზე ფორმირებულია ერთნაირი 
კონფიგურაციით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  3 

 
 

ფიგ. 2 
__________________________________________ 
 
E 21 
 
(10) AP 2017 13663 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 21 B 43/30 
E 21 B 43/16 
E 21 B 43/34 

(21) AP 2013 013663 (22) 2013 06 13 
(31) 61/659,252 
(32) 2012 06 13 
(33) US 
(71) რედ ლიფ  რისორსიზ, ინკ. (US) 

10808 საუთ რივერ ფრონტ პარკვეი,  
სუიტ 200, საუთ ჯორდანი,  
იუტა 84095 (US) 

(72) ჯეიმს ვ. პატენი (US) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2014 12 12 
(86) PCT/US2013/045621, 2013 06 13 
(54) ხერხი ბიტუმოვანი ფიქალის  

დამუშავების პროცესში ნარჩენი  
ნახშირწყალბადების აკუმულაციის  
შესამცირებლად 

(57) ხერხი ითვალისწინებს დახშულ სივრ-
ცეში 602 დაწვრილმანებული ნახშირწყალბა-
დიანი   მასალის შეღწევადი მასივის 608 ფორ-
მირებას, შეღწევადი მასივის ქვედა   ნაწილში 
სითხის შესაგროვებელი პირველადი სისტე-
მის 610 განთავსებას,   რომელსაც აქვს ზედა 
ზედაპირი სითხეების შესაგროვებლად და მო-
საცილებლად,   დაწვრილმანებული ნახშირწ-
ყალბადიანი მასალით სითხის შესაგროვე-
ბელი პირველადი   სისტემის ქვევით არაპრო-
დუქტიული ზონის 616 შექმნას, შეღწევადი 

მასივის, სულ   მცირე, ნაწილის გახურებას 
მასის საშუალო ტემპერატურამდე, ტექნოლო-
გიურ ტემპერატურაზე მაღლა, რომელიც საკ-
მარისია მისგან ნახშირწყალბადების   მოსა-
ცილებლად, ამასთან, არაპროდუქტიულ ზო-
ნაში გარემოს ტემპერატურა   შენარჩუნებუ-
ლია ტექნოლოგიურ ტემპერატურაზე დაბლა. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                    23 დამოკიდებული 
ფიგურა:  7 

 
 

ფიგ. 5 
__________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 07 
 
(10) AP 2017 14139 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 07 D 7/12 
(21) AP 2014 014139 (22) 2014 10 10 
(31) 61/889,779 
(32) 2013 10 11 
(33) US 
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა  (CH) 

ავ. დე ფლორისა 41, CH-1008 პრილი (CH) 
(72) გიიომ ეშ (CH) 
(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2016 05 10 
(86) PCT/EP2014/071765, 2014 10 10 
(54) პორტატიული მოწყობილობა  

და ხერხი მარკირების ნამდვილობის  
დასადგენად 

(57) აღწერილია პორტატიული მოწყობილობა 
ობიექტზე მარკირების აუტენტიფიცირებისა-
თვის, სადაც აღნიშნული მარკირება ხასიათ-
დება ხედვის კუთხეზე დამოკიდებული სინათ-
ლის არეკვლის სპექტრით. მოწყობილობა შე-
იცავს: გამოსახულების ფორმირების   ბლოკს, 
აღნიშნული ობიექტიდან სინათლის მისაღე-
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ბად და გამოსახულების   მონაცემების გენე-
რირებისათვის, რომლებიც სპექტრის შესახებ 
ინფორმაციას შეიცავს, მარკირების დეტექ-
ტორს, რომელიც განკუთვნილია მარკირების   
გამოსახულების მონაცემების აღმოსაჩენად, 
პარამეტრის განსაზღვრის ბლოკს   სპექტრის 
პარამეტრის მნიშვნელობის განსასაზღვრად, 
აღნიშნული მარკირების გამოსახულების მო-
ნაცემების, სულ ცოტა, ნაწილის მაინც სპექტ-
რის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე, 
კუთხის განსაზღვრის ბლოკს, აღნიშნულ გა-
მოსახულების ფორმირების ბლოკსა და აღ-
ნიშნულ მარკირებას შორის ხედვის კუთხის   
მნიშვნელობის განსასაზღვრად, რომელიც 
აღნიშნული სპექტრის პარამეტრის განსაზღვ-
რულ მნიშვნელობას შეესაბამება, და აუტენ-
ტიფიკატორს, რომელიც შესრულებულია აუ-
ტენტიფიცირებისათვის გადაწყვეტილების მი-
საღებად, სპექტრის პარამეტრის, სულ ცოტა, 
ორი მნიშვნელობის და მათი შესაბამისი 
ხედვის კუთხის   მნიშვნელობის საფუძველზე.  
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                 13 დამოკიდებული 
ფიგურა:  4 
__________________________________________ 
 

ganyofileba H 
 
H 01 
 
(10) AP 2017 14217 A (51) Int. Cl. (2006)  

H 01 C 7/00 
(21) AP 2016 014217 (22) 2016 07 22 
(71) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა  

მექანიკის ინსტიტუტი (GE) 
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი (GE) 

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

(54) რეზისტული კომპოზიცია 
(57) რეზისტული კომპოზიცია შეიცავს პოლი-
მერს, გამამყარებელსა და ნახშირბადს, ამას-
თან, პოლიმერის სახით გამოყენებულია პო-
ლიდიმეთილვინილმეთილსილოქსანი, გამამ-
ყარებლის სახით დიკუმილის პეროქსიდი, 
ხოლო ნახშირბადის სახით ტექნიკური ნახ-
შირბადების П803 და П357Э ნარევი. მოყვანი-
ლია კომპონენტების თანაფარდობა, რომე-
ლიც უზრუნველყოფს ტემპერატურაზე დამო-
კიდებულ ელექტროგამტარობის ნახტო-
მისებრ ცვლილებას. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
__________________________________________ 
 
 

(10) AP 2017 13843 A (51) Int. Cl. (2006) 
H 01 Q 15/16 
B 64 G 1/22 

(21) AP 2013 013843 (22) 2013 11 04 
(31) 13159073.9; 12425177.8 
(32) 2013 03 13; 2012 11 05 
(33) EP; EP 
(71) ტელზ ალენია სპაჩე იტალია ს.პ.ა.  

კონ უნიკო სოჩიო (IT) 
ვია საკომურო, 24, რომი (IT) 

(72) ალბერტო მესკინი (IT); 
რიკარდო რიგატო (IT); 
დავიდ სკაროზა (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2015 06 01 
(86) PCT/IB2013/059894, 2013 11 04 
(54) დიდი გასაშლელი რეფლექტორი  

სატელიტური ანტენისათვის 
(57) გასაშლელი რეფლექტორი განკუთვნი-
ლია სატელიტის 2 ბორტზე მაერთებელი სა-
შუალებით 7 დასაყენებლად. რეფლექტორის 
საყრდენი კონსტრუქცია 6 არის ერთმანეთთან 
შეერთებული მოდულური კვანძების 8 შემცვე-
ლი დასაკეცი გისოსოვანი სტრუქტურა არა-
მუშა მდგომარეობაში კომპაქტური პაკეტის, 
ხოლო მუშა მდგომარეობაში - გაშლილი საყ-
რდენის მიღების შესაძლებლობით. მოდულუ-
რი კვანძები წარმოადგენს ტეტრაედრის ფორ-
მის გასაშლელ ელემენტებს 8, რომლებსაც 
აქვს შესაბამისი სამკუთხა ფუძეები 9, რომლე-
ბიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია შესაბა-
მისი პირველი წიბოების 9a ღერძული ბოლოე-
ბით, მათი გარეთა წვეროები 11 აღნიშნული 
შესაბამისი პირველი წიბოების 9a მოპირდა-
პირეებია და, როცა რეფლექტორი არის გაშ-
ლილ მდგომარეობაში, ისინი წარმოსახვით 
განთავსებულია რეფლექტორის პარაბოლური 
სარკის 5a მხებ ელიფსურ კონუსზე. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                    11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  38  

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2017 6715 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 F 13/02 
(10) AP 2017 13325 A (44) 8(468)/2017 
(21) AP 2012 013325 
(22) 2012 05 24 
(24) 2012 05 24 
(31) 11167379.4 
(32) 2012 05 24 
(33) EP 
(86) PCT/DK2012/050178, 2012 05 24 
(73) ტაკედა ას (NO) 

დრამენსვეიენ 852, 1383 ასკერი, 0220 (NO) 
(72) ვოლფგანგ შენჰოფერი (AT); 

პერნილე, დიბენდალ პედერსენი (DK); 
პოულ ბერტელსენი (DK); 
ჰენრიკ ბრენდერი (DK); 
ინგრიდ ბლანკა (AT); 
ჰენრიკ ნოიშოფერ ლარსენი (DK) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) დახვეული კოლაგენის მატარებელი 
__________________________________________ 
 
(11) P 2017 6717 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 38/48 
A 61 P 29/00 

(10) AP 2017 13832 A (44) 8(468)/2017 
(21) AP 2013 013832 
(22) 2013 11 06 
(24) 2013 11 06 
(31) MI2012AQ001997 
(32) 2012 11 23 
(33) IT 
(86) PCT/EP2013/073160, 2013 11 06 
(73) ველეია რისერჩ ს.რ.ლ. (IT) 

ვია გ. ნატა, 28, I-29010 პონტე- 
ნურ (PC) (IT); 
ნიოსის ს.პ.ა  (IT) 
პიაცა დელ კარმინე, 4, I-20121,  
მილანი (IT) 

(72) ფრანჩესკო დი პიერო (IT) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ფლებოთრომბოზური მდგომა- 

რეობების მკურნალობისათვის და  
პრევენციისათვის განკუთვნილი  
ბრომელაინის და ნატოკინაზის  
შემცველი ფიბრინოლიზური  
კომპოზიციები 

__________________________________________ 
 

 
 
 

 
(11) P 2017 6716 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 47/48 
(10) AP 2017 13632 A (44) 8(468)/2017 
(21) AP 2013 013632 
(22) 2013 04 16 
(24) 2013 04 16 
(31) 1214985.2; 1213712.1; 1206628.8 
(32) 2012 08 22; 2012 08 01; 2012 04 16 
(33) GB; GB; GB 
(86) PCT/EP2013/057928, 2013 04 16 
(73) კანტაბ ბიოფარმასიუტიკალს  

პეიტენტს ლიმიტედ (MT) 
პალაცო პიეტრო სტიჯეს, 103 სტრეიტ  
სტრიტ, ვალეტა VLT1436, მალტა (MT) 

(72) ვილიამ ჰენრი (GB); 
რიჩარდ ვოლფ-გარევეი (GB); 
ჯონ, ჩარლზ მაიო (GB); 
მაიკლ, ჯეიმს ერლი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) კანქვეშ შესაყვანი ოპტიმიზებული  

თერაპიული აგენტები 
__________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2017 6718 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 401/06 
C 07 D 401/14 
C 07 D 413/14 
C 07 D 403/14 
C 07 D 407/14 
C 07 D 413/06 
C 07 D 471/04 

(10) AP 2017 13863 A (44) 8(468)/2017 
(21) AP 2013 013863 
(22) 2013 12 05 
(24) 2013 12 05 
(31) 61/740,596 
(32) 2012 12 21 
(33) US 
(86) PCT/IB2013/060682, 2013 12 05 
(73) პფაიზერ ინკ. (US) 

235 ისტ 42ნდ სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017 (US) 

(72) მარტინ, პოლ ედვარდსი (GB); 
რობერტ, არნოლდ კამპფი (US); 
პეი-პეი კუნგი (US); 
ინდრავან, ჯეიმს მკალპინი (US); 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

საშა ნინკოვიჩი (CA); 
იუჯინ, იუანჯინ რუი (US); 
სკოტ ჩანინგ სატონი (US); 
ჯონ, ჰოვარდ ტატლოკი (US); 
მარტინ, ჯეიმს უიტსი (GB); 
ლუკ, რაიმონდ ზენდერი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) არილ და ჰეტეროარილ  

კონდენსირებული ლაქტამები 
__________________________________________ 
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ganyofileba E 
 
E 06 
 
(11) U 2017 1943 Y (51) Int. Cl. (2006) 

E 06 B 1/00 
(10) AU 2017 14183 U (44) 8(468)/2017 
(21) AU 2016 014183 
(22) 2016 06 17 
(24) 2016 06 17 
(73) გერონტი მესხი (GE) 

გურამიშვილის გამზ. 80, ბ. 42, 0141,  
თბილისი (GE) 

(72) გერონტი მესხი (GE) 
(54) პლასტმასის კარის ჩარჩოს ფუძის  

დამცავი ფოლადის გარსაცმი  
_________________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
 

sasargeblo modelis patenti 

 
#15  2017 08 10 

 
13 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(10) AD 2017 948 S (51) 27-02 
(21) AD 2017 000948 (22) 2017 03 09  
(28) 1 
(71) კახაბერ ჯანიაშვილი (GE) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 8, ბ. 20, 0160, თბილისი (GE); 
უჩა ნემსაძე (GE) 
მ. ასათიანის ქ. 12, 0177, თბილისი (GE) 

(72) კახაბერ ჯანიაშვილი (GE); 
უჩა ნემსაძე (GE) 

(54) თამბაქოს მოსაწევი მოწყობილობა  
(55)   

1.1  1.2  1.3   
 
 

1.4   

1.5  

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

 

 1.6         
 
 
 
 

1.7  
 

__________________________________________________ 
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dizainebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
 
 
 
(11) GE D 2017 719 S (51) 32-00 
(21) AD 2017 969 (22) 2017 06 28 
(24) 2017 06 28 
(28) 1 
(18) 2022 06 28 
(73) შპს ,,პუშკინ“ (GE) 
        ბოჭორმის ქ. 3, 0144, თბილისი (GE) 
(72) თენგიზ რზგო (RU) 
(74) ალექსანდრე კვერნაძე (GE) 
(54) გრაფიკული   სიმბოლო 
(55) 

1.1  
______________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/093660     (51) 10-07  
(15) 2016 11 29     (45) 2017/21 (2017 06 02)  
(22) 2016 11 29    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1. Oscillating weight  
(55)  

             
 
 
 
 

 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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

(11) DM/096079     (51) 06-01  
(15) 2017 04 04     (45) 2017/21 (2017 06 02)  
(22) 2017 04 04    
(28) 3  
(73) PROSTORIA D.O.O.  

Pustodol Zacretski 19 G, HR-49223 Sveti Kriz Zacretje (HR)  
(85) –    
(86) HR, EM  
(87) –  
(88) –  
(89) HR  
(81) II. BZ, CI, GA, MA, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KP, KR, LI, MC,  

MD, ME, MK, NA, NO, OA, OM, RS, SG, TN, TR, UA, US  
(72) Sven Jonke  

Trg Bana Jelacica 3, 10000 Zagrb, Croatia  
(54) 1.-3. Armchairs  
(55)  
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dizainebi 
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dizainebi 

 
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/093755     (51) 10-07  
(15) 2016 12 05     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2016 12 05    
(28) 4  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1.-2. Dials; 3.-4. Watch cases  
(55)  
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 

 
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/093771     (51) 10-07  
(15) 2016 12 06     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2016 12 06    
(28) 2  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA 
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1. Dial; 2. Watch case  
(55) 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

 

 

 
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/093845     (51) 10-07  
(15) 2016 12 09     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2016 12 09    
(28) 2  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD)  

Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) Christian LATTMANN 

Chemin de Château-Neuf 17, 1125 Monnaz, Suisse; Yann LEIGGENER, Avenue Léopold-Robert 11,  
2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse  

(54) 1. Oscillating weight; 2. Dial  
(55)  

 
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/096158     (51) 02-04  
(15) 2017 05 17     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2017 05 17    
(28) 2  
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT)  
(85)  −   
(86) EM, IT  
(87) EM, IT  
(88) EM, IT  
(89) EM  
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, TJ, TR, UA  
(72) SASSI Stefano 

c/o VALENTINO S.p.A., Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy  
(54) 1.-2. Shoes  
(55)  
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

 
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/096230     (51) 12-08  
(15) 2017 02 24     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2017 02 24    
(28) 2  
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. BJ, BX, BZ, CI, GA, GR, IT, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK,  

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

(72) Jean-Pierre Ploué  
Route de Gisy, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, France  

(54) 1.-2. Motor vehicles  
(55)  
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dizainebi 

 
 
 

 
 
 

 
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/096231     (51) 12-08  
(15) 2017 02 24     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2017 02 24    
(28) 2  
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. BJ, BX, BZ, CI, GA, GR, IT, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK,  

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

(72) Jean-Pierre Ploué  
Route de Gisy, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, France  

(54) 1.-2. Motor vehicles  
(55)  
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dizainebi 

 
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/096236     (51) 26-06  
(15) 2017 02 24     (45) 2017/22 (2017 06 09)  
(22) 2017 02 24    
(28) 4  
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. BJ, BX, BZ, CI, GA, GR, IT, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK,  

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

(72) Jean-Pierre Ploué  
Route de Gisy, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, France  

(54) 1.-2. Taillights for motor vehicles; 3.-4. Vehicle headlights  
(55)  
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dizainebi 

 
 

________________________________________________ 
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(260) AM  2017 87070 A 
(210) AM  87070 
(220) 2016 04 19 
(731) შპს ,,ივერია გრუპი“ 

რესპუბლიკის მოედანი, ძველი  
თბილისის რ-ნი,  0108, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ოქროსფერი, შავი  
(531) 03.04.11, 03.04.13, 22.05.19, 27.05.22, 

29.01.12 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,IVERIA“. 
(511)  
41 − გართობა; აზარტული თამაშები. 
 

43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87071 A 
(210) AM  87071 
(220) 2016 04 19 
(731) შპს ,,ივერია გრუპი“ 

რესპუბლიკის მოედანი, ძველი  
თბილისის რ-ნი,  0108, თბილისი,   
საქართველო  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

 
(591) ნაცრისფერი, სალათისფერი, შავი  
(531) 26.11.12, 27.05.10, 28.19, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,IVERIA“. 
(511)  
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87072 A 
(210) AM  87072 
(220) 2016 04 19 
(731) შპს ,,ივერია გრუპი“ 

რესპუბლიკის მოედანი, ძველი  
თბილისის რ-ნი,  0108, თბილისი,   
საქართველო  

(540) 

 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

(591) ყვითელი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი  
(531) 01.03.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.10,  

27.05.11, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,IVERIA“. 
(511)  
43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87074 A 
(210) AM  87074 
(220) 2016 04 19 
(731) შპს ,,ივერია გრუპი“ 

რესპუბლიკის მოედანი, ძველი  
თბილისის რ-ნი,  0108, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, შავი  
(531) 26.11.12, 27.05.10, 28.19, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,IVERIA“. 
(511)  
43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87080 A 
(210) AM  87080 
(220) 2016 04 20 
(731) შპს ,,ივერია გრუპი“ 

რესპუბლიკის მოედანი, ძველი  
თბილისის რ-ნი,  0108, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

     
(591) ნაცრისფერი, ოქროსფერი  
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12 
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლია-
ნობაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიე-
რი აღნიშვნა „IVERIA“ არ წარმოადგენს და-

მოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობი-
ექტს. 
(511)     
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

39 − ტრანსპორტირება; მოგზაურობის ორგა-
ნიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87488 A 
(210) AM  87488 
(220) 2016 06 02 
(731) შპს ,,ინვინო“    

მ. ლებანიძის ქ. 17, თბილისი,  საქართველო 
(540)  

საყვარელო 
Sakvarelo 
Сакварело 

(511)  
29 − ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადი-
რევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომ-
პოტი; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
 

33 − ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  
გარდა).  
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 87801* A 
(210) AM  87801 
(220) 2016 07 01 
(731) გრუნდ & მობილ ფერვალტუნგს აგ   

უნტერმიული 7, საფოსტო ყუთი 4440,  
CH-6304  ცუგი, შვეიცარია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

RIEDEL 
(511)    
21 − მინის ნაწარმი საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის, სამზარეულო, სასტუმრო და 
სარესტორნო ინდუსტრიისათვის; ხელოვნური 
და დეკორატიული მინის ნაწარმი; ფურც-
ლოვანი მინის ნაწარმი; დამუშავებული და 
დაუმუშავებელი ბროლის ნაწარმი; გამობე-
რილი მინის ჭურჭელი, როგორიცაა ბოკლები, 
თასები, ფინჯნები, გრაფინები, ქოთნები, 
ჯამები, ფიალები და ვაზები (ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონელი, რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს). 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM  2017 88769 A 
(210) AM  88769 
(220) 2016 09 29 
(731) შპს ,,ვილასეტი“    

ცოტნე დადიანის ქ. 87, 0101 თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ქართლის მარანი 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი სიტყვიერი ელემენტი ,,ქართლი“  
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართ-
ლებრივ დაცვას. 
(511)  
43 − სასტუმრო, რესტორნები, ბარები, კაფეები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89207 A 
(210) AM  89207 
(220) 2016 05 05 
(731) შპს ,,ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ნუცუბიძის მე-2 მ/რ, I კვარტ.,  კორპ. 6,  
ბ. 6, 0183, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, ლურჯი  
(531) 29.01.13, 28.19  
(511)     
29 − ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
 

30 − ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

31 − სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოც-
ხალი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეუ-
ლი; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და 
ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

33 − ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 

უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89321 A 
(210) AM  89321 
(220) 2016 11 06 
(731) შპს ,,სოლო პალას“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2/2, ბ. 54 ,  თბილისი,  
საქართველო 

(740) შოთა მეტრეველი 
(540)  

Gallery Palace 
გალერი პალასი 

(526) დაუცველი ნაწილის სახით არის წარ-
მოდგენილი ცალ-ცალკე სიტყვები − ,,Gallery“ 
და ,,Palace“, შესაბამისად  ,,გალერი“ და 
,,პალასი“, სასაქონლო ნიშნის დაცვა უნდა 
გავრცელდეს სიტყვებზე კომბინირებულად 
ერთიანობაში − ლათინური დამწერლობით − 
,,Gallery Palace“  და ქართული დამწერლობით 
,,გალერი პალასი“. 
(511)  
43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89340 A 
(210) AM  89340 
(220) 2016 11 08 
(731) შპს ,,მონასტრის ნობათი“  

სოფელი უდე, 0308, ადიგენის რაიონი,    
საქართველო 

(540)  

მონასტრის ნობათი 
(511)  
29 − ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადი-
რევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომ-
პოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; 
ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური, მათ შორის, საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89456 A 
(210) AM  89456 
(220) 2016 11 15 
(310) 015540735 
(320) 2016 06 14 
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sasaqonlo niSnebi 

(330) EUIPO 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი  
(531) 26.11.09 
(511)  
34 − სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო 
მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის 
მოწყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის 
დახვევისათვის; სიგარეტის ჰილზებში თამბა-
ქოს დამტენი პორტატული მოწყობილობა; 
ელექტრონული სიგარეტი;  სითხეები ელექ-
ტრონული სიგარეტისათვის; გახურებისთვის 
განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი; სიგარეტის 
და თამბაქოს გახურებისათვის განკუთვნილი 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი 
ნაწილები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89457 A 
(210) AM  89457 
(220) 2016 11 15 
(310) 15486145 
(320) 2016 05 27 
(330) EUIPO 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) ცისფერი, ლურჯი, თეთრი 
(531) 01.15.09, 26.11.09, 29.01.13 

(511)  
34 − სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო 
მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; 
სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარე-
ტის ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის 
მოწყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის 
დახვევისათვის; სიგარეტის ჰილზებში თამბა-
ქოს დამტენი პორტატული მოწყობილობა; 
ელექტრონული სიგარეტი;  სითხეები ელექტ-
რონული სიგარეტისათვის; გახურებისთვის 
განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი; სიგარეტის 
და თამბაქოს გახურებისათვის განკუთვნილი 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი 
ნაწილები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89599 A 
(210) AM  89599 
(220) 2016 11 22 
(731) შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა“    

ს. ცინცაძის ქ. 12, არასაცხოვრებელი  
ფართი 3-6, მე-3 სართული, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(740) ეკატერინე გოგოლაძე  
(540) 

 
(591) ბორდოსფერი, თეთრი, კრემისფერი, 

მწვანე, ყავისფერი, წითელი, აგურის- 
ფერი,  სტაფილოსფერი, ჭაობისფერი,  
ღია კრემისფერი, შავი, ღია წითელი 

(531) 02.01.18, 25.01.19, 26.01.02, 26.01.24,  
27.05.24, 29.01.15 

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამო-
უკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემ-
დებარება: ,,PATARDZEULI“. 
(511)     
33 − ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  
გარდა).  
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM  2017 89603 A 
(210) AM  89603 
(220) 2016 11 22 
(731) შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა“    

ს. ცინცაძის ქ. 12, არასაცხოვრებელი  
ფართი 3-6, მე-3 სართული, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(740) ეკატერინე გოგოლაძე 
(540) 

 
(591) ჭაობისფერი, ბორდოსფერი, ღია აგურის- 

ფერი, წითელი, შავი, ყვითელი,  
მწვანე,  მუქი ლურჯი, სტაფილოსფერი,  
ცისფერი, მუქი ყავისფერი 

(531) 02.01.18, 25.01.19, 26.01.02, 26.01.20,  
27.05.24, 29.01.15 

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვიერი ელემენტი ,,PATARD-
ZEULI“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ 
სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
33 − ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  
გარდა).  
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89615 A 
(210) AM  89615 
(220) 2016 11 24 
(731) სს ,,სადაზღვევო კომპანია ტაო"  

პუშკინის ქ. 3, ძველი თბილისის რ-ნი,  
0105, თბილისი, საქართველო 

(740) გორდა სურგულაძე 
(540) 

 

(591) მწვანე და შავი  
(531) 26.13.25, 29.01.12 
(511)     
36 − დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89673 A 
(210) AM  89673 
(220) 2016 11 29 
(731) ჰაიგერ ბას კომპანი ლიმიტედ   

288 სუჰუნ ისტ როუდ სუჩჟოუ  
ინდასტრიალ პარკ, სუჩჟოუ, ცზიანსუ  
პროვინს, ჩინეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.17 
(511)  
12 − ავტომობილები; ავტომობილის შასი; 
სატრანსპორტო საშუალებების თვლები; სატ-
რანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები; 
ავტომობილის ძარები; გადასაკრავები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონისათვის; 
მოხვევის მაჩვენებლები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; ელექტროძრავიანი სატ-
რანსპორტო საშუალებები; ავტობუსები; საქა-
ლაქთაშორისო ავტობუსები; ბეტონსარევი 
მანქანები; მსუბუქი ავტობუსები; სატვირთო 
ავტომანქანები; ღია საბარგულიანი სატვირ-
თო მანქანები; ვაგონეტები; მცირელიტრა-
ჟიანი ავტომობილები მოტოციკლის ძრავით. 
 

37 − ავტომობილების ტექნიკური მომსახურე-
ბა და რემონტი; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის რეცხვა; სატრანსპორტო საშუალებების 
დაზეთვა; სატრანსპორტო საშუალებების 
პოლირება; სატრანსპორტო საშუალებების 
ანტიკოროზიული დამუშავება; ავტოგასამარ-
თი სადგურები [საწვავით შევსება და ტექნი-
კური მომსახურება]; სატრანსპორტო საშუა-
ლებების წმენდა; დაზიანებული სატრან-
სპორტო საშუალებების რემონტი; სატრან-
სპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახუ-
რება; სატრანსპორტო საშუალებების აკუმუ-
ლატორების დამუხტვა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89791 A 
(210) AM  89791 
(220) 2016 12 05 
(731) შპს ,,ჯდ ბიზნეს ჯგუფი“     

დიღმის მას. VI კვ., კორპ. 11 ბ. 57,   
თბილისი, საქართველო 
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(740) კახა ჭყონია 
(540) 

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, თეთრი  
(531) 25.07.03, 25.07.04, 26.04.09, 27.05.17, 28.19,  

29.01.14 
(511)  
37 −  სატრანსპორტო საშუალებების შეზეთვა, 
ტექნიკური მომსახურება, წმენდა და რემონტი, 
სატრანსპორტო საშუალებების ანტიკორო-
ზიული დამუშავება, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების რეცხვა, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების მომსახურების სადგურები, სატრან-
სპორტო საშუალებების გადასაკრავების რე-
მონტი, სატრანსპორტო საშუალებების სალ-
ტეების დაყენება და რემონტი, მომსახურება 
ავტომობილების საწვავით გამართვაში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89814 A 
(210) AM  89814 
(220) 2016 12 06 
(731) თინათინ ალადაშვილი  

ნუცუბიძის II მკრ., კვარტ. IV, კორპ. 3,  
ბ. 51, 0183, თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ალადაშვილი  
(540) 

 
(591) შავი, ლურჯი, ვერცხლისფერი, თეთრი  
(531) 02.03.08, 26.01.14, 27.05.24, 28.19, 29.01.14 
(511)     
41 − აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და         კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
ორგანიზება. ფიტნესს ცენტრი. 
 

43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 

(260) AM  2017 89824 A 
(210) AM  89824 
(220) 2016 12 06 
(731) შპს ,,ალტერ სოქს“    

ი. აბაშიძის ქ. 22, ბ. 19, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 03.07.17, 26.03.23, 27.05.05 
(511)     
25 − ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბუ-
რავი. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89880 A 
(210) AM  89880 
(220) 2016 12 08 
(310) 070796 
(320) 2016 08 29 
(330) JM 
(731) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტი 100,  
ირვინი კალიფორნია 92612, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PRECISIVE 
(511)     
9 − მოწყობილობები მონაცემთა შენახვისთ-
ვის, მათ შორის, მყარი დისკების ამძრავები, 
ციფრული დისკების ამძრავები, მედია ფლეი-
ერები, ციფრული შემნახველი არე (მეხსიე-
რების ბარათები, მყარი დისკები კომპიუტე-
რებისთვის) ჩაწერისთვის, მყარი დისკების 
გადასატანი ამძრავები, მყარტანიანი (ნახე-
ვარგამტარი) დისკები, ფლეშ-მეხსიერების ამ-
ძრავები, ჰიბრიდული დისკები, კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; შემნახველი 
მოწყობილობები კომპიუტერებისთვის, მათ 
შორის, მეხსიერების ბლოკები, მაგროვებლე-
ბი მყარ დისკებზე, და მყარტანიანი მაგროვებ-
ლები კომპიუტერებისთვის; მოსახსნელი მყა-
რი დისკები დაარქივების სისტემის საფუძ-
ველზე; მეხსიერების მოწყობილობები  კომპი-
უტერული ქსელისთვის, მათ  შორის, მყარი 
დისკების ამძრავები, ციფრული დისკები, 
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მედია ფლეიერები, სუფთა  მოწყობილობები  
ელექტრონული მონაცემების შენახვისთვის, 
მყარი დისკების გადასატანი ამძრავები, 
მყარტანიანი  (ნახევარგამტარი) მაგროვებლე-
ბი, ფლეშ-მეხსიერების ბარათები, ჰიბრიდუ-
ლი დისკები და პერიფერიული მოწყო-
ბილობები კომპიუტერებისთვის, რომლებიც 
განკუთვნილია ელექტრონული მონაცემების 
შენახვისა და დაარქივებისთვის ლოკალურად 
ან კავშირის ქსელების მეშვეობით ან ღრუბ-
ლოვან არეში; კომპიუტერული საქონელი, 
რომელიც განკუთვნილია ტექსტის, მონაცე-
მების, აუდიო და ვიდეო ფაილების, ციფრული 
გამოსახულებების, და მულტიმედიური კონ-
ტენტის გადატანისთვის, ნაკადური გადაცე-
მისთვის, ნახვისთვის და აღწარმოებისთვის 
მონაცემთა შენახვის მოწყობილობებიდან, 
მყარი დისკებიდან, დისკური მატარებლე-
ბიდან და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყო-
ბილობებიდან და ტელევიზორების პერიფე-
რიული მოწყობილობებიდან, ვიდეომონი-
ტორებიდან, პროექტორებიდან, კომპიუტე-
რებიდან და მობილური მოწყობილობებიდან, 
მათ შორის, კომპიუტერის მაგიდები, სმარტ-
ფონები,  პერსონალური გადასატანი კომპიუ-
ტერები; ჩიპები, (ინტეგრალური სქემები); 
ფლეშ-მეხსიერების  მიკროსქემები; დიაგნოს-
ტიკის ხელსაწყოები, სამედიცინო მიზნე-
ბისთვის განკუთვნილის გარდა, მათ შორის, 
ხელსაწყოები კომპიუტერული სისტემების 
ანალიზისა და  ოპტიმიზაციისთვის; ხელსაწ-
ყოები ანალიზისთვის, მათ შორის, ინტეგ-
რირებული სისტემის  დანადგარის, პროგრა-
მული უზრუნველყოფის და ჩაშენებული 
კომპიუტერული პროგრამების მონაცემთა 
დამუშავების  მსხვილმასშტაბური ცენტრების 
მართვისათვის, და რომლებიც გამოიყენება 
მონაცემების ანალიზისთვის, მონაცემთა 
შენახვისთვის და  მონაცემთა შენახვის სის-
ტემების მუშაობისათვის, სამედიცინო მიზ-
ნებისთვის განკუთვნილის გარდა; ცარიელი 
სმარტ-ბარათები; ინტერფეისები კომპიუტე-
რებისთვის;  კავშირის გადასატანი მოწყობი-
ლობები, მედია ფლეიერები და გამოთვლითი  
მოწყობილობები, მათ შორის, მაგნიტური 
ლენტის ბლოკები კომპიუტერებისთვის, მეხ-
სიერების ბლოკები კომპიუტერებისთვის, 
ოპერაციული სისტემები  კომპიუტერების-
თვის;  მონაცემთა შეყვანის მოწყობილობები 
კომპიუტერებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა,  მოწყობილობა და ჩაშენებული 
კომპიუტერული პროგრამები ელექტრონული 
მონაცემების შენახვისთვის, სინქრონიზაცი-
ისთვის,  ჩატვირთვისთვის,  ამოღებისთვის, 
გადმოქაჩვისთვის,  მართვისთვის, ორგანიზე-
ბისთვის, დაცვისთვის, კოლექტიური გამოყე-
ნებისთვის და დაარქივებისთვის: კომპიუტე-

რის პროგრამული უზრუნველყოფა  კომპიუ-
ტერული ქსელების ანალიზისა და ოპტიმი-
ზაციისთვის; ოპერაციული სისტემები კომ-
პიუტერებისთვის; ჩაშენებული კომპიუტე-
რული პროგრამები კომპიუტერული სისტე-
მების და მათი კომპონენტების მუშაობის ოპ-
ტიმალური რეჟიმის კონტროლისთვის; ჩატ-
ვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები კომ-
პიუტერული სისტემების ანალიზისა და ოპ-
ტიმიზაციისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამები მობილური მოწყობილო-
ბებისათვის, რომლებიც  გამოიყენება კომპი-
უტერული სისტემების ანალიზისა და ოპტი-
მიზაციისთვის; ჩატვირთვადი ელექტრონული 
ინსტრუქციები  მონაცემთა  შენახვის მოწყო-
ბილობებისათვის, მათ შორის,  მყარი დისკე-
ბის ამძრავებისთვის, ციფრული დისკების 
ამძრავებისთვის, მედია ფლეიერებისთვის, 
ჩაწერისთვის განკუთვნილი ფლეშ-მაგრო-
ვებლებისთვის, მყარი დისკების გადასატანი 
ამძრავებისთვის, მყარტანიანი (ნახევრად 
გამტარი) დისკებისთვის, ფლეშ-მეხსიერების 
ამძრავებისთვის, ჰიბრიდული დისკებისთვის, 
და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობი-
ლობებისთვის. 
 

42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება ფლეშ-ტექნოლოგიების საფუძველზე 
ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერებით მოწყო-
ბილობების, მონაცემთა დამუშავების ცენ-
ტრების, ჰიპერმასშტაბირებადი კომპიუტე-
რული სისტემების და  ღრუბლოვანი გამოთ-
ვლების ანალიზის  და ოპტიმიზაციის სისტე-
მების ანალიზისთვის და ოპტიმიზაციისთვის 
სისტემების სახით  და, აგრეთვე, მათთან და-
კავშირებული გამოკვლევები  და შემუშავე-
ბები; სამრეწველო კვლევები ფლეშ-ტექნო-
ლოგიების საფუძველზე  ენერგოდამოუკი-
დებელი მეხსიერებით მოწყობილობების, 
მონაცემთა დამუშავების ცენტრების, ჰიპერ-
მასშტაბირებადი კომპიუტერული სისტემების 
ღრუბლოვანი გამოთვლების ანალიზის და 
ოპტიმიზაციის სლი სისტემების ნორმალური 
მუშაობის და ოპტიმიზაციის უზრუნველსა-
ყოფად; მონაცემთა დისტანციური რეზერვუ-
ლი კოპირების მომსახურება; კომპიუტერული 
მონაცემების აღდგენა;  სერვერების განთავ-
სება;  მასალების გამოცდა; პროგრამული 
უზრუნველყოფის და ჩაშენებული პროგრამე-
ბის მოდერნიზაცია; ელექტრონული მონაცე-
მების შენახვასთან დაკავშირებული კომპიუ-
ტერული მომსახურება; მონაცემებიანი მყარი 
დისკების ამძრავების, მყარტანიანი (ნახევრად 
გამტარი)  დისკების და კომპიუტერების დამხ-
სომებელი მოწყობილობების შემუშავებას-
თან, თანხლებასთან, სრულყოფასთან  და 
ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერული მოწყობილო-
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ბის, პროგრამული უზრუნველყოფის და 
მონაცემთა შენახვისთვის განკუთვნილი სის-
ტემების შემუშავებასთან, თანხლებასთან, 
სრულყოფასთან და განახლებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურების შეთავაზება;  მო-
ნაცემების მართვა და ელექტრონული მონა-
ცემების რეზერვული ასლების შექმნა ლო-
კალურად ან ღრუბლოვან არეში; კომპიუტე-
რული მომსახურება  ღრუბლოვან საცავში ან 
მოწყობილობაზე შენახული კონტენტის ან 
მედია მასალების წვდომის უზრუნველსა-
ყოფად ან დაჯგუფებისთვის, მათ შორის, ვებ-
საიტის შეთავაზება  ტექნოლოგიით იმ მონა-
ცემების წვდომისთვის, რომლებიც  ინახება 
განაწილებულ კომპიუტერულ სერვერებზე  
და მობილურ ციფრულ ელექტრონულ 
მოწყობილობებზე; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, მათ შორის, ონლაინ პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება გამოყენებითი 
პროგრამული ინტერფეისებისთვის  კონტენ-
ტის და მედია მასალების წვდომისთვის, 
დაჯგუფებისთვის, შექმნისთვის, მართვისთ-
ვის და მათთან მუშაობისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფის დეველოპერების მიერ მათი 
გამოყენების მიზნით; „ღრუბლოვანი“ გამოთ-
ვლების მომსახურება, რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშა-
ვებას, რომელიც გამოიყენება ღრუბლოვანი 
გამოთვლების ქსელებთან წვდომისთვის და 
პროგრამული უზრუნველყოფა ღრუბლოვანი 
გამოთვლების მომსახურებასთან წვდომისათ-
ვის;  პლატფორმა, როგორც მომსახურება, 
რომელიც გვთავაზობს პროგრამულ პლატ-
ფორმებს   იმ  კონტენტის და მედია მასალების 
წვდომისათვის და დაჯგუფებისათვის, რომ-
ლებიც  ინახება ღრუბლოვან საცავში  ან 
ელექტრონულ მოწყობილობებზე  ფიჭური  
ტელეფონების, პლანშეტური კომპიუტერების 
და კომპიუტერების  სახით; კომპიუტერული 
მომსახურება ხმისთვის, ინფორმაციისთვის ან 
გამოსახულებებისთვის მონაცემთა ელექტ-
რონული საცავის შეთავაზების სახით; მომ-
სახურება, რომელიც განკუთვნილია მონა-
ცემების უსადენო ელექტრონული შენახვის-
თვის; უსადენო შენახვის მომსახურება 
მონაცემთა ბაზების, გამოსახულებების და 
სხვა ელექტრონული ინფორმაციის   დაარქი-
ვებისთვის.                           
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89884 A 
(210) AM  89884 
(220) 2016 12 09 
(310) 40-2016-0102601 
(320) 2016 11 22 
(330) KR 
(731) სელტრიონ, ინკ.   

პრინსიპალ ბიზნეს პლეის: 23, აკადემი- 
რო, იეონსუ-გუ, ინჩეონი, კორეის 
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.05 
(511)  
5 − მედიკამენტები ადამიანისთვის, წამლები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბიოლოგიური 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის, 
რევმატოიდული ართრიტისთვის ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები, კიბოსთვის ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები, ანთებისთვის ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები, ტრანსპლანტაციისთვის 
ფარმაცევტული პრეპარატები, აუტოიმუნური 
დარღვევისათვის ფარმაცევტული პრეპა-
რატები, ინფექციური დაავადებებისთვის ფარ-
მაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89981 A 
(210) AM  89981 
(220) 2016 12 14 
(731) უნივერსალ სიტი სტიუდიოს ლლკ   

100 უნივერსალ სიტი პლაზა,  
უნივერსალ სიტი, კალიფორნია 91608,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

UNIVERSAL 
(511)  
38 − ტელემაუწყებლობაში მომსახურება; 
საკაბელო ტელემაუწყებლობა; თანამგზავრუ-
ლი ტელემაუწყებლობა; უსადენო მაუწყებ-
ლობა; ვიდეო გადაცემა მოთხოვნით; საკო-
მუნიკაციო მომსახურება, სახელდობრ, ხმის, 
აუდიო, ბგერის, ვიდეოს, გამოსახულების, 
გრაფიკების, შეტყობინებების და მონაცემების 
გადაცემა ტელესაკომუნიკაციო ქსელების, 
უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების, ინტერ-
ნეტის, საინფორმაციო ქსელების და მონა-
ცემთა ქსელების საშუალებით; გადაცემაში 
მომსახურება, სახელდობრ, მონაცემების,  
გრაფიკების, ბგერის და ვიდეოს გადაცემა 
საკაბელო ტელევიზიით, თანამგზავრული 
გადაცემით, ტელევიზიით და ელექტრონუ-
ლად; პროგრამების, აუდიო და ვიზუალური 
კონტენტის გადაცემა და ნაკადური გადაცემა, 
და, ასევე, გასართობი მედია კონტენტის გადა-
ცემა გლობალური კომპიუტერული ქსელისა 
და უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების სა-
შუალებით; მომსახურება ნაკადური მონა-
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ცემების გადაცემაში; ვირტუალური რეალო-
ბის და ციფრული კონტენტის ნაკადური გა-
დაცემა და მიწოდება; მობილური კავშირის 
საშუალებით მომსახურება გასართობი მედეა 
კონტენტის ელექტრონულ გადაცემაში; ინ-
ტერნეტ-მაუწყებლობა; პოდკასტინგ მომსა-
ხურება; შეტყობინებების დაფა, ელექტრო-
ნული (სატელეკომუნიკაციო სამსახურები); 
ონ-ლაინ რეჟიმში ჩატის ოთახებსა და ფო-
რუმებში წვდომის უზრუნველყოფა კომპიუტე-
რის მომხმარებელთა შორის შეტყობინებების 
გადაცემისთვის, რომელიც ეხება მხატვრულ 
ფილმებს, ტელეპროგრამებს, მიმდინარე მოვ-
ლენებს, პროფილებს, კულტურის საკითხებს, 
პოლიტიკასა და ცხოვრების სტილს; სოცია-
ლური ქსელებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში 
ჩატის ოთახებთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
ვირტუალური ჩატის ოთახებთან წვდომის 
უზრუნველყოფა ტექსტური შეტყობინებების 
გადაცემის მეშვეობით; ონ-ლაინ რეჟიმში 
ფორუმებთან წვდომის უზრუნველყოფა აუ-
დიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური კონტენტის 
სფეროში; კავშირი, კომპიუტერული ტერმი-
ნალების გამოყენებით; გასართობი მიმოხილ-
ვების და ინფორმაციის ელექტრონული გადა-
ცემა ინტერნეტის ქსელის საშუალებით, 
მობილური ციფრული ელექტრონული მოწ-
ყობილობის, საკომუნიკაციო ქსელების და 
უსადენო ტელესაკომუნიკაციო ქსელების სა-
შუალებით; მესამე მხარეთა წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ქსელურ ინფრასტუქტურასთან, 
რაც გამოიყენება აუდიოვიზუალური და მულ-
ტიმედია კონტენტის მიწოდებაში, გადაცე-
მაში, კეშირებაში და ნაკადურ გადაცემაში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89982 A 
(210) AM  89982 
(220) 2016 12 14 
(731) ენბისიუნივერსალ მედია, ლლკ   

30 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10112, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

NBC 
(511)  
9 − ინფორმაციის ციფრული მატარებლები, 
სახელდობრ, წინასწარ ჩაწერილი ციფრული 
უნივერსალური დისკები ან ვიდეოდისკები 
(DVD), კომპაქტური დისკები (CD), მაღალი 
განრჩევადობის ციფრული დისკები, ვიდეო-
კასეტები, ციფრული ვიდეოდისკები, ციფრუ-
ლი უნივერსალური დისკები, აუდიო- და 
ვიდეოფაილები ჩატვირთვადი, ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონელი,  აუდიოვიზუალური 
და მულტიმედიური გასართობი კონტენტისა 
და თამაშობების შემცველობით;  ჩატვირთვა-

დი  აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური მუ-
ლტიმედია კონტენტი გართობის სფეროში, 
სახელდობრ, მულტიმედიური კინოფრაგმენ-
ტები, ფილმების სარეკლამო ტრეილერები, 
ინტერვიუები, მიმოხილვები, კომენტარები, 
მუსიკალური ვიდეოკლიპები, მხატვრული 
ფილმები და სატელევიზიო შოუები და გა-
დაცემები; წინასწარ ჩაწერილი კომპაქტური 
დისკები მუსიკით; წინასწარ ჩაწერილი ციფ-
რული უნივერსალური დისკები ან ვიდეოდის-
კები (DVD) და კომპაქტური დისკები (CD), 
რომლებიც შეიცავენ კინოფილმებს და სატე-
ლევიზიო პროგრამებს; ჩატვირთვადი გამოსა-
ხულების ფაილები, რომლებიც შეიცავენ 
გრაფიკულ გამოსახულებებს, ტექსტებს, აუ-
დიო, ვიდეო, თამაშებს და გრაფიკას, რომე-
ლიც ეხება აუდიოვიზუალურ და მულტიმე-
დიურ გასართობ კონტენტს; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვიდეოთამაშებისთვის და 
ვიდეოთამაშების პროგრამები; ვიდეო-თამა-
შებისთვის დისკები; კარტრიჯები ვიდეოთა-
მაშებისთვის; თამაშებისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ჩატვირთვადი 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერული თამაშებისთვის, თამაშების-
თვის კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, წარმოდგენილი კომპაქტურ დის-
კებზე (CD), ციფრულ უნივერსალურ ან ვიდე-
ოდისკებზე (DVD), კარტრიჯებზე და  მეხსიე-
რების ბარათებზე; თამაშებისთვის  კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც გამოიყენება მობილურ და ფიჭურ 
ტელეფონებში;  ჩატვირთვადი  კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები თამაშებისთვის; პროგრამები 
ელექტრონული თამაშებისთვის; ჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტ-
რონული თამაშებისთვის, რომელიც გამოიყე-
ნება მობილურ და ფიჭურ ტელეფონებში და 
ჯიბის კომპიუტერებში; აპლიკაციები კომპიუ-
ტერული თამაშობებისთვის მობილური მოწ-
ყობილობებისთვის და სათამაშო  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუ-
ტერებისთვის და საოჯახო სათამაშო კონსო-
ლებისათვის;  პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისთვის წინასწარი ჩაწერის 
ფუნქციით, რომელიც შეიცავს მხატვრულ 
ფილმებსა და სატელევიზიო პროგრამებს; ინ-
ტერაქტიული მულტიმედიური პროგრამული 
უზრუნველყოფა განათლებისა და გართობი-
სათვის; ინტერაქტიული მულტიმედიური პრო-
გრამული უზრუნველყოფა თამაშებისთვის; 
ჩატვირთვადი, გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფა და გამოყენებითი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა კომპიუტერებისთვის, 
მობილური, პორტატული და ჯიბის მოწყო-
ბილობებისთვის, რომელიც მომხმარებელს 
აძლევს საშუალებას დაათვალიეროს და 
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დაუკრას (აღადგინოს) აუდიო, ვიდეო და აუ-
დიოვიზუალური კონტენტი და, ასევე, ინფორ-
მაცია, რომელიც ეხება კონტენტს გართობის 
სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერებისთვის და ჩატ-
ვირთვადი აპლიკაციებისთვის ვიზუალური 
რეალობის კონტენტის და ციფრული კონ-
ტენტის მიწოდებისთვის, წვდომისთვის, ჩატ-
ვირთვისთვის, ნაკადური გადაცემისთვის, აღ-
წარმოებისთვის, დათვალიერებისა და შეს-
წავლისთვის; კომპიუტერული პერიფერიული 
მოწყობილობები; სუფთა ფლეშ-მეხსიერება; 
ჩატვირთვადი ვიდეო, სატელევიზიო პროგრა-
მები და მხატვრული ფილმები; ხმოვანი  ფაი-
ლები ჩატვირთვადი მობილური ტელეფო-
ნების, პორტატული და ჯიბის მოწყობილო-
ბების ზარებისათვის; ჩატვირთვადი ელექტ-
რონული პუბლიკაციები, სახელდობრ, ბრო-
შურები, ფლაერები, პროსპექტები, საინფორ-
მაციო ბიულეტენები, პერიოდული გამოცე-
მები, სტილის სახელმძღვანელოები, წიგნები 
და ცნობარები, რომლებიც შეიცავენ ინფორ-
მაციას დაკავშირებულს აუდიოვიზუალურ და 
მულტიმედიურ გასართობ კონტენტთან; აუ-
დიო წიგნები, რომლებიც შეიცავენ მხატვრულ 
და დოკუმენტურ ნაწარმოებებს; მაგნიტები; 
აქსესუარები მობილური, პორტატული და ჯი-
ბის მოწყობილობებისთვის, სახელდობრ, 
აკუმულატორული ბატარეების დასატენი მოწ-
ყობილობები, ყურთსასმენები, ყურში ჩასადგ-
მელი ყურთსასმენები, დინამიკები, კორპუსე-
ბი, დამცავი შალითები, დისპლეის დამცავი 
საფარები, წინაპირის პანელები, ადაპტერები, 
სადები ყურთსასმენები უსადენო და სადე-
ნიანი, მიკროფონები და  გარნიტურები უსადე-
ნო; ბატარეები; კალკულატორები; „თაგვის” 
ბალიშები; ჩაფხუტები; ცურვის მოწყობილო-
ბები შემავალი მე-9 კლასში; წყალქვეშ ცურ-
ვისთვის განკუთვნილი სასუნთქი მილაკები; 
სათვალეები ცურვისთვის; ნიღბები ცურვის-
თვის; სათვალეები, კერძოდ, პენსნეს ტიპის, 
მზისგან დამცავი სათვალეები,  სათვალეები 
კითხვისთვის და მათი ბუდეები; 3-D სათვა-
ლეები;  სასაჩუქრე ბანქო, სახელდობრ, მაგნი-
ტური კოდის მქონე სასაჩუქრე ბანქო და სასა-
ჩუქრე ბანქო კოდირებული ელექტრონული 
ჩიპებით. 
 

38 − ტელემაუწყებლობაში მომსახურება; სა-
კაბელო ტელემაუწყებლობა; თანამგზავრუ-
ლი ტელემაუწყებლობა; უსადენო მაუწყებ-
ლობა; ვიდეო გადაცემა მოთხოვნით; საკო-
მუნიკაციო მომსახურება, სახელდობრ, ხმის, 
აუდიო, ბგერის, ვიდეოს, გამოსახულების, 
გრაფიკების, შეტყობინებების და მონაცემების 
გადაცემა ტელესაკომუნიკაციო ქსელების, 
უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების, ინტერნე-
ტის, საინფორმაციო ქსელების და მონაცემთა 

ქსელების საშუალებით; გადაცემაში მომსა-
ხურება, სახელდობრ, მონაცემების,  გრაფი-
კების, ბგერის და ვიდეოს გადაცემა საკაბელო 
ტელევიზიით, თანამგზავრული გადაცემით, 
ტელევიზიით და ელექტრონულად; პროგრა-
მების, აუდიო და ვიზუალური კონტენტის 
გადაცემა და ნაკადური გადაცემა, და, ასევე, 
გასართობი მედია კონტენტის გადაცემა გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელისა და უსა-
დენო საკომუნიკაციო ქსელების საშუალე-
ბით; მომსახურება ნაკადური მონაცემების 
გადაცემაში; ვირტუალური რეალობის და 
ციფრული კონტენტის ნაკადური გადაცემა და 
მიწოდება; მობილური კავშირის საშუალებით 
მომსახურება გასართობი მედეა კონტენტის 
ელექტრონულ გადაცემაში; ინტერნეტ-მაუწ-
ყებლობა; პოდკასტინგ მომსახურება; შეტ-
ყობინებების დაფა, ელექტრონული (სატელე-
კომუნიკაციო სამსახურები); ონ-ლაინ რეჟიმ-
ში ჩატის ოთახებსა და ფორუმებში წვდომის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებელ-
თა შორის შეტყობინებების გადაცემისთვის, 
რომელიც ეხება მხატვრულ ფილმებს, ტელე-
პროგრამებს, მიმდინარე მოვლენებს, პროფი-
ლებს, კულტურის საკითხებს, პოლიტიკასა 
და ცხოვრების სტილს; სოციალური ქსე-
ლებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში ჩატის ოთა-
ხებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ვირტუა-
ლური ჩატის ოთახებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ტექსტური შეტყობინებების გადა-
ცემის მეშვეობით; ონ-ლაინ რეჟიმში ფო-
რუმებთან წვდომის უზრუნველყოფა აუდიო, 
ვიდეო და აუდიოვიზუალური კონტენტის 
სფეროში; კავშირი, კომპიუტერული ტერმინა-
ლების გამოყენებით; გასართობი მიმოხილვე-
ბის და ინფორმაციის ელექტრონული გადა-
ცემა ინტერნეტის ქსელის საშუალებით, მობი-
ლური ციფრული ელექტრონული მოწყობი-
ლობის, საკომუნიკაციო ქსელების და უსა-
დენო ტელესაკომუნიკაციო ქსელების საშუა-
ლებით; მესამე მხარეთა წვდომის უზრუნველ-
ყოფა ქსელურ ინფრასტუქტურასთან, რაც 
გამოიყენება აუდიოვიზუალური და მულტი-
მედია კონტენტის მიწოდებაში, გადაცემაში, 
კეშირებაში და ნაკადურ გადაცემაში. 
 

41 − ტელეპროგრამების  და მხატვრული ფილ-
მების წარმოება და გაქირავება; ხმოვანი- და 
ვიდეო ჩანაწერების წარმოება და გაქირავება; 
ტელეპროგრამების დამონტაჟება; ვიდეო, 
ტელეპროგრამების  და მხატვრული ფილმე-
ბის წარმოება მოთხოვნისამებრ; ჩაუტვირთავი 
ვიდეო, სატელევიზიო პროგრამების  და მხა-
ტვრული ფილმების უზრუნველყოფა; მომსა-
ხურებები გართობის სფეროში, სახელდობრ, 
მულტიმედიური პროგრამებით უზრუნველ-
ყოფა; ინფორმაცია გართობის საკითხებში; 
ინტერაქტიული, ვიდეო-თამაშების და თამაშე-
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ბის მობილური მოწყობილობებისთვის წარ-
მოება და გაქირავება; მომსახურებები გარ-
თობის სფეროში, სახელდობრ, ონ-ლაინ 
რეჟიმში თამაშებით, ფიჭური თამაშებით, ვირ-
ტუალური რეალობის თამაშებით, ინტერაქ-
ტიული თამაშებით, ვიდეო თამაშებით და 
თამაშებით მობილური მოწყობილობებისთვის 
უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფით უზრუნველყოფა ვირტუალური რეა-
ლობის თამაშებისთვის; გართობის სფეროში 
მომსახურების უზრუნველყოფა გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის ვებსაიტების მეშვეო-
ბით, რომლებიც შეიცავენ საერთო გასართო-
ბი ინფორმაციის ფართო სპექტრს, რაც ეხება 
მხატვრულ ფილმებს, სატელევიზიო შოუ-
პროგრამებს, ვიდეო, კინოკლიპებს, ფოტოგ-
რაფიას  და სხვა მულტიმედია მასალებს; ვებ-
საიტებით უზრუნველყოფა გართობის მიზ-
ნით, რომელიც შეიცავს ტექნოლოგიას, რაც 
საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ჩატვირ-
თოს ან გააზიაროს ფოტოგრაფიები, ვიდეო, 
გრაფიკები, მონაცემები და მულტიმედიური 
კონტენტი; მომსახურებები გართობის სფე-
როში, სახელდობრ, პოდკასტებით და ვებ-
კასტებით  უზრუნველყოფა; ჩაუტვირთავი ინ-
ტერაქტიული ელექტრონული პუბლიკაციე-
ბით უზრუნველყოფა; წიგნების გამოცემა; 
მუსიკის გაქირავება, ჩაწერა, წარმოება და 
პუბლიკაცია; თეატრალიზებული წარმოდგე-
ნები; გამოფენების ორგანიზება და ჩატარება, 
რომელიც ეხება მხატვრულ ფილმებს და 
სატელევიზიო ფილმებს; გიდების მომსა-
ხურება; გასართობი პარკებით, თემატური 
პარკებით და ატრაქციონ- პარკებით მომსა-
ხურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89983 A 
(210) AM  89983 
(220) 2016 12 14 
(731) ენბისიუნივერსალ მედია, ლლკ   

30 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 1011, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 10.03.07 

(511)  
9 − ინფორმაციის ციფრული მატარებლები, 
სახელდობრ, წინასწარ ჩაწერილი ციფრული 
უნივერსალური დისკები ან ვიდეოდისკები 
(DVD), კომპაქტური დისკები (CD), მაღალი 
განრჩევადობის ციფრული დისკები, ვიდეო-
კასეტები, ციფრული ვიდეოდისკები, ციფრუ-
ლი უნივერსალური დისკები, აუდიო- და 
ვიდეოფაილები ჩატვირთვადი, ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონელი,  აუდიოვიზუალური 
და მულტიმედიური გასართობი კონტენტისა 
და თამაშობების შემცველობით;  ჩატვირთვა-
დი აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური მულ-
ტიმედია კონტენტი გართობის სფეროში, 
სახელდობრ, მულტიმედიური კინოფრაგმენ-
ტები, ფილმების სარეკლამო ტრეილერები, 
ინტერვიუები, მიმოხილვები, კომენტარები, 
მუსიკალური ვიდეოკლიპები, მხატვრული 
ფილმები და სატელევიზიო შოუები და გადა-
ცემები; წინასწარ ჩაწერილი კომპაქტური 
დისკები მუსიკით; წინასწარ ჩაწერილი 
ციფრული უნივერსალური დისკები ან 
ვიდეოდისკები (DVD) და კომპაქტური დისკები 
(CD), რომლებიც შეიცავენ კინოფილმებს და 
სატელევიზიო პროგრამებს; ჩატვირთვადი 
გამოსახულების ფაილები, რომლებიც შეი-
ცავენ გრაფიკულ გამოსახულებებს, ტექს-
ტებს, აუდიო, ვიდეო, თამაშებს და გრაფიკას, 
რომელიც ეხება აუდიოვიზუალურ და მულტი-
მედიურ გასართობ კონტენტს; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ვიდეოთამაშებისთვის და 
ვიდეოთამაშების პროგრამები; ვიდეო-თამაშე-
ბისთვის დისკები; კარტრიჯები ვიდეოთამა-
შებისთვის; თამაშებისთვის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ჩატვირთვადი 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერული თამაშებისთვის, თამაშებისთ-
ვის კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, წარმოდგენილი კომპაქტურ დის-
კებზე (CD), ციფრულ უნივერსალურ ან 
ვიდეოდისკებზე (DVD), კარტრიჯებზე და  
მეხსიერების ბარათებზე; თამაშებისთვის  
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც გამოიყენება მობილურ და 
ფიჭურ ტელეფონებში;  ჩატვირთვადი  კომპი-
უტერული პროგრამები თამაშებისთვის; პრო-
გრამები ელექტრონული თამაშებისთვის; ჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული თამაშებისთვის, რომელიც 
გამოიყენება მობილურ და ფიჭურ ტელე-
ფონებში და ჯიბის კომპიუტერებში; აპლიკა-
ციები კომპიუტერული თამაშობებისთვის მო-
ბილური მოწყობილობებისთვის და სათამაშო  
პროგრამული უზრუნველყოფა პერსონალური 
კომპიუტერებისთვის და საოჯახო სათამაშო 
კონსოლებისათვის;  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერებისთვის წინასწარი ჩა-
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წერის ფუნქციით, რომელიც შეიცავს მხატვ-
რულ ფილმებსა და სატელევიზიო პროგ-
რამებს; ინტერაქტიული მულტიმედიური 
პროგრამული უზრუნველყოფა განათლებისა 
და გართობისათვის; ინტერაქტიული მულტი-
მედიური პროგრამული უზრუნველყოფა თამა-
შებისთვის; ჩატვირთვადი, გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა და გამოყენებითი 
პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერე-
ბისთვის, მობილური, პორტატული და ჯიბის 
მოწყობილობებისთვის, რომელიც მომხმარე-
ბელს აძლევს საშუალებას დაათვალიეროს 
და დაუკრას (აღადგინოს) აუდიო, ვიდეო და 
აუდიოვიზუალური კონტენტი და, ასევე, ინ-
ფორმაცია, რომელიც ეხება კონტენტს 
გართობის სფეროში; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის უზრუნველყოფა კომპიუტერები-
სთვის და ჩატვირთვადი აპლიკაციებისთვის 
ვიზუალური რეალობის კონტენტის და ციფ-
რული კონტენტის მიწოდებისთვის, წვდომის-
თვის, ჩატვირთვისთვის, ნაკადური გადა-
ცემისთვის, აღწარმოებისთვის, დათვალიერე-
ბისა და შესწავლისთვის; კომპიუტერული 
პერიფერიული მოწყობილობები; სუფთა 
ფლეშ-მეხსიერება; ჩატვირთვადი ვიდეო, 
სატელევიზიო პროგრამები და მხატვრული 
ფილმები; ხმოვანი  ფაილები ჩატვირთვადი 
მობილური ტელეფონების, პორტატული და 
ჯიბის მოწყობილობების ზარებისათვის; 
ჩატვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები, 
სახელდობრ, ბროშურები, ფლაერები, პროს-
პექტები, საინფორმაციო ბიულეტენები, პერი-
ოდული გამოცემები, სტილის სახელმძღვა-
ნელოები, წიგნები და ცნობარები, რომლებიც 
შეიცავენ ინფორმაციას დაკავშირებულს 
აუდიოვიზუალურ და მულტიმედიურ გასარ-
თობ კონტენტთან; აუდიო წიგნები, რომლებიც 
შეიცავენ მხატვრულ და დოკუმენტურ 
ნაწარმოებებს; მაგნიტები; აქსესუარები მობი-
ლური, პორტატული და ჯიბის მოწყობი-
ლობებისთვის, სახელდობრ, აკუმულატო-
რული ბატარეების დასატენი მოწყობილო-
ბები, ყურთსასმენები, ყურში ჩასადგმელი 
ყურთსასმენები, დინამიკები, კორპუსები, დამ-
ცავი შალითები, დისპლეის დამცავი საფა-
რები, წინაპირის პანელები, ადაპტერები, სა-
დები ყურთსასმენები უსადენო და სადენიანი, 
მიკროფონები და  გარნიტურები უსადენო; 
ბატარეები; კალკულატორები; „თაგვის“ ბა-
ლიშები; ჩაფხუტები; ცურვის მოწყობი-
ლობები შემავალი მე-9 კლასში; წყალქვეშ 
ცურვისთვის განკუთვნილი სასუნთქი მილა-
კები; სათვალეები ცურვისთვის; ნიღბები 
ცურვისთვის; სათვალეები, კერძოდ, პენსნეს 
ტიპის, მზისგან დამცავი სათვალეები,  სათვა-
ლეები კითხვისთვის და მათი ბუდეები; 3-D 
სათვალეები;  სასაჩუქრე ბანქო, სახელდობრ,  

მაგნიტური კოდის მქონე სასაჩუქრე ბანქო და 
სასაჩუქრე ბანქო კოდირებული ელექტრო-
ნული ჩიპებით. 
 

38 − ტელემაუწყებლობაში მომსახურება; 
საკაბელო ტელემაუწყებლობა; თანამგზავრუ-
ლი ტელემაუწყებლობა; უსადენო მაუწყებ-
ლობა; ვიდეო გადაცემა მოთხოვნით; საკო-
მუნიკაციო მომსახურება, სახელდობრ, ხმის, 
აუდიო, ბგერის, ვიდეოს, გამოსახულების, 
გრაფიკების, შეტყობინებების და მონაცემების 
გადაცემა ტელესაკომუნიკაციო ქსელების, 
უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების, ინტერ-
ნეტის, საინფორმაციო ქსელების და მო-
ნაცემთა ქსელების საშუალებით; გადაცემაში 
მომსახურება, სახელდობრ, მონაცემების,  
გრაფიკების, ბგერის და ვიდეოს გადაცემა 
საკაბელო ტელევიზიით, თანამგზავრული 
გადაცემით, ტელევიზიით და ელექტრონუ-
ლად; პროგრამების, აუდიო და ვიზუალური 
კონტენტის გადაცემა და ნაკადური გადაცემა, 
და, ასევე, გასართობი მედია კონტენტის 
გადაცემა გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლისა და უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების 
საშუალებით; მომსახურება ნაკადური მონა-
ცემების გადაცემაში; ვირტუალური რეალო-
ბის და ციფრული კონტენტის ნაკადური 
გადაცემა და მიწოდება; მობილური კავშირის 
საშუალებით მომსახურება გასართობი მედეა 
კონტენტის ელექტრონულ გადაცემაში; ინ-
ტერნეტ-მაუწყებლობა; პოდკასტინგ მომსახუ-
რება; შეტყობინებების დაფა, ელექტრონული 
(სატელეკომუნიკაციო სამსახურები); ონ-ლა-
ინ რეჟიმში ჩატის ოთახებსა და ფორუმებში 
წვდომის უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომ-
ხმარებელთა შორის შეტყობინებების გადა-
ცემისთვის, რომელიც ეხება მხატვრულ ფილ-
მებს, ტელეპროგრამებს, მიმდინარე მოვლე-
ნებს, პროფილებს, კულტურის საკითხებს, 
პოლიტიკასა და ცხოვრების სტილს; სოცია-
ლური ქსელებისათვის ონ-ლაინ რეჟიმში 
ჩატის ოთახებთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
ვირტუალური ჩატის ოთახებთან წვდომის 
უზრუნველყოფა ტექსტური შეტყობინებების 
გადაცემის მეშვეობით; ონ-ლაინ რეჟიმში 
ფორუმებთან წვდომის უზრუნველყოფა აუ-
დიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური კონტენტის 
სფეროში; კავშირი, კომპიუტერული ტერმი-
ნალების გამოყენებით; გასართობი მიმო-
ხილვების და ინფორმაციის ელექტრონული 
გადაცემა ინტერნეტის ქსელის საშუალებით, 
მობილური ციფრული ელექტრონული მოწყო-
ბილობის, საკომუნიკაციო ქსელების და უსა-
დენო ტელესაკომუნიკაციო ქსელების საშუა-
ლებით; მესამე მხარეთა წვდომის უზრუნ-
ველყოფა ქსელურ ინფრასტრუქტურასთან, 
რაც გამოიყენება აუდიოვიზუალური და მულ-
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ტიმედია კონტენტის მიწოდებაში, გადაცე-
მაში, კეშირებაში და ნაკადურ გადაცემაში. 
 

41 − ტელეპროგრამების  და მხატვრული 
ფილმების წარმოება და გაქირავება; ხმოვანი- 
და ვიდეო ჩანაწერების წარმოება და 
გაქირავება; ტელეპროგრამების დამონტაჟება; 
ვიდეო, ტელეპროგრამების  და მხატვრული 
ფილმების წარმოება მოთხოვნისამებრ; ჩაუტ-
ვირთავი ვიდეო, სატელევიზიო პროგრამების  
და მხატვრული ფილმების უზრუნველყოფა; 
მომსახურებები გართობის სფეროში, სახელ-
დობრ, მულტიმედიური პროგრამებით უზრუნ-
ველყოფა; ინფორმაცია გართობის საკით-
ხებში; ინტერაქტიული, ვიდეო-თამაშების და 
თამაშების მობილური მოწყობილობებისთვის 
წარმოება და გაქირავება; მომსახურებები 
გართობის სფეროში, სახელდობრ, ონ-ლაინ 
რეჟიმში თამაშებით, ფიჭური თამაშებით, ვირ-
ტუალური რეალობის თამაშებით, ინტერაქტი-
ული თამაშებით, ვიდეო თამაშებით და თამა-
შებით მობილური მოწყობილობებისთვის 
უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფით უზრუნველყოფა ვირტუალური რეა-
ლობის თამაშებისთვის; გართობის სფეროში 
მომსახურების უზრუნველყოფა გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის ვებსაიტების მეშვეო-
ბით, რომლებიც შეიცავენ საერთო გასარ-
თობი ინფორმაციის ფართო სპექტრს, რაც 
ეხება მხატვრულ ფილმებს, სატელევიზიო 
შოუ-პროგრამებს, ვიდეო, კინოკლიპებს, ფო-
ტოგრაფიას  და სხვა მულტიმედია მასალებს; 
ვებსაიტებით უზრუნველყოფა გართობის 
მიზნით, რომელიც შეიცავს ტექნოლოგიას, 
რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს 
ჩატვირთოს ან გააზიაროს ფოტოგრაფიები, 
ვიდეო, გრაფიკები, მონაცემები და მულტი-
მედიური კონტენტი; მომსახურებები გარ-
თობის სფეროში, სახელდობრ, პოდკასტებით 
და ვებკასტებით  უზრუნველყოფა; ჩაუტვირ-
თავი ინტერაქტიული ელექტრონული პუბლი-
კაციებით უზრუნველყოფა; წიგნების გამო-
ცემა; მუსიკის გაქირავება, ჩაწერა, წარმოება 
და პუბლიკაცია; თეატრალიზებული წარმოდ-
გენები; გამოფენების ორგანიზაცია და ჩატა-
რება, რომელიც ეხება მხატვრულ ფილმებს 
და სატელევიზიო ფილმებს; გიდების მომსა-
ხურება; გასართობი პარკებით, თემატური 
პარკებით და ატრაქციონ- პარკებით მომსა-
ხურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89988 A 
(210) AM  89988 
(220) 2016 12 15 
(731) შპს ,,სიბელ“   

გლდანის ხევი, კორპ. 2, ბ. 23, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ლაშა ბოლქვაძე 
(540)  

SIBEL PLASTIC 
სიბელ პლასტიკ 

(511)  
19 − არალითონური სამშენებლო მასალა; 
სამშენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; 
ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; 
არალითონური ძეგლები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89991 A 
(210) AM  89991 
(220) 2016 12 15 
(731) შპს „დელუქს ჯგუფი“   

ც. დადიანის ქ. 34, კორპ. 3, ბ. 34, 0180,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, ლურჯი, მწვანე და თეთრი  
(531) 04.01.02, 26.01.02, 26.01.20, 27.05.03,  
29.01.14 
(511)     
16 − ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო 
სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-
ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი 
ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნ-
ჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო 
(ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და 
თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მი-
ეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრა-
ფიული კლიშე. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89992 A 
(210) AM  89992 
(220) 2016 12 15 
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„ტეხნონიკოლ“   
კრიმსკი ვალ  8, 119049, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.05, 28.05 
(511)     
17 − კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლას-
ტმასის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროე-
ბელი და საიზოლაციო მასალა (მათ შორის 
ხმის საიზოლაციო მასალა, თბოიზოლაციის 
მასალა, მინაბოჭკოვანი საიზოლაციო მასა-
ლა, საიზოლაციო ქსოვილები); არალითო-
ნური დრეკადი მილები. 
 

19 − არალითონური სამშენებლო მასალა (მათ 
შორის გეოტექსტილი, ბიტუმის სამშენებლო 
მასალა,  გზის საფარი მასალა, გზის სამშე-
ნებლო და გზის საფარი მასალა, ბლანტი 
სამშენებლო მასალა, ბიტუმის საფარი სახუ-
რავისთვის, საფარები გადახურვისთვის არა-
ლითონური, გზის საფენები არალითონური, 
სამშენებლო საფარები არალითონური); სამ-
შენებლო დანიშნულების არალითონური 
ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; 
არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და 
ნაგებობები. 
 

37 − მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89993 A 
(210) AM  89993 
(220) 2016 12 15 
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„ტეხნონიკოლ“   
კრიმსკი ვალ  8, 119049, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.05, 28.05 
(511)     
17 − კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლას-
ტმასის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროე-

ბელი და საიზოლაციო მასალა (მათ შორის 
ხმის საიზოლაციო მასალა, თბოიზოლაციის 
მასალა, მინაბოჭკოვანი საიზოლაციო 
მასალა, საიზოლაციო ქსოვილები); არალი-
თონური დრეკადი მილები. 
 

19 − არალითონური სამშენებლო მასალა (მათ 
შორის გეოტექსტილი, ბიტუმის სამშენებლო 
მასალა,  გზის საფარი მასალა, გზის სამშე-
ნებლო და გზის საფარი მასალა, ბლანტი 
სამშენებლო მასალა, ბიტუმის საფარი 
სახურავისთვის, საფარები გადახურვისთვის 
არალითონური, გზის საფენები არალითო-
ნური, სამშენებლო საფარები არალითონუ-
რი); სამშენებლო დანიშნულების არალითო-
ნური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და 
ბიტუმი; არალითონური მოძრავი კონსტრუქ-
ციები და ნაგებობები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89994 A 
(210) AM  89994 
(220) 2016 12 15 
(731) პეტრუ ატამანი   

2060 ულ ბელგრად 60А, კიშინიოვი,  
მოლდოვას რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.01, 28.05, 28.19 
(511)     
33 − ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 89998 A 
(210) AM  89998 
(220) 2016 12 15 
(731) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო  

,,დომინანტა-სერვის“   
ულ. კომსომოლსკაია, დ. 1, პოდოლსკ,  
142100, მოსკოვსკაია ობლასტ, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)   

КРЯ КРЯ 
(511)     
3 − საპნები, საპარფიუმერიო ნაწარმი, ეთერ-
ზეთები, კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები; კბი-
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ლის ფხვნილები და პასტები. ტუჩის ბზინვა; 
ბამბა კოსმეტიკური მიზნებისათვის; სურნე-
ლოვანი ნივთიერებები თეთრეულის არომა-
ტიზაციისათვის;  არომატული წყალი; სამა-
საჟე გელი, სამედიცინო მიზნებისთვის გამო-
საყენებლის გარდა;  საპარფიუმერიო ნაწარ-
მი; გადასაყვანი დეკორატიული გამოსახუ-
ლებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; კოს-
მეტიკური კრემები; ლოსიონები კოსმეტიკური 
მიზნებისათვის; საპარფიუმერიო ზეთები; 
კოსმეტიკური ზეთები; ტუალეტის რძე;  საპ-
ნები; მადეზინფიცირებელი საპნები; მადეზო-
დორირებელი საპნები; ნუშის საპონი; კოსმე-
ტიკური ნაკრებები; ბამბის ჩხირები კოსმე-
ტიკური მიზნებისათვის; კბილის პასტები; 
კბილის ფხვნილები; ტუჩის საცხი; პომადები 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის; აბაზანის კოს-
მეტიკური პრეპარატები; ნაწარმი ჰიგიენური 
მიზნებისათვის, რომლებიც მიეკუთვნება საპა-
რფიუმერიო-კოსმეტიკურ კატეგორიას; პირის 
ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის გარდა; თეთრეულის რეცხვისას დამარ-
ბილებელი პრეპარატები; სარეცხი პრეპარა-
ტები; პრეპარატები ალოე ვერათი კოსმეტი-
კური მიზნებისათვის; მზისგან დამცავი 
პრეპარატები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთლი ხელსახოცები; ყვავილებისა და 
ბალახების არომატული ნარევები; კანის 
მოვლის კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმე-
ტიკური საშუალებები; სარეცხი საშუალე-
ბები, სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნუ-
ლების გარდა; შამპუნები. 
 

5 − ჰიგიენური პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის ჰიგროსკოპიული ბამბა; ბამბა 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ზღვის წყალი 
სამკურნალო აბაზანებისათვის; მინერალური 
წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰემატო-
გენი;  ამოსაფენი ჩვრები [საბავშვო საფენები]; 
ძუძუს წოვებისას გამოსაყენებელი ბალიშები; 
სამედიცინო პომადები; სამკურნალო პრეპა-
რატები აბაზანებისათვის; კბილების ამოჭრის 
გასაადვილებელი პრეპარატები; დამწვრო-
ბების დასამუშავებელი პრეპარატები; თვალე-
ბის სავლები პრეპარატები;  პრეპარატები 
ალოე ვერათი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის. 
 

35 − რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფერო-
ში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის 
სფეროში; საოფისე სამსახური. იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; კომერციული ინფორ-
მაციის სააგენტოები; სარეკლამო სააგენტო-
ები; თვითღირებულების ანალიზი; ფართების 
იჯარა რეკლამის განსათავსებლად; კომერცი-
ული აუდიტი; დაქირავების ბიურო; საქონლის 
დემონსტრაცია; შეტყობინებათა ჩაწერა; სა-
ზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; ბაზრის 

შესწავლა; საქმიანი ინფორმაცია; კომერციუ-
ლი ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლებს 
[სამომხმარებლო სასაქონლო ინფორმაცია]; 
მარკეტინგული კვლევები; რეკლამის მაკეტი-
რება; მარკეტინგი; სარეკლამო მასალების 
განახლება; ტექსტის დამუშავება; გამოფენე-
ბის ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნებისათვის; ვიტრინების გაფორმება; 
სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებში; სარეკლამო 
ტექსტების გამოქვეყნება; რადიორეკლამა; 
გარე რეკლამა; ნიმუშების გავრცელება; სა-
რეკლამო მასალების გავრცელება; სარეკ-
ლამო მასალების დაგზავნა; სარეკლამო ტექ-
სტების რედაქტირება; რეკლამა; ინტერაქ-
ტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; სა-
ტელევიზიო რეკლამა; სტატისტიკური მონა-
ცემების შეგროვება და  მიწოდება; ინფორმა-
ციის შეგროვება მონაცემთა კომპიუტერულ 
ბაზებში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90006 A 
(210) AM  90006 
(220) 2016 12 16 
(731) შპს ,,მოდელების სახლი მატერია“ 

ლესელიძის ქ. 22, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნათია გოგაძე 
(540) 

 
(591) შავი, მწვანე, კრემისფერი  
(531) 26.11.07, 26.11.09, 27.05.17, 27.05.21, 

27.05.24, 28.19, 29.01.13 
(511)  
25 − ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბუ-
რავი. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90011 A 
(210) AM  90011 
(220) 2016 12 19 
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(731) შპს ,,ნობლექსი“   
შანიძის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მიხეილ გაგუნაშვილი 
(540) 

 
(591) მწვანე და სტაფილოსფერი  
(531) 26.01.12, 26.04.01, 26.11.08, 29.01.12 
(511)  
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90031 A 
(210) AM  90031 
(220) 2016 12 20 
(731) შპს ,,ევროფარმა ჯორჯია“ 

მაჩაბელის ქ. 5, 0114,  თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნია მასიუკოვიჩი 
(540)  

კრილომაქსი 
КрилоМакс 

KriloMax 
(511)  
5 − ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები; სანიტარული პრეპარატები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივ-
თიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავ-
შვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუა-
ლებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალე-
ბები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90033 A 
(210) AM  90033 
(220) 2016 12 20 
(731) შპს ,,ევროფარმა ჯორჯია“ 

მაჩაბელის ქ. 5, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნია მასიუკოვიჩი 
(540)  

ნორმოფოლი 
НормоФол 
NormoFol 

(511)  
5 − ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90038 A 
(210) AM  90038 
(220) 2016 12 21 
(731) შპს ,,ივერკო“ 

ტ. ტაბიძის I შეს. 10, ვაკე-საბურთალოს  
რ-ნი, თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

ივერკო 
IVERCO 

(511)  
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90039 A 
(210) AM  90039 
(220) 2016 12 21 
(731) შპს ,,ივერკო“ 

ტ. ტაბიძის I შეს. 10, ვაკე-საბურთალოს  
რ-ნი, თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540) 
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(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 03.07.24, 29.01.12 
(511)  
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90048 A 
(210) AM  90048 
(220) 2016 12 22 
(731) ლევან ცაგურია 

სოფ. შალაური, თელავის რაიონი, 
საქართველო 

(740) ლევან ცაგურია  
(540) 

 
(591) ყვითელი, შავი და თეთრი  
(531) 24.09.09, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.21,  

29.01.12 
(526) "Artisan Cheese" 
(511)     
29 − ყველი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90051 A 
(210) AM  90051 
(220) 2016 12 22 
(731) სს ,,აი არსი“ 

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, დიდუბე-  
ჩუღურეთის რ-ნი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540) 

 
(591) ყვითელი, შავი 
(531) 01.15.21, 16.01.11, 26.11.12, 26.04.18,  

27.05.23, 29.01.12 
(511)  
9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-

რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონ-
ტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქ-
მნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90052 A 
(210) AM  90052 
(220) 2016 12 22 
(731) სს ,,აი არსი“ 

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, დიდუბე-  
ჩუღურეთის რ-ი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე  
(540)  

YP.GE 
(511)  
9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტ-
რობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნი-
ტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90053 A 
(210) AM  90053 
(220) 2016 12 22 
(731) სს ,,აი არსი“ 

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, დიდუბე-  
ჩუღურეთის რ-ნი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე  
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(540)  

i-SOUND.GE 
(511)  
9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტ-
როლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმ-
ნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90097 A 
(210) AM  90097 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, რუხი, შავი  
(531) 27.05.02 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმეტი-
კური დანიშნულების ბამბა და ბამბის ჩხირე-
ბი; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
 

5 − სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; საფენი-ტრუსები ბავშვები-
სათვის; ბავშვების ტრუსი-საფენები; მენსტ-

რუალური ბანდაჟები; საფენები შეუკავებლო-
ბით დაავადებულთათვის; ჰიგიენური ხელ-
სახოცები; ჰიგიენური საფენები; ჰიგიენური 
პირსახოცები. 
 

16 − ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა 
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); 
ქაღალდის პირსახოცები სახის გასაწმენდად; 
პერგამენტის ქაღალდი; ტუალეტის ქაღალდი; 
ქაღალდის პირსახოცები; მაგიდის ქაღალდის 
ხელსახოცები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
ნაგვის პარკები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
შესაფუთი პარკები; პარკები ღუმლებისათვის; 
შესახვევი და შესაფუთი ტომრები და პარკები; 
საკვებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის 
ელასტიკური ფირები; პლასტმასის შესახვევი 
ფირები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90099 A 
(210) AM  90099 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 03.13.01, 27.05.07 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმე-
ტიკური დანიშნულების ბამბა და ბამბის 
ჩხირები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
  

5 − სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; საფენი-ტრუსები ბავშვები-
სათვის; ბავშვების ტრუსი-საფენები; მენსტ-
რუალური ბანდაჟები; საფენები შეუკავებ-
ლობით დაავადებულთათვის; ჰიგიენური ხელ-
სახოცები; ჰიგიენური საფენები; ჰიგიენური 
პირსახოცები. 
__________________________________________ 
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(260) AM  2017 90100 A 
(210) AM  90100 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.13, 27.05.19 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმე-
ტიკური დანიშნულების ბამბა და ბამბის 
ჩხირები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
 

5 − სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; საფენი-ტრუსები ბავშვები-
სათვის; ბავშვების ტრუსი-საფენები; მენსტ-
რუალური ბანდაჟები; საფენები შეუკავებ-
ლობით დაავადებულთათვის; ჰიგიენური 
ხელსახოცები; ჰიგიენური საფენები; ჰიგიენუ-
რი პირსახოცები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90101 A 
(210) AM  90101 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 05.05.20, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.08,  

27.05.24 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმე-
ტიკური დანიშნულების ბამბა და ბამბის 
ჩხირები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
 

16 − ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა 
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); 
ქაღალდის პირსახოცები სახის გასაწმენდად; 
პერგამენტის ქაღალდი; ტუალეტის ქაღალდი; 
ქაღალდის პირსახოცები; მაგიდის ქაღალდის 
ხელსახოცები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
ნაგვის პარკები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
შესაფუთი პარკები; პარკები ღუმლებისათვის; 
შესახვევი და შესაფუთი ტომრები და პარკები; 
საკვებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის 
ელასტიკური ფირები; პლასტმასის შესახვევი 
ფირები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90104 A 
(210) AM  90104 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 09.07.17, 27.05.08 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
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გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმე-
ტიკური დანიშნულების ბამბა და ბამბის ჩხი-
რები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
 

16 − ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა 
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); 
ქაღალდის პირსახოცები სახის გასაწმენდად; 
პერგამენტის ქაღალდი; ტუალეტის ქაღალდი; 
ქაღალდის პირსახოცები; მაგიდის ქაღალდის 
ხელსახოცები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
ნაგვის პარკები; ქაღალდის ან პლასტმასის 
შესაფუთი პარკები; პარკები ღუმლებისათვის; 
შესახვევი და შესაფუთი ტომრები და პარკები; 
საკვებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის 
ელასტიკური ფირები; პლასტმასის შესახვევი 
ფირები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90105 A 
(210) AM  90105 
(220) 2016 12 23 
(731) ინდევკო ლიმიტიდ   

აკარა ბლდგ., 24 დე კასტრო სტრიტი,  
უიქჰამს ქეი 1, როუდ თაუნი, ტორტოლა, 
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 02.05.01, 27.03.02 
(511)     
3 − საპნები; პარფიუმერია; თმის ლოსიონები; 
კოსმეტიკა; ეთერზეთები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური 
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონებით 
გაჟღენთილი ხელსახოცები; მათეთრებლები 
საწარმოო ოპერაციებში გამოსაყენებლისა და 
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; კოსმეტი-
კური დანიშნულების ბამბა და ბამბის ჩხი-
რები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები. 
 

5 − სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; საფენი-ტრუსები ბავშვები-
სათვის; ბავშვების ტრუსი-საფენები; მენსტ-
რუალური ბანდაჟები; საფენები შეუკავებლო-
ბით დაავადებულთათვის; ჰიგიენური ხელ-

სახოცები; ჰიგიენური საფენები; ჰიგიენური 
პირსახოცები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90120 A 
(210) AM  90120 
(220) 2016 12 26 
(731) კარაბაო ტავანდანგ კომპანი ლიმიტიდ   

393 სილომ ბილდინგი, 7-10 ფლორი,  
393 სილომ როუდი, სილომი, ბანგრაკი, 
ბანგკოკი 10500, ტაილანდი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი  
(531) 01.03.08, 01.15.07, 03.04.13, 03.07.16,  

26.01.15, 27.05.02, 29.01.14 
(511)  
29 − აივარი [დაკონსერვებული წიწაკა]; ცილა 
კულინარიული მიზნებისათვის; რძე ცილის 
ჭარბი შემცველობით; ალგინატები კულინა-
რიული მიზნებისათვის; ნუში, დანაყილი; საკ-
ვებად ვარგისი, დამუშავებული ალოე-ვერა; 
ქაფშია, ქამსა (ანჩოუსი); საკვები ძვლის ტვი-
ნი; ვაშლის პიურე; ბეკონი; დაკონსერვებული 
პარკოსნები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; 
ძვლის ცხიმი, საკვები; ბულიონები; ბულიო-
ნის კონცენტრატები; ბულიონის მოსამზა-
დებელი შედგენილობები; ნახარში (ბულიო-
ნი); ბულიონის კონცენტრატები; ნაღების 
კარაქი; ნაღების კრემი; ხიზილალა; ძეხვეუ-
ლი; ყველი; კაკაოს კარაქი; მოლუსკები, არა-
ცოცხალი; კაკაოს კარაქი; ქოქოსის კარაქი; 
ქოქოსის კაკალი, გამომშრალი; ქოქოსის 
ცხიმი; ქოქოსის ზეთი; რაფსის ზეთი; 
სიმინდის ზეთი; შტოშის პიურე; კიბორჩხალა, 
არაცოცხალი; ნაღები [რძის ნაწარმი]; გუფთა; 
კიბო არაცოცხალი; სარკალით დაფარული 
ხილი; თვითნამჟავი მაწონი; ფინიკი; ფრინ-
ველის ბუდეები, საკვები; საკვები ცხიმები; 
საკვები ზეთები; უალკოჰოლო კვერცხის 
კოქტეილი (ეგნოგი); კვერცხი; ცხიმების 
ნარევი ბუტერბროდებისათვის; ცხიმის შემცვ-
ლელი ნივთიერებები საკვები ცხიმის დასამ-
ზადებლად; ფერმენტირებული ბოსტნეულის 
საკვები [კიმჩი];   რძის ფერმენტი კულინარიუ-
ლი მიზნებისათვის; თევზის ფილე; თევზეუ-
ლი, საკვები; თევზის ფქვილი, საკვები; თევზი, 
არაცოცხალი; თევზი, დაკონსერვებული; 
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თევზის ხიზილალა, დამუშავებული; თევზის 
კონსერვები; სელის ზეთი კულინარიული 
მიზნებისათვის; თევზისგან დამზადებული 
საკვები; სარკალით დაფარული ხილი; გაყი-
ნული ხილი; ხილის ჩიპსები; ხილის ჟელე; 
ხილის ცედრა; დაკონსერვებული ხილი; 
დასპირტული ხილი; ხილის რბილობი; ხილის 
სალათები; თბურად დამუშავებული ხილი, 
ხილზე დამზადებული საუზმეული; ხილის 
კონსერვები; ნანადირევი, არაცოცხალი; 
დაკონსერვებული ნიორი; ჟელატინი; კორნი-
შონი, ნეკა კიტრი; ჯანჯაფილის მურაბა; 
ლორი; ქაშაყი; ჰიუმუსი [თურქული მუხუდოს 
ცომი]; თევზის წებო, საკვები; მურაბები; 
ჟელე, საკვები; კეფირი [რძის ნაწარმი]; კუმისი 
[რძის სასმელი]; ღორის ქონი; ლეციტინი 
კულინარიული მიზნებისათვის; ოსპი, დაკონ-
სერვებული; სელის ზეთი კულინარიული მიზ-
ნებისათვის; ღვიძლი; ღვიძლის პაშტეტები; 
ლანგუსტები, არაცოცხალი; დაბალკალო-
რიული კარტოფილის ჩიპსები; სიმინდის 
ზეთი; მარგარინი; მარმელადი; ხორცი; ხორ-
ცის ექსტრაქტები; ხორცის ჟელე; დაკონსერ-
ვებული ხორცი; ხორცის კონსერვები; რძე; 
რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით; 
რძის ნაწარმი; რძის საუზმეული; თევზის 
მუსი; ბოსტნეულის მუსი; დაკონსერვებული 
სოკო; მიდიები, არაცოცხალი; კაკალი, 
დამუშავებული; ზეითუნის ზეთი, საკვები; 
ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ხახვი, 
დაკონსერვებული; ხამანწკები, არაცოცხალი; 
პალმის თესლის ზეთი; პალმის ზეთი;  
ღვიძლის პაშტეტი; არაქისის  კარაქი; არაქი-
სი, დამუშავებული; მუხუდო, დაკონსერვე-
ბული; პექტინები კულინარიული მიზნები-
სათვის; დაკეპილი ბოსტნეულის მწნილი 
ცხარე სანელებლებით; პიკული; ყვავილის 
მტვერი, საკვები; ღორის ხორცი; კარტოფი-
ლის ჩიპსები; კარტოფილის ხრაშუნა; კარ-
ტოფილის ფანტელები; კარტოფილის მაჭკა-
ტები; ფრინველი, არაცოცხალი; კვერცხის 
ფხვნილი; კრევეტები, არაცოცხალი; რძე ცი-
ლის ჭარბი შემცველობით; სისხლზე დამზა-
დებული ძეხვი, ქიშმიში; რაფსის ზეთი; მაჭიკი 
[კვეთი]; ორაგული; დამარილებული თევზი; 
დამარილებული ხორცი; სარდინები; კომბოს-
ტოს მწნილი; სოსისი; სოსისი საფანელში; 
ტრეპანგები, არაცოცხალი; დამუშავებული 
თესლეული; დამუშავებული მზესუმზირის 
თესლი; ქუნჯუთის ზეთი; მოლუსკები, არა-
ცოცხალი; კრევეტები, არაცოცხალი; აბრეშუ-
მის ჭიის ჭუპრები, საკვები; წვნიანის მოსამ-
ზადებელი შედგენილობები; წვნიანები; სოიას 
მარცვლები საკვებისათვის,  დაკონსერვებუ-
ლი; სოიას რძე [რძის შემცვლელი]; ლანგუს-
ტები, არაცოცხალი; მუცლის ქონი, საკვები; 
მზესუმზირას ზეთი, საკვები; ტაჰინი [ქუნჯუ-

თის თესლის ცომისებრი მასა]; შებრაწული 
წყალმცენარეები; ტოფუ [სოიას ხაჭო]; პომიდ-
ვრის წვენი კულინარიისათვის; პომიდვრის 
პასტა; შიგნეული; ტრიუფელი [თირკმელა 
სოკო], დაკონსერვებული; თინუსი; ბოსტ-
ნეულის წვენი კულინარიისათვის; ბოსტნეუ-
ლის სალათები; ბოსტნეულის წვნიანები; 
ბოსტნეული, თბურად დამუშავებული; ბოსტ-
ნეულის ჩირი; ბოსტნეული, დაკონსერვე-
ბული; ბოსტნეულის კონსერვები; წყალმცენა-
რეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; შრატი, 
დო; ათქვეფილი ნაღები; კვერცხის ცილა; 
იოგურტი; კვერცხის გული. 
 

30 − ბაჰარი; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი; 
ნუშის ცომი; ანისულის თესლი; არომატიზა-
ტორები საკვებისათვის; ყავის შემცვლელები; 
საცხობი ფხვნილები; საცხობი სოდა [ნატრი-
უმის ბიკარბონატი];  დაღერღილი ქერი; ქერის 
ფქვილი; მუხუდოს ფქვილი; დინდგელა; ლუ-
დის ძმარი; ნატრიუმის ბიკარბონატი [საცხო-
ბი სოდა]; ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები 
[საკვები ყინული]; გალეტები; პური; ფუნთუ-
შები; საფანელი; ბრიოშები [ერბოზელილი 
ფუნთუშები]; ნამცხვრის ცომი; ნამცხვრის 
პუდრი; ნამცხვრები; შაქარყინული; კაპარის 
სანელებელი; კარამელი [კანფეტი]; ნიახურის 
მარილი; მარცვლეულის ნაწარმი; მარცვლეუ-
ლის საუზმეული; ჩიზბურგერები [სენდვიჩე-
ბი]; საღეჭი რეზინი; ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვ-
ლელი]; ფანტელები [მარცვლეულის ნაწარ-
მი]; შოკოლადი; შოკოლადის რძიანი სასმე-
ლები; შოკოლადის სასმელები; ჩაუ-ჩაუ [საკა-
ზმი]; ჩატნი [მოტკბო-მომჟავო საწებელი 
ხორცისათვის]; დარიჩინი [სანელებელი]; მი-
ხაკი [სანელებელი]; კაკაო; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს სასმე-
ლები; ყავა; ყავის რძიანი სასმელები; ყავის 
არომატიზატორები; ნედლი ყავა; ყავის სას-
მელები; საკაზმები; ტკბილეული; საშობაო 
ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო ნაწარმი; 
ბისკვიტები; სუფრის მარილი; სიმინდის ფან-
ტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინდის ღერ-
ღილი; სიმინდი მოხალული; ხილის პიურე 
[საწებელი]; კუსკუსი [მანანის ბურღული]; 
კრეკერები; ღვინის ქვა კულინარიული მიზნე-
ბისათვის; კერი [ცხარე საკაზმი]; მოხარშული 
კრემი რძითა და კვერცხით; სალათის 
საკაზმები; საკვები ყინული; საკვები ესენ-
ციები, ეთერის ესენციისა და ეთერზეთების 
გარდა; მაკარონის ნაწარმი; ფქვილის 
კერძები;  ფერმენტები ცომისათვის;  არომატი-
ზატორები, ეთერზეთების გარდა; სასმელების 
არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; 
ნამცხვრის არომატიზატორები, ეთერზეთების 
გარდა; საკვები სელის თესლი; ფქვილი*; 
ფქვილის ნაწარმი; პომადი [საკონდიტრო ნა-
წარმი]; სარკალი ტკბილი ერბოზელილი ცო-
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მის ნაწარმისათვის [ჭიქურა]; გაყინული იო-
გურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; 
მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; მწვა-
ნილი, დაკონსერვებული [საკაზმები]; ჯანჯა-
ფილი, კოჭა [სანელებელი]; თაფლაკვერები; 
გლუკოზა კულინარიული მიზნებისათვის; 
გლუტენური დანამატები კულინარიული მიზ-
ნებისათვის; საკვები წებოვანა; ბადაგი; საკ-
ვები ბურღულეული; რძიანი ფაფა; ჰალვა; 
შედგენილობები ლორის მოსარკალად; მარც-
ვლეულის ბატონები ცილის მაღალი შემცვე-
ლობით; ღომი; სიმინდის ბურღული; თაფლი; 
დაცეხვილი ქერი; დაცეხვილი შვრია; ნაყინი; 
ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები; ყინული 
გასაცივებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხე-
ლოვნური; ყინულიანი ჩაი; საკვები ყინულის 
შემკვრელი ნივთიერებები; საკვები ყინულის 
ფხვნილი; ნაყენები, არასამკურნალო; კეტჩუპი 
[საწებელა]; ცომის ხაში, საფუარი; საკვები 
სელის თესლი; ძირტკბილას კანფეტები; პას-
ტილა [კანფეტი]; მაკარონის ნაწარმი; ნუშის 
ნამცხვარი; სიმინდის ფანტელები; სიმინდის 
ფქვილი; სიმინდის ღერღილი; სიმინდი, მოხა-
ლული; ალაოს ნამცხვარი; ალაოს ექსტრაქ-
ტი; ალაო, საკვები; მალტოზა; მარინადები; 
მარციპანი; მაიონეზი; ფქვილი; ხორცის წვენი 
[საწებელა]; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის 
საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედ-
გენილობები; პიტნა საკონდიტრო ნაწარ-
მისათვის; მელასა [შავი ბადაგი]; შოკოლადის 
მუსები; სადესერტო მუსები [საკონდიტრო 
ნაწარმი]; მიუსლი; მდოგვი; მდოგვის ფქვილი; 
ატრიაზე დამზადებული კერძები; ატრია; 
ჯავზი; შვრიის ფანტელები; შვრიაზე დამზა-
დებული საკვები; შვრიის ფქვილი; დაღე-
რღილი შვრია; ბლინები; მაკარონის ნაწარმი; 
ღვეზელის ნაწარმი; პასტილა [კანფეტი]; 
ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო 
ნაწარმისათვის; ღვეზელა; არაქისის საკონ-
დიტრო ნაწარმი; წიწაკა; პიტნის კანფეტი; 
წიწაკა [საკმაზი]; პესტო [საწებელი]; მშრალი 
ნამცხვარი; პტიფური [პატარა ნამცხვარი]; 
ღვეზელები; პიცა; ბატიბუტი; კარტოფილის 
ფქვილი, საკვები; ნაყინის ფხვნილი; პრალინე; 
პროპოლისი; პუდინგები; კიში [ღვეზელი-
მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღორის 
ქონის შიგთავსით]; რავიოლი; სოუს-
სანელებლები [საკაზმები]; ატრია; ბრინჯი; 
ბრინჯის კვერები; ბრინჯის საუზმეული; 
ფუტკრის რძე; ორცხობილა; ზაფრანა [საკაზ-
მები]; საგო; სალათის საკაზმები;  საკვების 
დასაკონსერვებელი მარილი; სენდვიჩები; სა-
წებლები [საკაზმები]; ძეხვეულის შემკვრელი 
ნივთიერებები; ზღვის წყალი კულინარიი-
სათვის; საკაზმები; მანანის ბურღული; ხილის 
ნაყინი; სოიას ცომი [საკაზმი]; სოიას ფქვილი; 
სოიას საწებელა; სპაგეტი; სანელებლები; 

საგაზაფხულო რულეტი [ბლინში გახვეული 
ცოცხალი ბოსტნეული]; ბადიანი; საკვები 
სახამებელი; ძირტკბილას ჩხირები [კანფეტი]; 
ათქვეფილი ნაღების სტაბილიზატორები; 
შაქარი; ტკბილეული; სუში; ბუნებრივი და-
მატკბობლები; კანფეტები; ტაბულე [ბოსტ-
ნეულის  კერძი ხორბლის ბურღულით]; ტა-
ქოსი [სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა და 
ბოსტნეულის შიგთავსით];  ტაპიოკა; ტაპიო-
კას ფქვილი, საკვები; ხილ-კენკრის ტორტები; 
ჩაი; ჩაის სასმელები; საკვების შემსქელებ-
ლები; პომიდვრის საწებელა; ტორტილია 
[სიმინდის კვერი]; ქურქუმა, საკვები; ხმიადი; 
ვანილი; ვანილინი [ვანილის შემცვლელი]; 
ბოსტნეულისაგან მიღებული  ყავის შემცვლე-
ლები; ვერმიშელი; ძმარი; ვაფლი; წყალმცენა-
რეები [საკაზმები];   ხორბლის ფქვილი; ხორბ-
ლის ღვივი, საკვები; ათქვეფილი ნაღების 
სტაბილიზატორები; საფუარი. 
 

32 − ენერგეტიკული სასმელები (უალკოჰოლო 
სასმელები); მინერალური წყალი [სასმელე-
ბი]; გაზიანი წყალი; უალკოჰოლო სასმელები; 
ხილის წვენები; ლუდი; სოდიანი წყალი; 
სასმელები სპორტსმენებისთვის; სასმელების 
დასამზადებელი შედგენილობები; გაზიანი 
წყლის დასამზადებელი შედგენილობები; 
ალოე ვერას სასმელები, უალკოჰოლო; აპერი-
ტივები, უალკოჰოლო; ლუდის ამბოხი;  სას-
მელების დასამზადებელი შედგენილობები; 
სიდრი, ვაშლის წვენი, უალკოჰოლო; კოქტეი-
ლები, უალკოჰოლო; სასმელის დასამზადე-
ბელი ესენციები; ხილის ნექტარი, უალკოჰო-
ლო; ჯანჯაფილის ელი; ჯანჯაფილის ლუდი; 
ბადაგი; სვიის ექსტრაქტები ლუდის დასამ-
ზადებლად; იზოტონიკური სასმელები; ბურა-
ხი [უალკოჰოლო სასმელი]; ლიმონათი; 
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები; 
ლითიუმის მარილის შემცველი მინერალური 
წყალი; ალაოს ლუდი; ალაოს ბადაგი; ნუშის 
რძე [სასმელი]; მინერალური წყლის დასამ-
ზადებელი შედგენილობები; ყურძნის ტკბი-
ლი; უალკოჰოლო სასმელები; უალკოჰოლო 
ხილის ექსტრაქტები; უალკოჰოლო ხილის 
წვენები; სასმელები; თაფლზე დამზადებული 
უალკოჰოლო სასმელები; ორშადი;  გაზიანი 
სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; არა-
ქისის რძე [უალკოჰოლო სასმელები]; გაზიანი 
სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები; 
სარსაპარილა, უალკოჰოლო სასმელი; ზელ-
ტერის წყალი; შარბათი [სასმელი]; ხილის ან 
ხილის წვენის კოქტეილები რძით, იოგურტით 
ან ნაყინით; შარბათი [სასმელი]; ვაჟინები 
სასმელებისათვის; ვაჟინები ლომონათისათ-
ვის; სუფრის წყალი; ტომატის წვენი [სასმე-
ლი]; ბოსტნეულის წვენები [სასმელი]; სასმე-
ლი წყალი; შრატზე დამზადებული სასმე-
ლები. 
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33 − ხილის შემცველი ალკოჰოლური სასმე-
ლები; ალკოჰოლური სასმელები ლუდის გარ-
და; სპირტიანი ესენციები; სპირტიანი ექს-
ტრაქტები; ანისულის ნაყენი [ლიქიორი]; 
ანისულის არაყი; აპერიტივები; არაყი; მწარე 
ნაყენები; ბრენდი; სიდრი [ვაშლის ღვინო]; 
კოქტეილები; კურასო [ლიქიორი]; დიჯესტი-
ვები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი სასმელი]; 
გამოხდით მიღებული სასმელები; ხილის 
ექსტრაქტები, ალკოჰოლიანი; ჯინი; თაფლის 
სასმელი [თაფლუჭი]; კირშვასერი [ალუბლის 
ნაყენი]; ლიქიორები; თაფლუჭი [თაფლის 
სასმელი]; პიტნის ნაყენი; მსხლის ღვინო 
[სიდრი]; პიკეტი [ჭაჭაზე დამზადებული ღვი-
ნო]; შერეული ალკოჰოლური სასმელები, 
ლუდზე დამზადებული სასმელების გარდა; 
ბრინჯის სპირტი; რომი; საკე; სპირტიანი 
სასმელები; არაყი; ვისკი; ღვინო. 
 

43 − დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები [სასტუმროები, პანსიონები];  
დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ბარე-
ბის მომსახურება; ცხოველთა პანსიონები; 
ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიო-
ნები; კაფეები; კაფეტერიები; დაწესებულებე-
ბის სასადილოები; საკვების შეკვეთით დამ-
ზადება და შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები;  და-
სასვენებელი ბანაკები [საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფა]; ადგილების დაჯავშნა სასტუმ-
როში; სასტუმროები; მოტელები;  კემპინგე-
ბით უზრუნველყოფა; ავეჯის, მაგიდის თეთ-
რეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; სამზა-
რეულოს მოწყობილობების გაქირავება; სას-
მელი წყლის სარიგებელი მოწყობილობის 
(დისპენსერები) გაქირავება; შეხვედრების ჩა-
სატარებელი ოთახების გაქირავება; დრო-
ებითი საცხოვრებლის გაქირავება; კარვების 
გაქირავება; გადასატანი ნაგებობების გაქი-
რავება; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; 
რესტორნები; მოხუცებულთა სახლები; თვით-
მომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; 
ტურბაზები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90121 A 
(210) AM  90121 
(220) 2016 12 26 
(731) ვირიიაპატანა კომპანი ლიმიტიდ  

3534 სუხუმვიტ როუდი, ბანგნა,  
ბანგკოკი, 10206, ტაილანდი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  

(531) 26.04.24, 27.05.24 
(511)  
29 − სოიას რძე; არომატიზირებული სოიას 
რძე; სოიას რძეზე დამზადებული სასმელები 
(სოიას რძის ჭარბი შემცველობით); სოიაზე 
დამზადებული რძის შემცვლელი პროდუქ-
ტები; რძე, პასტერიზებული რძის ჩათვლით; 
რძის პროდუქტები, რძის ფხვნილის ჩათვლით 
(ჩვილი ბავშვებისთვის განკუთვნილის გარ-
და); ახალი რძე; შედედებული რძე; კუმისი 
(რძიანი სასმელები); იოგურტი, ლაქტალური 
რძე, რძემჟავას სასმელები და რძიანი სასმე-
ლები რძის ჭარბი შემცველობით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90123 A 
(210) AM  90123 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ   

კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,  
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,  
CB2 0AA, ტაილანდი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

არიმიდექსი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90125 A 
(210) AM  90125 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ატაკანდი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90126 A 
(210) AM  90126 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Atacand 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
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(260) AM  2017 90127 A 
(210) AM  90127 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ   

კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,  
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,  
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Arimidex 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90128 A 
(210) AM  90128 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ბეტალოკი 
(511)     
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90129 A 
(210) AM  90129 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი  
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ბრილინტა 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90130 A 
(210) AM  90130 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ   

კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,  
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,  
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

კასოდექსი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 

(260) AM  2017 90131 A 
(210) AM  90131 
(220) 2016 12 26 
(731) იპრ ფარმასიუტიკალს, ინკ.   

როუდი 188, ლოტ 17, სან-ისიდრო  
ინდასტრიალ პარკი, კანოვანასი,  
PR 00729, პუერტო-რიკო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

კრესტორი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90132 A 
(210) AM  90132 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ   

კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,  
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,  
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო  

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ფასლოდექსი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90133 A 
(210) AM  90133 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ფორქსიგა 
(511)     
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90134 A 
(210) AM  90134 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე  
(540)  

ნექსიუმი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
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(260) AM  2017 90135 A 
(210) AM  90135 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

პულმიკორტი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90136 A 
(210) AM  90136 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

სიმბიკორტი 
ტურბუჰალერი 

(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90137 A 
(210) AM  90137 
(220) 2016 12 26 
(731) ასტრაზენეკა აბ   

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე  
(540)  

Symbicort 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90139 A 
(210) AM  90139 
(220) 2016 12 26 
(731) ებოტ ლაბორატორის  

100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,  
ილინოისი 60064, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

ALINITY 
(511)  
1 − საკონტროლო პრეპარატები და საკალიბ-
რებელი სითხეები დიაგნოსტიკური ხელსაწ-
ყოებისთვის, აპარატებისთვის და იარაღების-

თვის, რომლებიც გამოიყენება ლაბორა-
ტორიებში; საკონტროლო პრეპარატები და 
საკალიბრებელი სითხეები ლაბორატორიუ-
ლი ხელსაწყოებისთვის, აპარატებისთვის და 
იარაღებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია 
ლაბორატორიებში სამედიცინო დიაგნოსტი-
კური  ტესტირებისთვის და გამოკვლევებისთ-
ვის in vitro; ქიმიური რეაგენტები დიაგნოსტი-
რებისთვის და/ან გამოკვლევებისთვის, რომ-
ლებსაც ატარებენ ლაბორატორიებში; დიაგ-
ნოსტიკური რეაგენტები ლაბორატორიებში 
გამოყენებისთვის.  
 

5 − სამედიცინო დიაგნოსტიკური რეაგენტები; 
საკონტროლო/საცდელი ხსნარები სამედიცი-
ნო მიზნებისთვის;  დიაგნოსტიკური ხელსაწ-
ყოები სამედიცინო მიზნებისათვის;  რეაგენ-
ტების შემცველი კარტრიჯები  სამედიცინო 
დიაგნოსტიკის მიზნებისთვის. 
 

9 − ლაბორატორიული ხელსაწყოები, აპარა-
ტები და იარაღები, სისხლის სკრინინგისთვის 
განკუთვნილი იარაღების ჩათვლით;  ლაბო-
რატორიული ანალიზატორები სისხლის, ორ-
განიზმის თხევადი ნაწილის შემადგენლების 
და/ან ორგანიზმის ქსოვილების   გაზომვისთ-
ვის, გამოკვლევისთვის და ანალიზისთვის; 
ჰემატოლოგიური ანალიზატორები (საკონტ-
როლო-საზომი ხელსაწყოები); კლინიკური 
ქიმიური ანალიზატორები (საკონტრილო-
საზომი ხელსაწყოები); იმუნოლოგიური ანა-
ლიზატორები (საკონტროლო-საზომი ხელ-
საწყოები); ავტომატიზებული ლაბორატო-
რიული ხელსაწყოები, აპარატები და იარა-
ღები მოლეკულური გამოკვლევებისთვის; ლა-
ბორატორიული ხელსაწყოები  სინჯების/ნი-
მუშების აღებისთვის; მოლეკულური დიაგ-
ნოსტიკის სისტემები, რომლებიც მოიცავს 
სექვენსერებს, სპექტრომეტრებს, სენსორებს 
და კომპიუტერებს  პოლინუკლეოტიდების თა-
ნამიმდევრობის ანალიზისთვის, პოლიონუკ-
ლეოტიდების, გენეტიკური მასალის, ინფექ-
ციური აგენტების და/ან პათოგენების ანა-
ლიზისთვის; ლაბორატორიული ხელსაწყოე-
ბი, აპარატები და იარაღები მიკრობიოლო-
გიური გამოკვლევებისთვის (სკრინინგისთ-
ვის) და იდენტიფიკაციისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა და აპარატუ-
ლი მოწყობილობა ლაბორატორიულ ხელ-
საწყოებში, აპარატებში და იარაღებში, სა-
მედიცინო დიაგნოსტიკურ მოწყობილობებში,  
და ავადმყოფის ადგილსამყოფელზე სამედი-
ცინო დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარე-
ბისთვის განკუთვნილ იარაღებში გამოყე-
ნებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა  და  აპარატული მოწყობილობა, 
რომელიც გამოიყენება  სისხლის, ორგა-
ნიზმის თხევადი ნაწილის შემადგენელების 
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და/ან ორგანიზმის ქსოვილების ტესტირების 
სფეროში;  გადამუხტვადი ელექტრული ბატა-
რეები.  
 

10 − სამედიცინო დიაგნოსტიკური ხელსაწყო-
ები, აპარატები და იარაღები,  სისხლის სკრი-
ნინგისთვის განკუთვნილი იარაღების ჩათვ-
ლით; ლაბორატორიული ანალიზატორები 
სისხლის, ორგანიზმის თხევადი ნაწილის 
შემადგენლების და/ან  ორგანიზმის ქსოვილე-
ბის გაზომვისთვის, გამოკვლევისთვის და ანა-
ლიზისთვის; ჰემატოლოგიური ანალიზატო-
რები (საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები); 
კლინიკური ქიმიური ანალიზატორები (საკონ-
ტროლო-საზომი ხელსაწყოები); იმუნოლო-
გიური ანალიზატორები (საკონტროლო-სა-
ზომი ხელსაწყოები); ავტომატიზებული ლა-
ბორატორიული ხელსაწყოები, აპარატები და 
იარაღები მოლეკულური გამოკვლევებისთ-
ვის; ლაბორატორიული იარაღები სინჯების / 
ნიმუშების აღებისთვის; მოლეკულური დიაგ-
ნოსტიკის  სისტემები, რომლებიც მოიცავს 
სექვენსერებს, სპექტრომეტრებს, სენსორებს, 
და კომპიუტერებს პოლინუკლეოტიდების თა-
ნამიმდევრობების ანალიზისთვის, პოლინუკ-
ლეოტიდების, გენეტიკური მასალის, ინფექ-
ციური აგენტების და/ან პათოგენების ანალი-
ზისთვის; ლაბორატორიული ხელსაწყოები, 
აპარატები და იარაღები სამედიცინო გამოკვ-
ლევებისთვის ავადმყოფის მკურნალობის ად-
გილზე/ავადმყოფის საწოლთან; პორტატული 
ხელსაწყოები და ერთჯერადი იარაღები 
სრული კლინიკურ-ქიმიური ტერსტირების 
ჩატარებისთვის  და    მთლიან სისხლში 
გლუკოზის შემცველობის ანალიზისთვის. 
 

37 − სისხლის,  ორგანიზმის თხევადი ნაწი-
ლის შემადგენლების და ორგანიზმის ქსო-
ვილების ანალიზისთვის განკუთვნილი  ხელ-
საწყოების, აპარატების და იარაღების დაყე-
ნება, მომსახურება და რემონტი; in vitro 
დიაგნოსტიკური ლაბორატორიებისთვის  
მომსახურების შეთავაზება  დისტანციურად 
ან ადგილზე მათ მუშაობაში შეცდომების და 
შეფერხებების გამოვლენასთან და აღმოფხვ-
რასთან დაკავშირებით; ლაბორატორიული და 
სამედიცინო ხელსაწყოების, აპარატების და 
იარაღების დაყენება, მომსახურება და რემონ-
ტი; სამედიცინო დიაგნოსტიკური ხელსაწ-
ყოების, აპარატების და იარაღების დაყენება, 
მომსახურება და რემონტი;  ლაბორატორიუ-
ლი ხელსაწყოების, აპარატების და იარაღების  
დაყენება, მომსახურება და რემონტი; in vitro 
სამედიცინო დიაგნოსტიკური გამოკვლევე-
ბისთვის გამოსაყენებელი ლაბორატორიული 
მოწყობილობის დაყენება, მომსახურება და 
რემონტი; ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური  

სისტემების  მუშაობის დისტანციური მონი-
ტორინგი.  
 

42 − in vitro დიგნოსტიკური სამედიცინო ავტო-
მატიზებული ლაბორატორიული სისტემების, 
დიაგნოსტიკური აპარატების, ხელსაწყოების 
და იარაღების და მათთან დაკავშირებული 
პროგრამული უზრუნველყოფის და კომპიუტე-
რის აპარატული მოწყობილობის ტექნიკურ 
თანხლებასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; in vitro  დიაგნოსტიკის სფეროში გამოსა-
ყენებელი ლაბორატორიული პროგრამული 
უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება; in 
vitro დიაგნოსტიკური ლაბორატორიების მუ-
შაობის ელექტრონული დიაგნოსტიკა და მის 
მუშაობაში უწესივრობების აღმოფხვრა დის-
ტანციურ რეჟიმში; თანხლების პროგრამული 
საშუალებების (პროგრამული პლატფორმის) 
შეთავაზება ვებ-საიტის მეშვეობით in vitro 
სამედიცინო დიაგნოსტიკის სფეროში სამედი-
ცინო ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური 
მოწყობილობის ინფორმაციის ნაკადის მართ-
ვისთვის, მონიტორინგისთვის და ანალიზისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SAAS), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას  ლაბორატო-
რიის პირობებში in vitro დიაგნოსტიკის 
სფეროში მონაცემების და ინფორმაციის 
მართვისთვის; სამედიცინო დიაგნოსტიკის 
სფეროში ხელსაწყოების, აპარატების და 
იარაღების ტექნიკური თანხლება; სამედი-
ცინო დიაგნოსტიკური იარაღების ტექნიკური 
თანხლება; ტექნიკური თანხლება, რომელიც 
მოიცავს დიაგნოსტიკური ლაბორატორიული 
სისტემების  დისტანციურ საექსპლუატაციო 
მონიტორინგს. 
     

44 − სამედიცინო დიაგნოსტიკის მომსახურე-
ბა; ლაბორატორიებში in vitro სამედიცინო 
დიაგნოსტიკის მომსახურება; მოლეკულური 
დიაგნოტიკის მომსახურება; სამედიცინო 
გამოკვლევების განხორციელება დიაგნოსტი-
კის და მკურნალობის მიზნით; პაციენტის 
სამედიცინო გამოკვლევის თანხლება და 
მართვა, მიღებული დიაგნოსტიკური მონა-
ცემების და ინფორმაციის მართვა, თვალის 
მიდევნება, ანალიზი და ანგარიშების მომ-
ზადება  სამედიცინო დიაგნოსტიკის სფერო-
ში; სამედიცინო ტესტირების ჩატარება დიაგ-
ნოტიკის მიზნით, ინფორმაციის მონიტო-
რინგი, მისი ანალიზი და ანგარიშების მომზა-
დება;  სამედიცინო დიაგნოსტიკის სფეროში 
ინფორმაციის შეთავაზება; დაავადების დიაგ-
ნოსტიკასთან, კონტროლთან და მკურნალო-
ბასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთა-
ვაზება; კონსულტაციები სამედიცინო დიაგ-
ნოსტიკის სფეროში.  
__________________________________________ 
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(260) AM  2017 90148 A 
(210) AM  90148 
(220) 2016 12 27 
(731) კობა ლაცაბიძე  

სანზონა, კორპ. 3ა, ბ. 37, თბილისი, 
საქართველო 

(740) კობა ლაცაბიძე  
(540) 

 
(591) წითელი  
(531) 26.11.07, 27.05.23, 28.19, 29.01.12 
(511)     
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

36 − დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90149 A 
(210) AM  90149 
(220) 2016 12 28 
(731) ბელორუსსკო-გერმანსკოე სოვმესტნოე  

პრედპრიატიე ,,სანტა ბრემორ“  
ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტ- 
სტვენნოსტიუ 
ულ. კატინ ბორი, 106, ბრესტი, 224025,  
ბელორუსიის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Stolichnaya 
(511)     
29 − არაცოცხალი თევზი; თევზის ფილე; 
თევზის კონსერვები; თევზის საკვები პრო-
დუქტები; დაკონსერვებული თევზი; დამარი-
ლებული თევზი; არაცოცხალი ქაშაყი; დამა-
რილებული ქაშაყი; არაცოცხალი ორაგული; 
არაცოცხალი თინუსი; არაცოცხალი სარდი-
ნები; ზღვის პროდუქტი; თევზის ხიზილალა; 
არაცოცხალი კიბოსნაირები; კიბოსნაირების 
პროდუქტები; კიბორჩხალას ხორცი; არაცოც-
ხალი კიბოები; კიბორჩხალას ჩხირები; არა-
ცოცხალი კრევეტები; არაცოცხალი ხერხა 
კრევეტები; არაცოცხალი ქაფშია; არაცოც-
ხალი ასთაკვები; არაცოცხალი ხამანწკები; 
თევზის საკვები წებო; არაცოცხალი ლანგუს-
ტები; არაცოცხალი მიდიები; არაცოცხალი 
მოლუსკები; საკვებში გამოსაყენებელი თევ-
ზის ფქვილი; არაცოცხალი ჰოლოთურიები / 
ტრეპანგები; შებრაწული ზღვის წყალმცე-
ნარეები; თევზის მუსები; თევზის დამუშა-
ვებული ქვირითი; წყალმცენარეების საკვები 

ექსტრაქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები; 
ცხიმის ნარევები ბუტერბროდისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90151 A 
(210) AM  90151 
(220) 2016 12 28 
(731) შპს ,,შოპ.ჯი“  

თოფურიას ქ. 12, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სანდრო სამადბეგიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი, ღია ნაცრისფერი  

და შავი   
(531) 10.03.11, 27.05.17 
(511)     
35 − ონლაინ ბაზრის მიწოდება საქონლისა და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდვე-
ლებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90154 A 
(210) AM  90154 
(220) 2016 12 28 
(731) სს ,,ნოვა ტექნოლოჯი“  

უზნაძის ქ. 37, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თამარ ჯინჭველაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.19 
(511)     
9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტ-
როლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქ-
მნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

36 − დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
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42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა 
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და 
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და სრულყოფა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90155 A 
(210) AM  90155 
(220) 2016 12 28 
(731) შპს ,,დიპლომატ ჯორჯია“   

თ. ჩანტლაძის ქ. I შესახ. 10, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი სარაჯიშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, წითელი  
(531) 26.11.12, 28.19, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,ჯორჯია“ 
(511)  
35 − რეკლამა (მათ შორის, სარეკლამო მასა-
ლის გავრცელება ან/და განახლება, ტელე 
ან/და რადიო რეკლამა, გარე რეკლამა, სარეკ-
ლამო ტექსტების გამოქვეყნება, ინტერაქ-
ტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში); 
მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება 
საქმიან სფეროში (მათ შორის, შესყიდვაზე 
შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრირება); 
საოფისე სამსახური (მათ შორის, პერსო-
ნალის დაკომპლექტება/დაქირავება). 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90156 A 
(210) AM  90156 
(220) 2016 12 28 
(731) სს ,,ნოვა ტექნოლოჯი“ 

უზნაძის ქ. 37, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თამარ ჯინჭველაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი და თეთრი  
(531) 01.07.06, 27.01.06 
(511)     
9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-

ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარა-
ტებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

36 − დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
 

42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა 
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და 
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და სრულყოფა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90331 A 
(210) AM  90331 
(220) 2017 01 09 
(731) ამაზონ იუროპ კორ ს.ა.რ.ლ.   

5, რიუ პლეტი, L-2338 ლუქსემბურგი,  
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

FIRE 
(511)     
9 − სამეცნიერო,  ფოტოგრაფიული, კინემატო-
გრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, 
სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების) და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან 
მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი 
და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმა-
ციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპი-
უტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; პორტატული და ჯიბის ელექტრო-
ნული მოწყობილობები ტექსტის, გამოსახუ-
ლებების, აუდიოს, ვიდეოს და მონაცემების 
გადაცემის, შენახვის, მანიპულირების, ჩაწე-
რის და ნახვის მიზნით, მათ შორის, გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელების, უსადენო 
ქსელების და ელექტრონული კავშირის ქსე-
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ლების გამოყენებით, ელექტრონული და 
მექანიკური ნაწილები და საკუთნო ზემოთ 
აღნიშნულისთვის; კომპიუტერები; პლანშე-
ტის ტიპის კომპიუტერები, ელექტრონული 
წიგნების წამკითხველები, აუდიო და ვიდეოპ-
ლეერები, კომპიუტერის პერიფერიული მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერის, პორტატული და 
ჯიბის ელექტრონული მოწყობილობების 
აქსესუარები, კერძოდ, მონიტორები, დისპლე-
ები, კლავიატურები, თაგვები, სადენები, 
კაბელები, მოდემები, პრინტერები, დისკამ-
ძრავები, ადაპტერები, ადაპტერის პლატე-
ბი/ბარათები, კაბელის შემაერთებლები, შტე-
კერები,  ელექტრონული ძალური კონექტორე-
ბი, დოკ-სადგურები, მათ შორის,  ელექტრო-
ნული დოკ-სადგურები, ყურსასმენები და 
საყურისები და დრაივერები; სამუხტავი 
სადგურები, ბატარეების სამუხტავი მოწყობი-
ლობები; სარეზერვო კვების ბლოკები; 
მეხსიერების ბარათები და მეხსიერების ბარა-
თების წამკითხველები, ხმამაღლა მოლაპარა-
კეები (დინამიკები), მიკროფონები და ტელე-
ფონიანი ყურსასმენები; ბუდეები, გადასაკ-
რავები, დამცავი შალითები და სადგამე-
ბი/დამჭერები პორტატული და ჯიბის ელე-
ქტრონული მოწყობილობების და კომპი-
უტერებისთვის; ელექტრონული გამოცემების, 
როგორიცაა წიგნები, ბიულეტენები, გაზეთე-
ბი, ჟურნალები, მულტიმედიური წარდგენები, 
სატელევიზიო პროგრამები და ფილმები, 
ეკრანზე ჩვენების მოწყობილობები; საყური-
სები და ყურსასმენები; მონაცემების სინქრო-
ნიზაციის პროგრამები და აპლიკაციების 
შემუშავების პროგრამები პირადი და ჯიბის 
კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა შინაარსების, ტექს-
ტის, გამოსახულების,  აუდიო– და აუდიო–
ვიდეონაწარმოებების, ლიტერატურული ნა-
წარმოებების, მონაცემების, ფაილების, 
დოკუმენტების და ელექტრონული შრომების, 
გრაფიკის, გამოსახულებების, ელექტოგამო-
ცემების შესაქმნელად, ჩასატვირთად, გა-
დასაცემად, ერთდროულად გამოსაყენებლად, 
მისაღებად, დასამუშავებლად, ამოსაღებად, 
კოდირებისთვის, დეკოდირებისთვის, ეკრანზე 
საჩვენებლად, სამართავად და გადასაცემად 
პორტატული ელექტომოწყობილობებით და 
კომპიუტერებით; ჩასატვირთი, წინასწარჩაწე-
რილი აუდიო– და აუდიოვიზუალური შინაარ-
სები, ინფორმაცია და  კომენტარები; ჩასატ-
ვირთი ელექტროწიგნები, ჟურნალები, პერიო-
დული გამოცემები, ახალი ამბები, გაზეთები, 
ბიულეტენები და სხვა გამოცემები; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მონაცემთა ბაზების 
სამართავად; პროგრამული უზრუნველყოფა 
სიმბოლოების ამოსაცნობად; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ხმის ამოსაცნობად; პროგ-

რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ფოსტის და შეტყობინებების გასაგზავნად; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ონლაინ რეჟიმში მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომისთვის, დასათვალიერებლად და სა-
ძიებლად; ელექტრონული საინფორმაციო 
დაფები; პროგრამული უზრუნველყოფა მონა-
ცემთა სინქრონიზაციისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა აპლიკაციების შემუშავების-
თვის; პროგრამები მომხმარებლის ვიდეოთა-
მაშების მოწყობილობებისთვის; ელექტრო-
ნულ სქემებზე, მაგნიტურ დისკებზე, ოპტიკურ 
დისკებზე, ოპტიკურ-მაგნიტურ დისკებზე, მაგ-
ნიტურ ფირებზე, ROM ბარათებზე, ROM კარ-
ტრიჯებზე, CD-ROM-ებზე და DVD-ROM-ზე 
შენახული პროგრამები მომხმარებლის ვი-
დეოთამაშების მოწყობილობებისთვის; ელე-
ქტრონულ სქემებზე, მაგნიტურ დისკებზე, 
ოპტიკურ დისკებზე, ოპტიკურ-მაგნიტურ 
დისკებზე, მაგნიტურ ფირებზე, ROM ბარა-
თებზე, ROM კარტრიჯებზე, CD-ROM-ებზე და 
DVD-ROM-ზე ჩასატვირთი კომპიუტერის პრო-
გრამები; სათამაშო პროგრამები კომპიუ-
ტერებისთვის; კომპიუტერის პროგრამები; 
კომპიუტერის პროგრამები შენახული ელექ-
ტრონულ სქემებზე, მაგნიტურ დისკებზე, 
ოპტიკურ დისკებზე, ოპტიკურ-მაგნიტურ 
დისკებზე, მაგნიტურ ფირებზე, ROM ბარა-
თებზე, ROM კარტრიჯებზე, CD-ROM-ზე და 
DVD-ROM-ზე და სხვა მატარებლებზე; პორ-
ტატული კომპიუტერები; კომპიუტერის მონი-
ტორები; დისტანციური მართვის პულტები 
კომპიუტერებისთვის; პორტატული ტერმინა-
ლები ელექტრონული გამოცემების ეკრანზე 
გამოსახვისთვის; ,,თაგვის“ ტიპის მანიპულა-
ტორები (მონაცემების დასამუშაველი მოწყო-
ბილობები); კომპიუტერებთან გამოყენებული 
პრინტერები; კომპიუტერის პერიფერიული 
მოწყობილობები; მონიტორები [კომპიუტერის 
მოწყობილობა]; სკანერები [მონაცემების 
დასამუშავებელი მოწყობილობა]; ელექტრო-
ნული კალმები (ელექტრონული ტაბლოს 
საკუთნო); ელექტრონული დღიურები; ფლეშ-
მეხსიერების ბარათები; მეხსიერების მოდუ-
ლები; ოპტიკური დისკები [ცარიელი], მაგ-
ნიტური დისკები [ცარიელი]; კომპაქტური 
დისკები [ცარიელი] და მაგნიტური ბარათები 
[ცარიელი]; DVD-პლეერები; DVD-ჩამწერი 
მოწყობილობები; დისტანციური მართვის 
პულტები DVD-ჩამწერი მოწყობილობების და 
პლეერებისთვის; დისტანციური მართვის 
პულტები ვიდეოდისკების ჩამწერი მოწყობი-
ლობების და პლეერებისთვის; დისტანციური 
მართვის პულტები ჩამწერი მოწყობილო-
ბებისთვის; ციფრული აუდიოპლეერები; აუ-
დიოჩამწერი მოწყობილობები; ციფრული 
ვიდეო პლეერები; მუსიკის ჩამწერი და 
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აღმწარმოებელი პორტატული მოწყობილო-
ბები; ვიდეოს  ჩამწერი და აღმწარმოებელი 
პორტატული მოწყობილობები; ვიდეოს 
ჩამწერი და აღმწარმოებელი სხვა მოწყობი-
ლობები; მონიტორები სატელევიზიო მიმღე-
ბებისთვის; სატელევიზიო მიმღებები (ტელე-
ვიზორები) და გადამცემები; დისტანციური 
მართვის პულტები სატელევიზიო მიმღებე-
ბისთვის (ტელევიზორებისთვის); დისტანციუ-
რი მართვის პულტები რადიომიმღებებისთვის; 
სატელეკომუნიკაციო მანქანები და მოწყო-
ბილობები; ჩაწერილი კომპაქტდისკები; 
ფონოგრამები; მეტრონომები; ელექტრონული 
სქემები და ჩაწერილი ROM-ები, ავტომა-
ტურად დაკვრადი პროგრამებით ელექტრო-
ნული მუსიკალური ინსტრუმენტებისთვის; 
ჩასატვირთი მუსიკალური ფაილები; ექსპო-
ნირებული კინოფილმები; ექსპონირებული 
დიაფილმები; დიაფილმების დამჭერები; ჩა-
სატვირთი ფაილები გამოსახულებებით; 
ჩაწერილი ვიდეოდისკები და ვიდეოფირები; 
ელექტრონული გამოცემები; კამერები; ფო-
ტოგრაფიული მოწყობილობები და აპარატუ-
რა; კინემატოგრაფიული მოწყობილობები და 
აპარატურა; ოპტიკური მოწყობილობები და 
აპარატურა; ბატარეები და აკუმულატორის 
ელემენტები; აკუმულატორული ბატარეები; 
ცვლადი დენის გამმართველები მომხმარებ-
ლის ვიდეოთამაშების მოწყობილობებისთვის; 
ყურსასმენები მომხმარებლის ვიდეოთამაშე-
ბის მოწყობილობებისთვის; მიკროფონები 
მომხმარებლის ვიდეოთამაშების მოწყობი-
ლობებისთვის; მონიტორები მომხმარებლის 
ვიდეოთამაშების მოწყობილობებისთვის; მეხ-
სიერების ბარათები მომხმარებლის ვიდეო-
თამაშების მოწყობილობებისთვის; მონიტო-
რები არკადული ვიდეოთამაშების მოწყობი-
ლობებისთვის; დამცავი ფირები თხევად–
კრისტალური დისპლეებისთვის ჯიბის სათა-
მაშო მოწყობილობებისთვის თხევად–კრის-
ტალურ დისპლეებით; მოწყობილობები გა-
მოსახულებების და ხმის დაარქივების და 
ვიზუალიზაციისთვის; ხმის ან გამოსახუ-
ლების ჩამწერი, გადამცემი ან აღმწარმო-
ებელი მოწყობილობები; საკუთნო და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ზემოთ აღნიშნული 
მოწყობილობებისთვის; მონაცემების ჩანაწე-
რები, მათ შორის, აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი და 
მოძრავი  გამოსახულებების და ტექსტების 
ჩანაწერები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, მათ შორის, პროგრამული 
უზრუნველყოფა გამოყენებული აუდიოს, 
ვიდეოს, მოძრავი და უძრავი გამოსახუ-
ლებების და ტექსტების ჩასატვირთად, შესა-
ნახად, აღწარმოებისა და ორგანიზებისთვის; 
ჩასატვირთი ელექტრონული გამოცემები; 
კომპიუტერული, ელექტრონული და ვიდეო-

თამაშების პროგრამები და მოწყობილობები  
ელექტრონული სახელმძღვანელო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სატე-
ლევიზიო და რადიო სიგნალის გადამცემები 
და მიმღებები;  ტელევიზორები; ტელევი-
ზორის მისადგამები; თამაშის კონტოლიო-
რები; სატელევიზიო სააბონენტო მისადგა-
მები; სატელევიზიო მიმღებები და გადამცე-
მები; ელექტრორეგულატორები; ელექტრორე-
გულატორები სენსორული ინფორმაციის გა-
დასაცემად, კერძოდ, ბგერები და ვიბრაცია, 
რომელიც აღიქმება მომხმარებლის მიერ; 
ონლაინ-რეჟიმში, მოძრაობაზე მგრძნობიარე 
ვიდეოთამაშების დისტანციური მართვის 
ბლოკები; ონლაინ-რეჟიმში, ვიდეოთამაშების 
დისტანციური მართვის ბლოკები; პორტატუ-
ლი და ჯიბის ელექტრომოწყობილობები ვი-
დეოთამაშებისთვის; ვიდეოთამაშები; კომპიუ-
ტერის ტექნიკური უზრუნველყოფა, პროგ-
რამული უზრუნველყოფა და პერიფერიული 
მოწყობილობები პერსონიფიცირებული, ინტე-
რაქტიური ტელევიზორის დასაპროგრამებ-
ლად და გამოსაყენებლად ინფორმაციის ვი-
ზუალური საშუალებების, გრაფიკული გამო-
სახულებების, ტექსტების, ფოტოსურათების, 
ილუსტრაციების, ციფრული ანიმაციის, ვი-
დეოკლიპების, კინომასალის და აუდიომონა-
ცემების შესაქმნელად, საჩვენებლად და 
მანიპულირებისთვის, ასევე, სოციალური ქსე-
ლებისთვის; მართვის უსადენო მოწყო-
ბილობები სხვა ელექტრონული მოწყობი-
ლობების ზედამხედველობის და მუშაობის 
სამართავად; დისტანციური მართვის პულ-
ტები; ჯოისტიკები; სენსორული ეკრანის 
მქონე კომპიუტერები; ვიდეოკამერით აღჭურ-
ვილი მომხმარებლის ვიდეოთამაშების მოწყო-
ბილობები, რომლის გამოყენებაც შესაძლე-
ბელია გარე ეკრანებზე ან მონიტორებზე;  
მომხმარებლის ვიდეოთამაშების მოწყობი-
ლობები, რომლის გამოყენებაც შესაძლებე-
ლია გარე ეკრანებზე ან მონიტორებზე; ჩა-
სატვირთი აუდიონაწარმოებები, ვიზუალური 
ნაწარმოებები, აუდიოვიზუალური ნაწარმოე-
ბები და ელექტრონული გამოცემები; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამო-
ყენებული ელექტრონულ მოწყობილობებზე, 
კერძოდ, ნაკრები კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის, რომე-
ლიც შეიცავს კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის საჭირო 
იარაღებს შინაარსის და მომსახურების 
მიწოდების შემუშავებისთვის გლობალური 
კომპიუტერული ქსელების, უსადენო ქსე-
ლების და ელექტრონული კავშირის ქსე-
ლების მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა პერსონიფიცირებული, 
ინტერაქტიური ტელევიზიის დასაპროგრა-
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მებლად და მასთან ერთად გავრცელებად 
სახელმძღვანელოსთან ერთად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, გამოყენებუ-
ლი ინფორმაციის ვიზუალური საშუალე-
ბების, გრაფიკული გამოსახულებების, ფოტო-
სურათების, ილუსტრაციების, ციფრული 
ანიმაციების, ვიდეოკლიპების, კინომასალის 
და აუდიომონაცემების შესაგროვებლად, 
საჩვენებლად და სამართავად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამები 
აპლიკაციების შესამუშავებლად; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა შინაარ-
სების, ტექსტების, ვიზუალური ნაწარმოე-
ბების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიოვი-
ზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, 
დოკუმენტების და ელექტრონული ნაწარმოე-
ბების ფორმატირებისთვის და   ისეთ ფორმატ-
ში გარდასაქმნელად, რომელიც შეესაბამება 
პორტატულ ელექტრონულ მოწყობილობებს 
და კომპიუტერებს; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა 
შინაარსების, ტექსტების, ვიზუალური ნაწარ-
მოებების, აუდიონაწარმოებების, აუდიო-
ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურუ-
ლი ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, 
დოკუმენტების და ელექტრონული ნაწარმოე-
ბების ჩატვირთვის და მათთან წვდომის 
საშუალებას კომპიუტერიდან ან სხვა პორტა-
ტული, მომხმარებლის ელექტრონული მოწ-
ყობილობებიდან, კომპიუტერული ან ელექ-
ტრონული თამაშების პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან და მანქანებთან, რომლებიც 
ადაპტირებულია გარე ეკრანებზე და 
მონიტორებზე გამოსაყენებლად; ჩასატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
აპლიკაციების სახით, კომპიუტერების და 
სხვა პორტატული, მომხმარებლის ელექტ-
რონული მოწყობილობებისთვის; დისტანციუ-
რი მართვის პულტები პორტატული და ჯიბის 
ელექტრონული მოწყობილობების და კომპი-
უტერებისთვის; ელექტრონულ გამოცემებთან 
დაკავშირებული  პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; ინსტრუმენტული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა სახელმძღვანელოს სახით, გამო-
ცემის/წიგნის ფორმით გამოსაყენებლად; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ტექსტების, მონაცემების, გრაფიკების, აუდი-
ოს და ვიდეოს  საძიებლად, საპოვნელად, 
შესაგროვებლად, ინდექსირებისთვის, კორე-
ლაციისთვის, მიმართვისთვის, მოსაპო-
ვებლად, ჩასატვირთად, მისაღებად, კოდირე-
ბისთვის, დეკოდირებისთვის, ასამოქმედებ-
ლად, შესანახად და საორგანიზაციოდ 
გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშ-
ვეობით; ინტერნეტ-ბრაუზერების პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; მობილური კომპიუ-

ტერები და კავშირის მობილური მოწყობი-
ლობები; კომპიუტერის და მობილური მოწ-
ყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებზე, მობილურ კომპიუტერებზე 
და კავშირის მობილურ მოწყობილობებზე 
გაგზავნის და ჩატვირთვის შესაძლებლო-
ბების გასაუმჯობესებლად; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა შინაარ-
სების, ტექსტების, ვიზუალური ნაწარმოე-
ბების, აუდიონაწარმოებების, აუდიოვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, 
დოკუმენტების და ელექტრონული ნაწარმოე-
ბების ჩატვირთვის და მათთან წვდომის 
საშუალებას კომპიუტერიდან ან სხვა პორ-
ტატული, მომხმარებლის ელექტრონული 
მოწყობილობებიდან, კომპიუტერული ან 
ელექტრონული თამაშების პროგრამული 
უზრუნველყოფა და გამომცემლობასთან და-
კავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ჩასატვირთი აუდიონაწარმოებები; ვიზუალუ-
რი ნაწარმოებები, აუდიოვიზუალური ნაწარ-
მოებები და ელექტრონული გამოცემები 
წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, პერიო-
დული გამოცემების, საინფორმაციო ბიულე-
ტენების, ცნობარების, კითხვარების, ტეს-
ტების, ბიულეტენების და სახელმძღვანელო-
ების სახით, დაკავშირებული, მათ შორის, 
ბავშვებისთვის საინტერესო სხვადასხვა 
თემასთან; ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მობილური აპლიკაციის სახით, 
რომელიც დაკავშირებულია ბავშვების გა-
ნათლებასა და გონებრივი უნარების, დათვ-
ლის უნარების, მსუბუქი მოტორული უნარები, 
წარმოსახვითი თამაშების, ენისა და შემოქ-
მედებითი უნარების გამოხატვის  განვითა-
რების სფეროსთან, ჩასატვირთი ვიდეოთა-
მაშები, ინტერაქტიური თამაშების პროგრა-
მები და აპლიკაციები კომპიუტერების და სხვა 
პორტატული, მომხმარებლის ელექტრონული 
მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა შინაარსების, ტექ-
სტების, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდი-
ონაწარმოებების, აუდიოვიზუალური ნაწარ-
მოებების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, 
მონაცემების, ფაილების, დოკუმენტების და 
ელექტრონული ნაწარმოებების გადასაცემად, 
გასაზიარებლად, მისაღებად, ჩასატვირთად, 
ნაკადურ რეჟიმში გადასაცემად, საჩვენებლად 
და გადასაგზავნად პორტატული ელექტრო-
ნული მოწყობილობების, კომპიუტერების და 
გლობალური კომპიუტერული და კავშირის 
ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მშობლების მხრიდან კონტროლის 
განსახორციელებლად; სატელევიზიო სტან-
დარტების გარდამქმნელები; სატელევიზიო 
პროგრამის დეკოდერები; ინტერაქტიური 
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ტელევიზიის ტერმინალური მოწყობილობები; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტი-
ური ტელევიზიისთვის; ინტერნეტ-კავშირით 
უზრუნველყოფილი ინტერაქტიური ტელევი-
ზია; სატელევიზიო მისადგამები ინტერნეტ-
კავშირიანი ინტერაქტიური ტელევიზიებისთ-
ვის; კომპიუტერული პროგრამები ინტერაქ-
ტიური ტელევიზიების და ინტერაქტიური თა-
მაშებისთვის, კითხვარებისთვის და თავსატე-
ხებისთვის და ნაწილები და საკუთნო ყველა 
ზემოთ აღნიშნული საქონლისთვის. 
 

38 − კავშირგაბმულობა; ხმის, მონაცემების  
და გამოსახულების ელექტრონული გადაცემა 
გლობალური კავშირის ქსელებით; კავშირის 
მომსახურება ტექსტების, გამოსახულებების, 
აუდიოს, ვიდეოს და მონაცემების გადასა-
ცემად, ქეშირებისთვის, წვდომისთვის, მისა-
ღებად, ჩასატვირთად, ნაკადურად გადა-
საცემად, სამაუწყებლოდ, გასაზიარებლად, 
საჩვენებლად, ფორმატირებისთვის, სარკისე-
ბური ასახვისთვის და გადასაგზავნად სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელების, უსადენო კავში-
რის ქსელების და ინტერნეტ-ქსელების 
მეშვეობით; ინტერნეტ-ფორუმებით უზრუნ-
ველყოფა; დამხმარე მოწყობილობებთან ან 
ელექტრონულ მოწყობილობებთან წვდომის 
უზრუნველყოფა კავშირის სისტემებთან 
დაკავშირების მომსახურების უზრუნველყო-
ფის სახით, გამოსახულებების, შეტყობინე-
ბების, აუდიო, ვიზუალური, აუდიოვიზუა-
ლური და მულტიმედიური ნაწარმოებების 
გადასაცემად ელექტრონული მასალების/წიგ-
ნების მკითხველებს, ჯიბის და მობილურ, 
ელექტრონულ მოწყობილობებს, პორტატულ 
ელექტრონულ მოწყობილობებს, პორტატულ 
ციფრულ მოწყობილობებს, ტაბლეტებს 
(პლანშეტურ კომპიუტერებს) ან კომპიუტე-
რებს შორის; აუდიო, ვიზუალური და აუდიო-
ვიზუალური მასალების ნაკადურ რეჟიმში 
გადაცემა ინტერნეტის ან სხვა კომპიუტე-
რული ან კავშირის ქსელების მეშვეობით; 
ონლაინ რეჟიმში ოთახებით უზრუნველყოფა 
ჯგუფური განხილვებისთვის, ინტერნეტ–
ფორუმებისთვის და ონლაინური საზოგადო-
ებისთვის ფოტოების, ვიდეოების, ტექსტების, 
მონაცემების, გამოსახულებების და ელექტ-
რონული ნაწარმოებების გადასაცემად; პოდ-
კასტების (რადიო– ან ტელეპროგრამების 
ციფრული ჩანაწერები) გადაცემა; ვებკასტე-
ბის (ინტერნეტ–მაუწყებლობის) გადაცემა; 
ინტერაქტიური ქსელის უზრუნველყოფა, 
რომელიც მომხმარებელს აძლევს შინაარ-
სებთან, ტექსტებთან, ვიზუალურ ნაწარ-
მოებებთან, აუდიონაწარმოებებთან, აუდიოვი-
ზუალურ ნაწარმოებებთან, ლიტერატურულ 
ნაწარმოებებთან, მონაცემებთან, ფაილებთან, 
დოკუმენტებთან და სხვა ელექტრონულ ნა-

წარმოებებთან წვდომის და გაზიარების 
საშუალებას; ონლაინური ქსელის მომსა-
ხურების უზრუნველყოფა, რომელიც მომხ-
მარებელს აძლევს შინაარსების, ტექსტების, 
ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარ-
მოებების, აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების, 
ლიტერატურული ნაწარმოებების, მონაცემე-
ბის, ფაილების, დოკუმენტების და სხვა 
ელექტრონული ნაწარმოებების გაზიარების 
საშუალებას, რომლებიც დაკავშირებულია 
გართობასთან, კინოს, ტელევიზიის, აუდიო-
ვიზუალური ნაწარმოებების, მუსიკის, აუდიო-
ნაწარმოებების, წიგნების, თეატრის, ლიტე-
რატურული ნაწარმოებების, სპორტული 
ღონისძიებების, დასვენება-გართობის ღონის-
ძიებების, თავისუფალი დროს გასატარებელი 
ღონისძიებების, შეჯიბრებების, ხელოვნების, 
ცეკვის, მიუზიკლების, გამოფენების, სპორ-
ტული ინსტრუქციების, კლუბების, რადიოს, 
კომედიების, კონკურსების, ვიზუალური ნა-
წარმოებების ჩათვლით; ინტერაქტიური ქსე-
ლის მომსახურების უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც მომხმარებელს აძლევს თამაშების, 
აზარტული თამაშების, ფესტივალების, მუზე-
უმების, პარკების, კულტურული ღონისძიე-
ბების, კონცერტების, გამოცემების, ანიმაცი-
ის, მიმდინარე ღონისძიებების, მოდის, მულ-
ტიმედიური წარდგენების, ისტორიის, ენის, 
ჰუმანიტარული მეცნიერებების, მათემატიკის, 
საქმიანობის, მეცნიერების, ტექნოლოგიების, 
გატაცებების (ჰობების), კულტურის, სპორ-
ტის, ხელოვნების, ფსიქოლოგიის და ფილო-
სოფიის გაზიარების საშუალებას; ვებგვერ-
დებთან წვდომის უზრუნველყოფა, რომელიც 
აძლევს კომპიუტერის მომხმარებლებს შინა-
არსების, ტექსტების, ვიზუალური ნაწარმო-
ებების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიოვიზუა-
ლური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, 
დოკუმენტების და ელექტრონული ნაწარმო-
ებების გადაცემის, ქეშირების, მიღების, 
ჩატვირთვის, ნაკადურ რეჟიმში გადაცემის, 
მაუწყებლობის, ჩვენების, ფორმატირების, 
გადაგზავნის და გაზიარების შესაძლებ-
ლობას; ვებგვერდებთან წვდომის უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც აძლევს კომპიუტერის მომხ-
მარებლებს ფოტოების, ვიდეოების, ტექს-
ტების, მონაცემების, გამოსახულებების და 
სხვა ელექტრონული ნაწარმოებების გადა-
ცემის, ქეშირების, მიღების, ჩატვირთვის, ნაკა-
დურ რეჟიმში გადაცემის, მაუწყებლობის, 
ჩვენების, ფორმატირების, გადაგზავნის და 
გაზიარების შესაძლებლობას; გართობასთან 
დაკავშირებული ონლაინური პორტალებით 
უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს ისეთ 
სფეროებს, როგორიცაა კინო, ტელევიზია, 
აუდიოვიზუალური ნაწარმოებები, მუსიკა, 
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აუდიონაწარმოებები, წიგნები, თეატრი, ლი-
ტერატურული ნაწარმოებები, სპორტული 
ღონისძიებები, დასვენება-გართობის ღონის-
ძიებები, თავისუფალი დროს გასატარებელი 
ღონისძიებები, შეჯიბრებები, ხელოვნება, 
ცეკვა, მიუზიკლები, გამოფენები, სპორტული 
ინსტრუქციები, კლუბები, რადიო, კომედიები, 
კონკურსები, ვიზუალური ნაწარმოებები, თა-
მაშები, აზარტული თამაშები, ფესტივალები, 
მუზეუმები, პარკები, კულტურული ღონის-
ძიებები, კონცერტები, გამოცემები, ანიმაცია, 
მიმდინარე ღონისძიებები, მოდის ჩვენებები და 
მულტიმედიური წარდგენები; მაუწყებლობა; 
კავშირის სისტემები და ტელეკომუნიკაციები; 
აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი და მოძრავი გამო-
სახულებების, ტექსტების და მონაცემების გა-
დაცემა, მაუწყებლობა, მიღება და სხვაგვარი 
გავრცელება როგორც რეალურ, ასევე, 
შეჩერებულ დროში; ელექტრონული ფოსტის 
მომსახურება; ონლაინურ მაუწყებლობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება; რადიო და 
სატელევიზიო მაუწყებლობის საშუალებების 
გაქირავება; კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებ-
თან წვდომის  და წვდომის დროს ლიზინგის 
უზრუნველყოფა; ყველა ზემოთ აღნიშნულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციით და რჩევებით უზრუნველყოფა; კავშირის 
სამსახურები, კერძოდ, ტექსტების, გამოსა-
ხულებების, აუდიოს, ვიდეოს და მონაცემების 
გადაცემა, მიღება, ჩატვირთვა, ნაკადურ 
რეჟიმში გადაცემა, მაუწყებლობა სატელეკო-
მუნიკაციო ქსელების, კავშირის უსადენო 
ქსელების და ინტერნეტის მეშვეობით; ინტე-
რაქტიური სადისკუსიო ჯგუფები და ონლაი-
ნური საზოგადოებები ინტერესების ფართო 
თემებთან დაკავშირებული შეტყობინებების 
გადასაცემად კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორს; ონლაინურ ცნობარებთან, მონაცემთა 
ბაზებთან, მიმდინარე ღონისძიებებთან, ვებ-
გვერდებთან და ბლოგებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა და ასევე, საცნობარო მასალებთან 
ონლაინური წვდომის უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონულ მოწყობილობებთან წვდომის უზ-
რუნველყოფა სალეტეკომუნიკაციო მომსახუ-
რების უზრუნველყოფის სახით გამოსახუ-
ლებების, შეტყობინებების, აუდიო, ვიზუალუ-
რი, აუდიოვიზუალური და მულტიმედიური 
ნაწარმოებების გადასაცემად, ელექტრონული 
მასალების/წიგნების მკითხველებს, ჯიბის და 
მობილურ, ციფრულ ელექტრონულ მოწყობი-
ლობებს, მობილურ მოწყობილობებს, ინტე-
ლექტუალურ (სმარტ) მოწყობილობებს, 
პორტატულ ელექტრონულ მოწყობილობებს, 
პლანშეტურ კომპიუტერებს ან კომპიუტერებს 
შორის; აუდიო, ვიზუალური და აუდიოვი-
ზუალური მასალების ნაკადურ რეჟიმში გადა-
ცემა ინტერნეტის ან სხვა კომპიუტერული ან 

კავშირის ქსელების მეშვეობით;  კავშირის 
მომსახურება ტექსტების, გამოსახულებების, 
აუდიოს, ვიდეოს და მონაცემების გადა-
საცემად, ქეშირებისთვის, წვდომისთვის, მისა-
ღებად, ჩასატვირთად, ნაკადურ რეჟიმში 
გადასაცემად, სამაუწყებლოდ, გასაზიარებ-
ლად, საჩვენებლად, ფორმატირებისთვის, 
სარკისებური ასახვისთვის და გადასაგ-
ზავნად სატელეკომუნიკაციო ქსელების, 
უსადენო კავშირის ქსელების და ინტერნეტ 
ქსელების მეშვეობით; ინტერნეტ-ფორუმებით, 
ონლაინური სადისკუსიო ოთახებით და ონ-
ლაინური საზოგადოებებით უზრუნველყოფა 
კომპიუტერის მომხმარებლებს შორის შეტყო-
ბინებების გადასაცემად; დამხმარე მოწყობი-
ლობებთან ან ელექტრონულ მოწყობილო-
ბებთან წვდომის უზრუნველყოფა სატელეკო-
მუნიკაციო მომსახურების უზრუნველყოფის 
სახით გამოსახულებების, შეტყობინებების, 
აუდიო, ვიზუალური, აუდიოვიზუალური და 
მულტიმედიური ნაწარმოებების გადასაცემად 
ელექტრონული მასალების/წიგნების მკითხ-
ველებს, მობილურ მოწყობილობებს, ინტე-
ლექტუალურ (სმარტ) მოწყობილობებს, პორ-
ტატულ ელექტრონულ მოწყობილობებს, პორ-
ტატულ ციფრულ მოწყობილობებს, პლანშე-
ტურ კომპიუტერებს ან კომპიუტერებს შორის. 
 

41 − განათლება; სწავლების უზრუნველყოფა; 
გართობა; სპორტული და კულტურული ღონი-
სძიებები; წიგნების, ჟურნალების, პერიოდუ-
ლი გამოცემების, ლიტერატურული ნაწარმო-
ებების, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო-
ნაწარმოებების და აუდიოვიზუალურ ნაწარ-
მოებების გამოცემა; არაჩასატვირთი, წინას-
წარ ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური და აუდი-
ოვიზუალური ნაწარმოებებით, რომლებიც 
მოიცავენ ზოგადი ინტერესების სხვადასხვა 
თემას, უზრუნველყოფა სადენიანი და უსა-
დენო ქსელების მეშვეობით; ონლაინ რეჟიმში 
კომპიუტერული თამაშებით და ინტერაქ-
ტიური ამბებით უზრუნველყოფა; ელექტრო-
ნული, არაჩასატვირთი საინფორმაციო ბიუ-
ლეტენებით და ბლოგებით უზრუნველყოფა, 
დაკავშირებული გართობასთან, კინოსთან, 
ტელევიზიასთან, აუდიოვიზუალურ ნაწარ-
მოებებთან, მუსიკასთან, აუდიო ნაწარმოებებ-
თან, წიგნებთან, თეატრთან, ლიტერატურულ 
ნაწარმოებებთან, სპორტულ ღონისძიებებთან, 
დასვენება-გართობის ღონისძიებებთან, თავი-
სუფალი დროს გასატარებელ ღონისძიებებ-
თან, შეჯიბრებებთან, ხელოვნებასთან, ცეკ-
ვასთან, მიუზიკლებთან, გამოფენებთან, 
სპორტულ ინსტრუქციებთან, კლუბებთან, რა-
დიოსთან, კომედიასთან, კონკურსებთან, 
ვიზუალურ ნაწარმოებებთან, თამაშებთან, 
აზარტულ თამაშებთან, ფესტივალებთან, მუ-
ზეუმებთან, პარკებთან, კულტურულ ღონის-
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ძიებებთან, კონცერტებთან, გამოცემებთან, 
ანიმაციასთან, მიმდინარე ღონისძიებებთან, 
მოდის ჩვენებებთან და მულტიმედიურ წარდ-
გინებებთან; წიგნებიდან, პერიოდული გამო-
ცემებიდან და ლიტერატურული ნაწარმო-
ებებიდან ამონარიდების გამოცემა და ასევე, 
ვირტუალური გარემოთი უზრუნველყოფა,  
სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ ჰქონდეთ 
ურთიერთობა, დაკავშირებული დასვენებას-
თან, თავისუფალი დროს გატარებასთან ან 
გართობის მიზნით; ინფორმაციით, ახალი ამ-
ბებით, სტატიებით და კომენტარებით უზ-
რუნველყოფა, დაკავშირებული გართობის 
სფეროსთან, ასევე, კინოსთან, ტელევიზია-
სთან, აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებთან, მუ-
სიკასთან, აუდიონაწარმოებებთან, წიგნებ-
თან, თეატრთან, ლიტერატურულ ნაწარმოე-
ბებთან, სპორტულ ღონისძიებებთან, დასვე-
ნება-გასართობ ღონისძიებებთან, თავისუფა-
ლი დროს გატარების ღონისძიებებთან, 
შეჯიბრებებთან, ხელოვნებასთან, ცეკვასთან, 
მუიზიკლებთან, გამოფენებთან, სპორტულ 
ინსტრუქციებთან; ინფორმაციით, ახალი ამბე-
ბით, სტატიებით და კომენტარებით უზრუნ-
ველყოფა, დაკავშირებული გართობის სფე-
როსთან, ასევე, კლუბებთან, რადიოსთან, 
კომედიებთან, კონკურსებთან, ვიზუალურ 
ნაწარმოებებთან, თამაშებთან, აზარტულ 
თამაშებთან, ფესტივალებთან, მუზეუმებთან, 
პარკებთან, კულტურულ ღონისძიებებთან, 
კონცერტებთან, გამოცემებთან, ანიმაციას-
თან, მიმდინარე ღონისძიებებთან, მოდის 
ჩვენებებთან და მულიმედიურ წარდგენებთან; 
ინფორმაციით, ახალი ამბებით, სტატიებით 
და კომენტარებით უზრუნველყოფა, დაკავში-
რებული განათლებასთან და საგანმანათ-
ლებლო ინსტიტუტებთან; განათლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, როგორიცაა  
ზეპირი სწავლება და ონლაინ რეჟიმში დის-
ტანციური სწავლება ისეთ თემებზე, როგო-
რიცაა მიმდინარე მოვლენები, განათლება, 
ისტორია, ენები, ჰუმანიტარული მეცნიერებე-
ბი, მათემატიკა, საქმიანობა, მეცნიერება, 
გატაცებები (ჰობი), ტექნოლოგიები, კულტუ-
რა, სპორტი, ხელოვნება, ფსიქოლოგია და 
ფილოსოფია; ინტერაქტიური საგანმანათლებ-
ლო მომსახურება, შემოთავაზებული კომპიუ-
ტერით და კომპიუტერის დახმარებით დაკავ-
შირებული სხვადასხვა თემასთან, როგორი-
ცაა მიმდინარე მოვლენები, განათლება, 
ისტორია, ენები, ჰუმანიტარული მეცნიერება, 
ლიტერატურა, მათემატიკა, საქმიანობა, მეც-
ნიერება, გატაცებები (ჰობი), ტექნოლოგიები, 
კულტურა, სპორტი, ხელოვნება, ფსიქოლო-
გია და ფილოსოფია; განათლებასთან და 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
პოდკასტების სახით და სერიული პროგ-

რამები დაკავშირებული ახალ ამბებთან და 
კომენტარებთან კინოს, სატელევიზიო პროგ-
რამების, აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების, 
მუსიკის, აუდიონაწარმოებების, წიგნების, 
თეატრის, ლიტერატურული ნაწარმოებების, 
სპორტული ღონისძიებების, დასვენება-გარ-
თობის ღონისძიებების, თავისუფალი დროს 
გასატარებელი ღონისძიებების, შეჯიბრებე-
ბის, ხელოვნების, ცეკვის, მიუზიკლების, 
გამოფენების, სპორტული ინსტრუქციების, 
კლუბების, რადიოს, კომედიების, კონკურ-
სების, ვიზუალური ნაწარმოებების, თამა-
შების, აზარტული თამაშების, ფესტივალების 
სფეროში ინტერნეტის ან  კომპიუტერული ან 
კავშირის სხვა ქსელების მეშვეობით; განათ-
ლებასთან და გართობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება პოდკასტების სახით და სე-
რიული პროგრამები დაკავშირებული ახალ 
ამბებთან და კომენტარებთან მუზეუმების, 
პარკების, კულტურული ღონისძიებების, კონ-
ცერტების, გამომცემლობის, ანიმაციის,  მიმ-
დინარე მოვლენების, მოდის და მულ-
ტიმედიური წარდგენების სფეროში, ინტერ-
ნეტის ან  კომპიუტერული ან კავშირის სხვა 
ქსელების მეშვეობით; წინასწარჩაწერილი 
აუდიო და აუდიოვიზუალური  და მულტი-
მედიური ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა, 
დაკავშირებული ისეთ სფეროებთან, როგო-
რიცაა გართობა, კინო, ტელევიზია, აუდიო-
ვიზუალური  ნაწარმოებები, მუსიკა, აუდიო 
ნაწარმოებები, წიგნები, თეატრი, ლიტერატუ-
რული ნაწარმოებები, სპორტული ღონისძიე-
ბები, დასვენება-გართობის ღონისძიებები, 
თავისუფალი დროს გასატარებელი ღონის-
ძიებები, შეჯიბრებები, ხელოვნება, ცეკვა, 
მიუზიკლები, გამოფენები, სპორტული ინსტ-
რუქციები, კლუბები, რადიო, კომედიები, 
კონკურსები, ვიზუალური ნაწარმოებები, 
თამაშები, აზარტული თამაშები, ინტერნეტის 
ან  კომპიუტერული ან კავშირის სხვა ქსე-
ლების მეშვეობით; წინასწარ ჩაწერილი აუ-
დიო და აუდიოვიზუალური  და მულტიმედი-
ური ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა, დაკავ-
შირებული ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა 
ფესტივალები, მუზეუმები, პარკები, კულ-
ტურული ღონისძიებები, კონცერტები, გამომ-
ცემლობა, ანიმაცია, მიმდინარე ღონისძი-
ებები, მოდის ჩვენებები და მულტიმედიური 
წარდგენები ინტერნეტის ან  კომპიუტერული 
ან კავშირის სხვა ქსელების მეშვეობით; 
ელექტრონულ თამაშებთან დაკავშირებული 
მომსახურება, უზრუნველყოფილი ინტერ-
ნეტით ან გლობალური კომპიუტერული 
ქსელების მეშვეობით; გართობით, განათ-
ლებით, დასვენებით, ინსტრუქციებით, სწავ-
ლებით და წვრთნებით უზრუნველყოფა; აუ-
დიოს, ვიდეოს, უძრავი და მოძრავი გამო-
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სახულებების და მონაცემების შექმნა, წარ-
დგენა და გავრცელება; გამომცემლობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება (ელექტრონუ-
ლი საგამომცემლო მომსახურების ჩათვლით); 
სადისკუსიო ფორუმებით უზრუნველყოფა; 
არაჩასატვირთი ელექტრონული გამოცემები; 
სანახაობების, შეჯიბრებების, თამაშების, 
კონცერტების, გამოფენების და ღონისძიებე-
ბის ორგანიზება, მომზადება და წარდგენა; 
ნებისმიერ ზემოთ აღნიშნულ მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებული  ინფორმაციითა და 
რჩევებით უზრუნველყოფა; მომსახურება 
დაკავშირებული განათლებასა და გართო-
ბასთან, კერძოდ, ზოგადი ინტერესების 
სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებული წინას-
წარ ჩაწერილი აუდიო, აუდიოვიზუალური და 
მულტიმედიური ნაწარმოებებით უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის ან  კომპიუტერული ან 
კავშირის სხვა ქსელების მეშვეობით;  
მომსახურება დაკავშირებული განათლებასა 
და გართობასთან, კერძოდ, ონლაინ პორტა-
ლებით და ვებ-გვერდებით უზრუნველყოფა, 
რომლებიც დაკავშირებულია საგანმანათ-
ლებლო და გასართობ შინაარსებთან, კერ-
ძოდ, კინოსთან, სატელევიზიო სანახაობებ-
თან, აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებთან, 
მუსიკასთან, აუდიო ნაწარმოებებთან, წიგნებ-
თან, თეატრალურ წარმოდგენებთან, ლიტე-
რატურულ ნაწარმოებებთან, სპორტულ ღო-
ნისძიებებთან, დასვენება-გართობის ღონის-
ძიებებთან; მომსახურება დაკავშირებული 
განათლებასა და გართობასთან, კერძოდ, 
ონლაინ პორტალებით და ვებ-გვერდებით 
უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებუ-
ლია საგანმანათლებლო და გასართობ 
შინაარსებთან, კერძოდ, თავისუფალი დროს 
გასატარებელ ღონისძიებებთან, როგორიცაა 
გატაცებები (ჰობი), შეჯიბრებები, ხელოვნება, 
ცეკვა, მიუზიკლები, კულტურა, სპორტულ და 
მიმდინარე ღონისძიებებთან  დაკავშირებული 
გამოფენები, სპორტული ინსტრუქციები, 
კლუბები, რადიო პროგრამები, კომედიები, 
დრამები, კონკურსები, ხელოვნების ვიზუა-
ლური ნაწარმოებები, თამაშები, აზარტული 
თამაშები, ფესტივალები, მუზეუმები, პარკები, 
კულტურული ღონისძიებები, კონცერტები, 
სამაგიდო საგამომცემლო საქმიანობა, ანიმა-
ცია, მიმდინარე მოვლენები, მოდის ჩვენებები; 
მომსახურება დაკავშირებული განათლებასა 
და გართობასთან, კერძოდ, ონლაინ პორტა-
ლებით და ვებ-გვერდებით უზრუნველყოფა, 
რომლებიც დაკავშირებულია საგანმანათ-
ლებლო და გასართობ შინაარსებთან, კერ-
ძოდ, მულტიმედიურ წარდგენებთან და ინტე-
რაქტიურ საგანმანათლებლო ტესტებთან; 
არაჩასატვირთი ფილმებით და სხვა აუდიოვი-
ზუალური შინაარსებით უზრუნველყოფა 

,,ვიდეო-შეკვეთით“ მომსახურების სახით; 
სატელევიზიო გადაცემების დაგეგმვა; ტელე-
ვიზიით უზრუნველყოფილი გართობის სამსა-
ხურები; სატელევიზიო გართობა; ტელევი-
ზიის სახით გართობის შექმნის სამსახური. 
 

42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა; მესამე 
პირების შინაარსების, ფოტოსურათების, ვი-
დეოების, ტექსტების, მონაცემების, გამოსა-
ხულებების, ვებ-გვერდების და სხვა ელექტ-
რონული ნაწარმოებების ჰოსტინგი (ინფორმა-
ციის განთავსების მომსახურება); საძიებო 
სისტემებით უზრუნველყოფა; საძიებო პლატ-
ფორმებით უზრუნველყოფა, რაც მომხმარე-
ბელს აძლევს საშუალებას, გამოითხოვოს და 
მიიღოს ფოტოსურათები, ვიდეოები, ტექს-
ტები, მონაცემები, გამოსახულებები და 
ელექტრონული ნაწარმოებები; ინტერაქტიუ-
რი ჰოსტინგური მომსახურება, რომელიც 
მომხმარებელს აძლევს საშუალებას ონლაინ 
რეჟიმში გამოაქვეყნოს და გააზიაროს საკუ-
თარი ფოტოსურათები, ვიდეოები, ტექსტები, 
მონაცემები, გამოსახულებები; კომპიუტერუ-
ლი მომსახურება, კერძოდ, მომხმარებლე-
ბისთვის ვირტუალური საზოგადოებრივი 
ჯგუფების შექმნა განხილვებში  მონაწილეო-
ბის მისაღებად, გამოხმაურებების მისაღებად 
ვირტუალური საზოგადოებების შესაქმნელად 
და სოციალურ ქსელებში  ჩასართავად; 
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება 
და გაუმჯობესება, დაკავშირებული კომპიუ-
ტერთან, ინტერნეტთან და პაროლის უსაფრ-
თხოებასთან და კომპიუტერებთან, ინტერ-
ნეტთან და პაროლთან დაკავშირებული რის-
კების თავიდან აცილებასთან; ასტრონო-
მიასთან, ამინდთან, გარემოსთან, ინტერიერის 
დიზაინთან, ტექნოლოგიებთან, კომპიუტე-
რებთან, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
კომპიუტერის პერიფერიულ მოწყობილობებ-
თან, კომპიუტერის ტექნიკურ უზრუნველ-
ყოფასთან, გეოლოგიასთან, საინჟინრო საქ-
მიანობასთან, არქიტექტურასთან, სამედიცი-
ნო კვლევებთან და პროდუქტის კვლევებთან 
და შემოწმებასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა ინტერნეტით ან კომ-
პიუტერული ან კავშირის სხვა ქსელების 
მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავება და გაუმჯობესება; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაყენება და მომსახურება; ვებ-გვერდებით 
უზრუნველყოფა, რომლებიც უზრუნველ-
ყოფენ ტექნიკური ინფორმაციის მიწოდებას. 

 
 #15  2017 08 10 

 
74 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

დაკავშირებულს კომპიუტერის პროგრამულ 
და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან, ტელევი-
ზორებთან და საყოფაცხოვრებო ტექნი-
კასთან; ტექნიკური ხარვეზების გამოვლენა 
კომპიუტერის მოწყობილობებში; კომპიუტე-
რის პროგრამირება; დოკუმენტის მონაცემე-
ბის გადაყვანა კომპიუტერის ერთი ფორმა-
ტიდან სხვა ფორმატში; ციფრული შინაარ-
სების ჰოსტინგი გლობალურ კომპიუტერულ 
ქსელებში, უსადენო ქსელებში და ელექტრო-
ნული კავშირის ქსელებში; საძიებო პლატ-
ფორმებით უზრუნველყოფა, რომელიც მომხ-
მარებელს აძლევს საშუალებას, გამოით-
ხოვოს და მიიღოს  შინაარსი, ტექსტი, 
ვიზუალური ნაწარმოები, აუდიო ნაწარმოები, 
აუდიოვიზუალური ნაწარმოები, ლიტერატუ-
რული ნაწარმოები, მონაცემები, ფაილები, 
დოკუმენტები და ელექტრონული ნაწარმოები; 
არაჩასატვირთი კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის და ონლაინური საშუალე-
ბების დროებითი გამოყენების უზრუნველ-
ყოფა, რაც მომხმარებელ აძლევს კომპიუ-
ტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
ფოტოსურათებთან, ვიდეოებთან, აუდიო 
შინაარსებთან, აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებ-
თან, მონაცემებთან, გამოსახულებებთან, 
ციფრულ შინაარსებთან და სხვა ელექტრო-
ნულ ნაწარმოებთან წვდომის და ჩატვირთვის 
საშუალებას; ონლაინ რეჟიმში, არაჩასატვირ-
თი კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც წარმოქმნის განზოგადებულ 
რეკომენდაციებს პროგრამული აპლიკაციე-
ბის მიმართ მომხმარებლის უპირატესი 
მოთხოვნების საფუძველზე; კომპიუტიზი-
რებული მონაცემების და კომპიუტერული 
სისტემების და ქსელების მონიტორინგი  
უსაფრთხოების მიზნით; დახმარება და 
კონსულტაციები, დაკავშირებული კომპიუტე-
რული სისტემების, მონაცემთა ბაზების და 
აპლიკაციების შემუშავებასთან; გრაფიკული 
დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდების ასაწ-
ყობად; კომპიუტერის პროგრამულ ან ტექ-
ნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია, წარმოდგენილი  ონლაინ რეჟიმ-
ში  გლობალური კომპიუტერული ქსელები-
დან ან ინტერნეტიდან; ვებ-გვერდების შექმნა 
და მომსახურება; მულტიმედიური ვებ-გვე-
რდების შექმნა; მესამე პირების ვებ-გვერ-
დების ჰოსტინგი; საძიებო სისტემებით უზ-
რუნველყოფა მონაცემების მისაღებად  კავ-
შირის ქსელების მეშვეობით; სააპლიკაციო 
მომსახურების პროვაიდერის (ASP)  მომსახუ-
რება კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის სახით; სააპლიკაციო მომსახურების 
პროვაიდერის (ASP) მომსახურება პროგრა-
მული უზრუნველყოფის სახით ტექსტების, 

გრაფიკების, გამოსახულებების და ელექტ-
რონული გამოცემების შესაქმნელად, ჩასატ-
ვირთად, გადასაცემად, მისაღებად, რედაქტი-
რებისთვის, ამოსაღებად, კოდირებისთვის, 
დეკოდირებისთვის, საჩვენებლად, შესანახად 
და საორგანიზაციოდ; ონლაინ რეჟიმში მუსი-
კაზე ხელმოწერასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც მომხმარებელს აძლევს მუსიკის 
დაკვრის და შექმნის შესაძლებლობას, ასევე, 
გასართობი აუდიოს, ვიდეოს, ტექსტის და 
მულტიმედიური შინაარსის შექმნის შესაძ-
ლებლობას და პროგრამული უზრუნველყოფა 
მუსიკალური ჩანაწერებით; სააპლიკაციო 
მომსახურების პროვაიდერის (ASP) მომსახუ-
რება, რომლებიც შეიცავენ პროგრამულ 
უზრუნველყოფას გასართობი  აუდიო, ვიდეო, 
ტექსტური და მულტიმედიური შინაარსებით; 
ინტერნეტთან დროებითი წვდომის უზრუნვე-
ლყოფა ონლაინ რეჟიმში არაჩასატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფის გამოსაყენებ-
ლად, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
საშუალებას, დააპროგრამოს  აუდიო, ვიდეო, 
ტექსტური და სხვა მულტიმედიური შინა-
არსები, მათ შორის, მუსიკა, კონცერტები, 
ვიდეოები, რადიო, ტელევიზია, ახალი ამბები, 
სპორტი, თამაშები, კულტურული ღონისძიე-
ბები და გასართობი პროგრამები; საძიებო 
სისტემებით უზრუნველყოფა გლობალურ 
კომპიუტერულ ქსელში მონაცემების მოსაპო-
ვებლად; კომპიუტერის დისკებზე მონაცე-
მების სკანირებასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები და  დახმარება; მესამე პირების-
თვის რეკლამების და სარეკლამო მასალების 
შემუშავება; კონსულტაციები დაკავშირე-
ბული კომპიუტერის ტექნიკურ, პროგრამულ, 
აპლიკაციურ და ქსელურ უზრუნველ-
ყოფასთან; კომპიუტერული კონსულტაციები 
კონფიგურაციების მართვის სფეროში პორტა-
ტული და ჯიბის ელექტრონული მოწყობი-
ლობებისთვის; ტექნიკური დახმარება ხარვე-
ზების აღმოსაჩენად, კერძოდ, კომპიუტერის 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის პრობლემების დიაგნოსტიკა; ონლაინ 
რეჟიმში არაჩასატვირთი პროგრამული უზ-
რუნველყოფით დროებითი სარგებლობის 
უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს 
აძლევს საშუალებას, მონიშნოს კონკრეტული 
შინაარსი შემდგომი ნახვის მიზნით ნაკადურ 
მედია მოწყობილობაზე; რეგისტრირებული 
მომხმარებლებისათვის ონლაინ რეჟიმში 
ჯგუფების შექმნა ერთმანეთთან კავშირისა 
და ურთიერთობისთვის, განხილვებში მონა-
წილეობის მისაღებად, თანამოაზრეებისგან 
პასუხების  მისაღებად, ვირტუალური საზოგა-
დოებების შესაქმნელად და საერთო ინტე-
რესების სოციალურ ქსელებში ჩასართავად; 
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ონლაინ რეჟიმში არაჩასატვირთი პროგრა-
მული უზრუნველყოფით დროებითი სარგებ-
ლობის უზრუნველყოფა, კერძოდ, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც მშობლებს 
აძლევს საშუალებას აკონტროლონ პორნოგ-
რაფიულ და არასასურველ ვებ-გვერდებზე 
წვდომა; ონლაინ რეჟიმში არაჩასატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფით დროებითი 
სარგებლობის უზრუნველყოფა, კერძოდ, 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
იძლევა ინტერნეტ-ძიების გაფილტვრის საშუ-
ალებას, რათა შესაძლებელი იყოს სასურ-
ველი შედეგების არასასურველი და უხამსი 
ვებ-გვერდებიდან გამიჯვნა და პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც მშობლებს 
აძლევს პორნოგრაფიული და არასასურველი 
ვებ-გვერდების და ელ/ფოსტის კონტროლის 
საშუალებას; მომხმარებლებისთვის ონლაი-
ნური ჯგუფების შექმნა განხილვებში მონა-
წილეობის მისაღებად, პასუხების მისაღებად, 
ვირტუალური საზოგადოებების შესაქმნელად 
და სოციალურ ქსელებში ჩასართავად კომპი-
უტერის, ინტერნეტის და პაროლის უსაფრთ-
ხოების პროგრამული უზრუნველყოფის მომ-
სახურება და სრულყოფა; კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, აპლიკა-
ციებთან და ქსელებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; ონლაინ-ქსელური მომსა-
ხურებით უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმა-
რებელს აძლევს საშუალებას, გაიზიაროს 
შინაარსები, ფოტოები, ვიდეოები, ტექსტები, 
მონაცემები, გამოსახულებები და სხვა 
ელექტრონული ნაწარმოები, დაკავშირებული 
გართობასთან, ასევე, კინოსთან, ტელევიზიას-
თან, აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებთან, მუ-
სიკასთან, აუდიო ნაწარმოებებთან, წიგნებ-
თან, თეატრთან, ლიტერატურულ ნაწარმოებ-
თან, სპორტულ ღონისძიებებთან, დასვენება-
გართობის ღონისძიებებთან, თავისუფალი 
დროს გატარების ღონისძიებებთან, შეჯიბრე-
ბებთან, ხელოვნებასთან, ცეკვასთან, მიუზიკ-
ლებთან, გამოფენებთან, სპორტულ ინსტრუქ-
ციებთან, კლუბებთან, რადიოსთან, კომედიებ-
თან, კონკურსებთან, ვიზუალურ ნაწარმოებ-
თან; ონლაინ-ქსელური მომსახურებით უზ-
რუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს საშუალებას, გაიზიაროს თამაშები, 
აზარტული თამაშები, ფესტივალები, მუზეუ-
მები, პარკები, კულტურული ღონისძიებები, 
კონცერტები, გამოცემები, ანიმაცია, მიმდინა-
რე მოვლენები, მოდა, მულტიმედიური წარ-
დგენები, ისტორია, ენები, ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, მათემატიკა, საქმიანობა, მეც-
ნიერებები, ტექნოლოგიები, გატაცებები (ჰო-
ბი), კულტურა, სპორტი, ხელოვნება, ფსი-
ქოლოგია და ფილოსოფია; პროგრამული 
უზრუნველყოფა მომსახურების სახით (SaaS),  

რომელიც შეიცავს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას, გამოყენებული აუდიო, ვიდეო და 
ციფრულ შინაარსებთან ხელმოწერებთან და 
აუდიო, ვიდეო და ციფრული შინაარსების 
ერთჯერად შეძენასთან, კერძოდ, მომხმარებ-
ლის შესაძლებლობა გადაიხადოს და შექმნას 
გაყიდვასთან დაკავშირებული შინაარსი; ვებ-
გვერდებით უზრუნველყოფა, რომელიც კომ-
პიუტერის მომხმარებელს აძლევს საშუალე-
ბას, გადასცეს, შეინახოს ქეშ-მეხსიერებაში, 
მიიღოს, ჩატვირთოს, ნაკადურ რეჟიმში 
გადასცეს, აჩვენოს, დააფორმატოს, გადაგ-
ზავნოს და გაიზიაროს ფოტოსურათები, ვი-
დეოები, ტექსტები, მონაცემები, გამოსახუ-
ლებები და სხვა ელექტრონული ნაწარმოები; 
პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების 
სახით (SaaS),  კერძოდ, მესამე პირებისთვის 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების ჰოსტინგი. 
____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90350 A 
(210) AM  90350 
(220) 2017 01 10 
(731) შპს „ზეტი“   

წყნეთის გზატ.  39, ბ. 99, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი გვაზავა  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 24.15.07, 24.15.11, 27.05.17 
(511)     
35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

36 − დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
 

38 − კავშირგაბმულობა. 
 

41 − აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
 

42 − სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანა-
ლიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექ-
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ნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
 

45 − იურიდიული მომსახურება; საკუთრების 
ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; 
ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწე-
ული პერსონალური და სოციალური მომსა-
ხურება.  
____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90357 A 
(210) AM  90357 
(220) 2017 01 10 
(731) დუბაი ეივიეიშენ კორპორეიშენ  

(მოვაჭრე როგორც ფლაიდუბაი)   
ფლაიდუბაი ჰედქუოტერს ტერმინალ 2,  
პო ბოქს 353, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

Open, rewards by flydubai 
(511)     
35 − ფასდაკლებების პროგრამების, რომლე-
ბიც საშუალებას აძლევს მონაწილეებს მი-
იღოს ფასდაკლებები საქონელზე და 
მომსახურებაზე საწევრო დისკონტური 
ბარათების გამოყენების მეშვეობით, ადმი-
ნისტრირება; მომხმარებლების ლოიალუ-
რობის (ერთგულების) პროგრამების ადმინის-
ტრირება; კლიენტების ლოიალურობის (ერთ-
გულების) და წახალისების (სტიმულირების) 
სქემების ადმინისტრირება; კლიენტების ლოი-
ალურობის (ერთგულების) პროგრამების 
ადმინისტრირება; ხშირად მფრინავი მგზავრე-
ბის წახალისების პროგრამების ადმინისტრი-
რება; წამახალისებელი პრემიების პროგრა-
მების ადმინისტრირება მესამე პირების 
საქონლის გასაღებაში და მომსახურების 
გაწევაში ხელშეწყობისათვის; ლოიალურო-
ბის (ერთგულების) და წახალისების (სტიმუ-
ლირების) სქემების ორგანიზება და ადმი-
ნისტრირება; ლოიალურობის (ერთგულების) 
პროგრამების, რომლებიც შეიცავს ფასდაკ-
ლებებს და წახალისებებს, ორგანიზება და 
ადმინისტრირება; ლაიალურობისთვის (ერთ-
გულებისთვის) საბონუსო პროგრამების ადმი-
ნისტრირება; გასაღების მასტიმულირებელი 
და საქონლის გასაღებაში/მომსახურების გა-
წევაში ხელშემწყობი სქემების ადმინისტრი-
რება; საქონლის გასაღებაში/მომსახურების 
გაწევაში ხელშეწყობის მასტიმულირებელი 
პროგრამების ადმინისტრირება; კლიენტების 
ლოიალურობის (ერთგულების)  პროგრამების 
ორგანიზება და მენეჯმენტი; კლიენტების 
ლიოალურობის (ერთგულების) პროგრამების 
ორგანიზება კომერციული, მასტიმულირე-

ბელი ან სარეკლამო მიზნებისათვის; მესამე 
პირების საქონლის გასაღებაში და მომსა-
ხურების გაწევაში ხელშეწყობა ლოიალუ-
რობისთვის (ერთგულებისთვის) საბონუსო 
ბარათების სქემის დახმარებით; მესამე პირე-
ბის საქონლის გასაღებაში და მომსახურების 
გაწევაში ხელშეწყობა საპრიორიტეტო კლი-
ენტების პროგრამების დახმარებით; მესამე 
პირების საქონლის გასაღებაში და მომსა-
ხურების გაწევაში ხელშეწყობა სადისკონტო 
ბარათების პროგრამების მეშვეობით; მესამე 
პირების საქონლის გასაღებაში და მომსა-
ხურების გაწევაში ხელშეწყობა საკრედიტო 
ბარათების გამოყენებისთვის გასაღების 
ადგილების დაჯილდოვების გზით; მესამე 
პირთათვის საქონლის გასაღებაში და 
მომსახურების გაწევაში ხელშეწყობა პრივი-
ლეგირებული მომხმარებლების ბარათების 
მეშვეობით; საქონლის გასაღებაში და მომსა-
ხურების გაწევაში ხელშეწყობა კლიენტების 
ლოიალურობის (ერთგულების) პროგრამების 
მეშვეობით; საინფორმაციო და საკონსულ-
ტაციო მომსახურება, რომელიც დაკავშირე-
ბულია ყველა ზემოაღნიშნულ მომსახურე-
ბასთან, რომელიც წარმოადგენს 35-ე კლასის 
მომსახურებას. 
 

39 − ავიახაზების (ავიაკომპანიების) მომსა-
ხურება, საჰაერო გადაზიდვების მომსახურე-
ბა, თვითმფრინავების დაფრახტვის მომსა-
ხურება; მოგზაურობის მომსახურება; საკუ-
რიერო (ექსპრეს მიწოდების) მომსახურება; 
ტვირთების ჩატვირთვა-განტვირთვის მომსა-
ხურება; ტვირთების შენახვის მომსახურება; 
ტვირთების გადაზიდვის მომსახურება; საქონ-
ლის მიწოდება ავიატრანსპორტით; მოგზაურ-
თა თანხლება; ფრახტთან დაკავშირებული 
საშუამავლო საქმიანობა და ტვირთების ექს-
პედირება; აეროპორტების სახმელეთო მომ-
სახურება; საქონლის შეფუთვა და შენახვა; 
მოგზაურობის შეკვეთისა და დაჯავშნის 
სააგენტოები; ტურისტული სააგენტოების 
(ტუროპერატორების) მომსახურება; ავიარეი-
სების დაჯავშნა; ავიარეისების ორგანიზება; 
დასვენების ორგანიზება; კომპლექსური ტუ-
რების მომსახურება; საინფორმაციო მომსა-
ხურება ტურისტებისათვის; ავიარეისებზე 
რეგისტრაციისა და მოგზაურობის ორგანი-
ზებაში დახმარების გაწევა; ავიაგადაზიდ-
ვების მომსახურება ხშირად მფრინავი 
მგზავრებისათვის საბონუსო პროგრამების 
შეთავაზებით; საპრიორიტეტო ჩაჯდომის, 
ავიარეისებზე რეგისტრაციის, ადგილების 
დაკავების და დაჯავშნის მომსახურება 
ხშირად მფრინავი მგზავრებისათვის; საინ-
ფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახუ-
რება, რომელიც დაკავშირებულია ყველა 
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ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან, რომელიც 
წარმოადგენს 39-ე კლასის მომსახურებას. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90359 A 
(210) AM  90359 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002, ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.05 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის, კერძოდ, ანალგეზიური, ანთების 
საწინააღმდეგო და სიცხის დასაწევი წამ-
ლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90360 A 
(210) AM  90360 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002, ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

კოქსიტორი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის, კერძოდ, ანალგეზიური, ანთების 
საწინააღმდეგო და სიცხის დასაწევი წამ-
ლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90362 A 
(210) AM  90362 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002, ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

COXITOR 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის, კერძოდ, ანალგეზიური, ანთების 
საწინააღმდეგო და სიცხის დასაწევი წამ-
ლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90363 A 
(210) AM  90363 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

კოსტაროქსი 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სთვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90364 A 
(210) AM  90364 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

Костарокс 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სთვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90365 A 
(210) AM  90365 
(220) 2017 01 10 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

KOSTAROX 
(511)  
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სთვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90366 A 
(210) AM  90366 
(220) 2017 01 10 
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი ოტვეტს- 

ტვენოსტიუ ,,ინგაფარმ“    
ულ. გენერალა დოროხოვა, დ. 18, სტრ. 2,  
119530, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) ნინო ბახტაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.01.18, 28.05 
(511)     
5 − ფარმაცევტული პრეპარატები. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM  2017 90372 A 
(210) AM  90372 
(220) 2017 01 11 
(731) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ   

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, იასამნისფერი   
(531) 26.04.22, 26.04.24, 27.05.19, 27.05.24, 28.05,  

29.01.12 
(511)     
30 − კაკაო, შოკოლადი, კაკაოს სასმელები, 
შოკოლადის სასმელები და მათი დასამ-
ზადებელი შედგენილობები; გალეტები, პურ-
ფუნთუშეული, ტკბილი ერბოზელილი ცომი 
და საკონდიტრო ნაწარმი, კერძოდ, შაქრისა 
და შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი, ცო-
მეული ნაწარმი, მარცვლეულის პროდუქტები, 
საკვები ყინული, ნაყინი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90373 A 
(210) AM  90373 
(220) 2017 01 11 
(731) შპს ,,ბორან კონსტრაქშენი“   

კანდელაკის ქ. 8, ბ. 56, 0160 თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნინო ყაფლანიშვილი 
(540) 

 
(591) შავი  
(531) 26.01.10, 26.01.18, 26.03.04 
(511)     
1 − სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშ-
ნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და 
მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური 
ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, 
დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; 
ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური 
ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; 
საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები. 

5 − ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები; სანიტარული პრეპარატები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიე-
რებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებე-
ბი; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის 
ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; 
დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, 
ჰერბიციდები. 
 

9 − სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტ-
როლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმ-
ნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკ-
ები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სა-
ლაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა 
და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

12 − სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები. 
 

14 − კეთილშობილი ლითონები და მათი შე-
ნადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრო-
ნომეტრული  ხელსაწყოები. 
 

30 − ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

32 − ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის 
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები. 
 

33 − ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

35 − რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

37 − მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
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44 − სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინა-
რული მომსახურება; მომსახურება ცხოველე-
ბისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმე-
ტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურ-
ნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფე-
როში. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90384 A 
(210) AM  90384 
(220) 2017 01 11 
(731) მამუკა ნაყოფია 

მეუნარგიას ქ. 9, ზუგდიდი, საქართველო 
(740) მამუკა ნაყოფია 
(540)  

დიარონი 
(511)     
43 − საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM  2017 90424 A 
(210) AM  90424 
(220) 2017 01 14 
(731) ქეთევან ხერხეულიძე  

ა. შენგელიას ქ. 6A, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ქეთევან ხერხეულიძე  
(540)  

MUZARADI 
(511)     
25 − ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
_____________________________________________________ 
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(111) M 2017 28735 R 
(151) 2017 07 21 
(181) 2027 07 21 
(260) AM 2017 84179 A 
(220) 2015 10 12 
(732) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ   

11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,  
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28736 R 
(151) 2017 07 21 
(181) 2027 07 21 
(260) AM 2017 85124 A 
(220) 2015 12 11 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.   

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28737 R 
(151) 2017 07 21 
(181) 2027 07 21 
(260) AM 2016 86076 A 
(220) 2016 02 09 
(732) შპს „სოლიუსიდ“  

პ. იაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,    
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28738 R 
(151) 2017 07 22 
(181) 2027 07 22 
(260) AM 2016 86472 A 
(220) 2016 03 07 
(732) შპს ,,ნილი ინქ“    

ახუნდოვის ქ. 5/12, ბ. 4, 0105, თბილისი, 
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28739 R 
(151) 2017 07 22 
(181) 2027 07 22 
(260) AM 2016 86477 A 
(220) 2016 03 07 
(732) გელა მიქაძე 

ლალიონის შეს. 5, 0101, თბილისი,   
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28740 R 
(151) 2017 07 22 
(181) 2027 07 22 

 
 
 
 
(260) AM 2016 86639 A 
(220) 2016 03 17 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი  

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

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28741 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 86754 A 
(220) 2016 03 24 
(732) შპს ,,ჯორჯიან ბევერიჯ კომპანი“  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 7/5, კორპ. 3ა, ბ. 19,  
0179, თბილისი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28742 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 86895 A 
(220) 2016 04 05 
(732) შპს ,,ფასანაური 2016“ 

26 მაისის მოედანი 2, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28743 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87001 A 
(220) 2016 04 13 
(732) მოტულ   

119, ბულვარ ფელიქს ფორი, 93300  
ობერვილიერი, საფრანგეთი  

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28744 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87128 A 
(220) 2016 04 27 
(732) შპს ,,ავთანდილ არტ ენდ ვაინი“ 

ი. ჭაჭავაძის გამზ. 11, შემოქმედებითი  
სახელოსნო 80, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28745 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87133 A 
 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(220) 2016 04 28 
(732) შპს ,,მადამ ქ“  

9 ძმა ხერხეულიძის ქ. 17, დაბა კოჯორი, 
სოფელი კიკეთი,  დიდგორის რაიონი,  
1318, თბილისი,  საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28746 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87159 A 
(220) 2016 05 04 
(732) იონგგანგ ჩენ 

ავტომშენებლის ქ. 88, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28747 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87193 A 
(220) 2016 05 06 
(732) „AG Telekom“-ის წარმომადგენლობა 

საქართველოში   
წინამძღვრიშვილის ქ. 57, ბ. 38,  
თბილისი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28748 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87210 A 
(220) 2016 05 10 
(732) ლაშა გოგუაძე 

ბახტრიონის ქ. 13, ბ. 68, 0194, თბილისი,   
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28749 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87238 A 
(220) 2016 05 16 
(732) მონ’დელეზ რუს ლლკ   

ულ. ფრანცა შტოლვერკა 10, პოკროვი,  
ვლადიმირსკაია ობლასტ, პეტუშინსკი 
რაიონი, 601123, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28750 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87242 A 
(220) 2016 05 16 
(732) მერკ კგაა 

ფრანკფურტერ შტრასე 250, 64293, 
 დარმშტადტი, გერმანია  

________________________________________ 
 

(111) M 2017 28751 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87258 A 
(220) 2016 05 18 
(732) ორიონ კორპორეიშენ   

13, ბეკბეომ-რო 90და-გილ, იონგსან-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28752 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2016 87308 A 
(220) 2016 05 18 
(732) შპს ,,ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი“   

მ. კოსტავას ქ. 74, ბ. 66, 0171, თბილისი,    
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28753 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87330 A 
(220) 2016 05 19 
(732) შპს ,,ელექტროპლასტი“ 

თ. ერისთავის ქ. 5, 0192, თბილისი,   
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28754 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87331 A 
(220) 2016 05 19 
(732) შპს ,,ელექტროპლასტი“ 

თ. ერისთავის ქ. 5, 0192, თბილისი,   
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28755 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2016 87333 A 
(220) 2016 05 19 
(732) სანტა ფარმა ილაჩ სანაიი ანონიმ  

შირქეთი   
ოკმეიდანი, ბორუ ჩიჩეი სკ. No.16, 
კატ: 4, 34382 შიშლი სტამბოლი,  
თურქეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28756 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2016 87337 A 
(220) 2016 05 19 
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(732) სანტა ფარმა ილაჩ სანაიი ანონიმ  
შირქეთი   
ოკმეიდანი, ბორუ ჩიჩეი სკ. No.16, 
კატ: 4, 34382 შიშლი სტამბოლი,  
თურქეთი  

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28757 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87390 A 
(220) 2016 05 25 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28758 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87442 A 
(220) 2016 05 30 
(732) შპს ,,ვაზისა და ღვინის ჯგუფი“ 

ა. წერეთელის გამზ. 142ა, 0119, 
თბილისი,  საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28759 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87497 A 
(220) 2016 06 03 
(732) ნოდარ ჭიჭაშვილი 

გვირაბის ქ. 36, 2200, თელავი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28760 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87547 A 
(220) 2016 06 08 
(732) ჯიმ ბიმ ბრენდზ კო.   

510 ლეიკ კუკ როუდი, დიეფილდი,  
შტატი ილინოისი, 60015, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28761 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87657 A 
(220) 2016 06 21 
(732) სიდელა სა 

ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

________________________________________ 

(111) M 2017 28762 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87658 A 
(220) 2016 06 21 
(732) სიდელა სა 

ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი  

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28763 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87659 A 
(220) 2016 06 21 
(732) სიდელა სა 

ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28764 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87660 A 
(220) 2016 06 21 
(732) სიდელა სა 

ავ. 18 დე ხულიო 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28765 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87667 A 
(220) 2016 06 21 
(732) შპს ,,იდეა დიზაინ ჯგუფი“ 

შინდისის ქ. 4/2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28766 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87672 A 
(220) 2016 06 22 
(732) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,მილანია ჰოუმ“ 
შკოლნაიას ქუჩა, სახლი 20,  
კისლოვოდსკი, 357748, სტავროპოლის  
მხარე, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28767 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87673 A 
(220) 2016 06 22 
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(732) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,მილანია ჰოუმ“ 
შკოლნაიას ქუჩა, სახლი 20,  
კისლოვოდსკი, 357748, სტავროპოლის  
მხარე, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28768 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87674 A 
(220) 2016 06 22 
(732) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,მილანია ჰოუმ“ 
შკოლნაიას ქუჩა, სახლი 20,  
კისლოვოდსკი, 357748, სტავროპოლის  
მხარე, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28769 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87675 A 
(220) 2016 06 22 
(732) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,მილანია ჰოუმ“ 
შკოლნაიას ქუჩა, სახლი 20,  
კისლოვოდსკი, 357748, სტავროპოლის  
მხარე, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28770 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87695 A 
(220) 2016 06 24 
(732) რნა ინტელლექჩუალ პროპერტი 

ლიმიტედ    
ვიკჰემ′ს კეი, როდ-ტაუნ, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (დიდი  
ბრიტანეთი) 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28771 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87903 A 
(220) 2016 07 11 
(732) სიდელა სა   

ავ. 18 დე ხულიო, 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28772 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87904 A 

(220) 2016 07 11 
(732) სიდელა სა   

ავ. 18 დე ხულიო, 1117, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28773 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87969 A 
(220) 2016 07 15 
(732) შპს ,,მირა ჰოტელს“ 

ნ. ყიფშიძის ქ. 20, ბ. 4, თბილისი,  
საქართველო  

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28774 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87981 A 
(220) 2016 07 19 
(732) ჩაინა იუნიონფეი კო., ლტდ   

№498 გუოშოუჯინგ როუდ, პუდონგ,  
201203, შანხაი, ჩინეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28775 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87997 A 
(220) 2016 07 21 
(732) ირაკლი შიოშვილი 

ალ. ჭავჭავაძის 2 შესახვევი, სახლი 4,  
დაბა წყნეთი, 0181, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28776 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 87998 A 
(220) 2016 07 21 
(732) ირაკლი შიოშვილი 

ალ. ჭავჭავაძის 2 შესახვევი, სახლი 4,  
დაბა წყნეთი, 0181, თბილისი,  
საქართველო  

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28777 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88064 A 
(220) 2016 07 26 
(732) ჰელენიკ ფუელს ს.ა.   

8ა ქეიმარას სტრიტი, 15125 მაროუსი,  
საბერძნეთი;  
ჰელენიკ ფუელს ენდ ლუბრიკანტს 
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ინდასტრიალ ენდ კომერშელ ს.ა.  
ასევე, ვაჭრობს, როგორც ,,ეკო აბი“ 
8ა ქეიმარას სტრიტი, 15125, მაროუსი,  
საბერძნეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28778 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88093 A 
(220) 2016 07 28 
(732) შპს ,,ალპური ყველის პროდუქცია ადიგენი“ 

გუდიაშვილის მოედანი 4, თბილისი, 
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28779 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88222 A 
(220) 2016 08 10 
(732) შპს ,,ბარამბო “ 

სოფელი ნატახტარი, 3308, მცხეთა,   
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28780 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88484 A 
(220) 2016 09 02 
(732) მორისონ ბაუმორ დისტილერს ლიმიტიდ  

სპრინგბარნ ბონდი, ქარლისლ სტრიტი,  
გლაზგო G21 1EQ, გაერთიანებული  
სამეფო 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28781 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88530 A 
(220) 2016 09 13 
(732) ენერჯი ბევერიჯიზ ლლკ 

2390 ანსელმო დრაივი, კორონა,  
კალიფორნია, 92879, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2017 28782 R 
(151) 2017 07 23 
(181) 2027 07 23 
(260) AM 2017 88531 A 
(220) 2016 09 13 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000, ნევშატელი,  
შვეიცარია 

________________________________________ 
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(111) M 2017 28783 R 
(151) 2017 07 24 
(181) 2027 07 24 
(210) AM 93045 
(220) 2017 06 28 
(732) ზურაბ მარჯანიშვილი 

ი. აბაშიძის ქ. 29, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი, წითელი 
(531) 25.05.25; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11;  

29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: ,,SPIN“. 
(511)  
41 – გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანი-
ზება; გართობა, კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიუ-
ლი აზარტული თამაშების რეალურ დროში 
(ინტერნეტი) უზრუნველყოფა, როგორიცაა 
ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორ-
ტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების 
მომსახურებები, გადაცემული გლობალური 
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტე-
ლეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობით და მობილური გასარ-
თობი ქსელებით; ონ-ლაინ ელექტრონული 
კაზინოს მომსახურებები; თამაშების მომსა-
ხურებები, კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პოკერი, სათა-
მაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა 
და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გა-
დაცემული გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლითა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს 
(ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეო-
ბითა და მობილური გასართობი სისტემებით; 
გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული ერთრან-
გიანი (peer-to-peer) აზარტული თამაშების მო-
წყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელით, მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს  (ციფრული  პერსონალური  მდივანი)  

 
 
 
 
 
 
 
 
მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტე-
მებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშების 
სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და 
რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელით, მობილური 
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონა-
ლური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური 
გასართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, 
ნიძლავები საკრედიტო ბარათების მეშვეო-
ბით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები 
საკრედიტო ბარათების გამოყენებით თანხის 
უზრუნველსაყოფად; სწავლების უზრუნველ-
ყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან 
დაკავშირებული რჩევები და საკონსულტა-
ციო მომსახურებით უზრუნველყოფა, როგო-
რიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, 
სპორტული ნიძლავები და ნიძლავების მი-
ღება. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2017 28784 R 
(151) 2017 07 24 
(181) 2027 07 24 
(210) AM 93278 
(220) 2017 07 11 
(732) შპს „იარა ინვესთმენთ ქომფანი“ 

სან-ზონას დასახლება, კორპ. 10ა, ბ. 16,  
0192, თბილისი, საქართველო 

(740) ანა დავითაძე 
(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, ყვითელი და მწვანე 
(531) 20.01.05; 26.01.16; 26.11.03; 26.11.13;  

27.05.01; 27.05.24; 28.01; 29.01.14 
(511)  
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის, 
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; 
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავი-
ლები; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
__________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(111) M 2017 28785 R 
(151) 2017 07 31 
(181) 2027 07 31 
(210) AM 93326 
(220) 2017 07 12 
(732) შპს ,,ნექსტრა გრუპი“ 

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

(541)  

ნიუკოქსი 
Newcox  
Ньюкокс 

(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2017 28786 R 
(151) 2017 08 01 
(181) 2027 08 01 
(210) AM 93027 
(220) 2017 06 28 
(732) სს ,,თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(740) არჩილ გაბათაშვილი 
(540) 

 
 

(591) ლაჟვარდისფერი 
(531) 26.03.04; 27.05.01; 28.19; 29.01.04 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაცი-
ები; საბანკო საქმიანობა. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 86417 A 
(800) 909544 
(891) 2016 02 09 
(731) LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S)  

Pte Ltd  
35 Selegie Road, N09-02 Parklane Shopping  
Mall, Singapore 188307; Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
10 − Apparatus for artificial respiration; blood 
testing apparatus; apparatus for the treatment of 
deafness; stockings for varices; vaginal syringes; 
vibromassage apparatus; gastroscopes; heating 
cushions, electric, for medical purposes; acupuncture 
needles; needles for medical purposes; cannulae; 
droppers for medical purposes; catheters; quartz for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes; lamps for medical purposes; enema 
apparatus for medical purposes; fleams; lasers for 
medical purposes; masks for use by medical 
personnel; medical apparatus and instruments, 
including penlight; urinals (vessels); finger guards 
for medical purposes; gloves for massage; clothing 
especially for operating rooms; ophthalmometers; 
gloves for medical purposes; arterial blood pressure 
measuring apparatus; massage apparatus; belts for 
medical purposes; belts, electric, for medical 
purposes; condoms; contraceptives, non-chemical; 
ice bags for medical purposes; dropper bottles for 
medical purposes; hearing aids for the deaf; ear 
trumpets; hearing protectors; babies pacifiers (teats); 
feeding bottle teats; spirometers (medical apparatus); 
stethoscopes; cases filled for medical instruments; 
thermometers for medical purposes; physiotherapy 
apparatus; syringes for medical purposes; syringes 
for injections; hypodermic syringes; electroca-
rdiographs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 − Advertising; marketing studies; business 
investigations; import-export agencies; procurement 
services for others (purchasing goods in classes 5 
and 10 and services for other businesses); systema-
tization of information into computer databases; 
business management assistance. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87947 A 
(800) 1301309  
(891) 2016 03 15 
(731) EFES VITANTA MOLDOVA  

BREWERY S.A. întreprindere mixtă   
Str. Uzinelor nr. 167,  MD-2023 Chişinău;  
Republic of Moldova 

(540)  

Goldleaf 
(511)  
32 − mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages.   
 __________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88091 A 
(800) 1303411 
(891) 2016 05 10 
(731) Vital Images, Inc.   

5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka  
MN 55343-4414; USA 

(540)  

VITALITY XT 
(511)  
9 − Computer software, namely, software that 
provides access to and integration of business 
intelligence in the field of medical imaging by 
combining information from various databases and 
presenting it in an easy-to-understand user interface. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88284 A 
(800) 1305243 
(891) 2016 04 27 
(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A.   

Gran Vía de Carlos III, 94, E-08028 
BARCELONA; Spain 

 
 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(540) 

 
(591) Black ("Pantone: black 100");  
blue ("Pantone: 320c"); green ("Pantone: 376C").  
(511)  
5 − Pharmaceutical and veterinary products, 
hygienic and sanitary products for medical use; 
dietetic substances and foodstuffs for medical or 
veterinary use, food for babies, food supplements for 
human beings or animals, nutraceutical products for 
therapeutic use and as a dietary supplements; 
plasters, material for dressings; disinfectants; 
products for destroying vermin; fungicides.  
 

42 − Medical and pharmaceutical research services; 
research and development services in the field of 
bacteriology; scientific research services for medical 
purposes; agrochemical research; chemical research 
and analysis; advisory services relating to 
pharmaceutical research; technical project study; 
medical research laboratory services.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88293 A 
(800) 1304949 
(891) 2016 04 07 
(731) ÇAY İŞLETMELERİ GENEL  

MÜDÜRLÜĞÜ   
Műftű Mah. RİZE; Turkey 

(540) 

 
(591) Black and white  
(526)  – The trademark is protected as a whole. 
"Soguk Çay" shall not be subject to independent 
legal protection. 
(511)  
32 − Beers; preparations for making beer; mineral 
water; spring water; table water; soda water; fruit 
and vegetable juices; fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages; 
non-alcoholic soft drinks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88528 A 
(800) 1308254 
(891) 2016 03 08 
(731) SHARKOON Technologies GmbH   

Siemensstr. 38, 35440 Linden; Germany 
(540)  

Sharkoon 
(511)  
9 − Computer, computer peripheral equipment, 
computer hardware, computer software, computer 
program. 
_________________________________________ 

(260) AM 2017 88594 A 
(800) 1307962 
(891) 2016 05 31 
(731) C.F.E.B. SISLEY   

16, avenue George V, F-75008 PARIS; France 
(540)  

HAIR RITUEL BY SISLEY 
(511)  
3 − Shampoos, hair lotions, hair oils, hair mousses, 
hair balms, hair masks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88601 A 
(800) 1308132 
(891) 2016 08 02 
(731) BEDGEAR, LLC   

110 BI-COUNTY BOULEVARD,  
FARMINGDALE NY 11735; USA 

(540)  

PERFORMANCE 
MATTRESS 

(526) MATTRESS 
(511)  
20 − Mattresses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88609 A 
(800) 1221605 
(891) 2016 05 30 
(731) FREICARE SWISS GMBH   

Neugasse 55, CH-9000 St. Gallen;  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black-white 
(511)  
5 − First-aid boxes, filled; tonics (medicines); 
germicides; bacteriological preparations for medical 
use; balms for medical purposes; cotton for medical 
purposes; hygienic bandages; menstruation 
bandages; aseptic cotton; bandages for dressings; 
bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; 
albuminous foodstuffs for medical purposes; 
biological preparations for medical purposes; 
bracelets for medical purposes; bromine for 
pharmaceutical purposes; petroleum jelly for me-
dical purposes; vaccines; chemical preparations for 
the diagnosis of pregnancy; bath salts for medical 
purposes; preparations of lime for pharmaceutical 
purposes; wadding for medical purposes; absorbent 
cotton; preparations for reducing sexual activity; 
vitamin preparations; hydrated chloral for 
pharmaceutical purposes; charcoal for pharma-
ceutical purposes; hematogen; sanitary tampons; 

 
 #15  2017 08 10 

 
89 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

sanitary knickers; menstruation bandages; sanitary 
towels, napkins; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard plasters; anthelmintics; glycerine 
for medical purposes; glucose for medical purposes; 
breast-nursing pads; hormones for medical purposes; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; deodorants for clothing and textiles; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; air deodorising preparations; babies' 
napkin-pants (diaper-pants); diagnostic preparations 
for medical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical 
purposes; elixirs (pharmaceutical preparations); 
gelatine for medical purposes; cod liver oil; greases 
for medical purposes; chewing gum for medical 
purposes; vulnerary sponges; nervines; tranquilli-
zers; personal sexual lubricants; analgesics; 
anaesthetics; iodine for pharmaceutical purposes; 
iodoform; potassium salts for medical purposes; 
camphor for medical purposes; castor oil for medical 
purposes; anti-rheumatism rings; compresses; 
solutions for contact lenses; contact lens cleaning 
preparations; medicinal roots; styptic preparations; 
adhesive plasters; adhesive tapes for medical 
purposes; medicinal alcohol; medicine cases, 
portable, filled; medical tea for slimming purposes; 
herbs for medical purposes; medicinal tea; medicinal 
infusions; medicinal oils; lotions for medical 
purposes; mint for pharmaceutical purposes; 
magnesia for pharmaceutical purposes; gauze for 
dressings; menthol; medicinal drinks; vesicants; 
tincture of iodine; sodium salts for medical 
purposes; sal ammoniac pastilles for pharmaceutical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; 
diapers (babies' napkins); leeches for medical 
purposes; dressings, medical; surgical dressings; 
plasters for medical purposes; adhesive plaster; air 
purifying preparations; mouthwashes for medical 
purposes; pomades for medical purposes; poultices; 
purgatives; febrifuges; chemical contraceptives; 
antiseptic cotton; antiparasitic preparations; anti-uric 
preparations; radiological contrast substances for 
medical purposes; solvents for removing adhesive 
plasters; mercurial ointments; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; tissues impregnated 
with disinfectant lotions for medical purposes; 
suppositories; turpentine for pharmaceutical purpo-
ses; soporifics; sterilising preparations; strychnine; 
sulphonamides (medicines); blood glucose test strips 
for blood glucose monitors (glucometers); control 
solutions for blood glucose test strips; test strips for 
pregnancy diagnosis; test strips for ovulation 
diagnosis; thymol for pharmaceutical purposes; 
medicinal herbs; panty liners (sanitary); pharma-
ceutical preparations; phenol for pharmaceutical 
purposes; formic aldehyde for pharmaceutical 
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; 
quinine for tissues; chloroform; antiseptics. 

10 − Aerosol dispensers for medical purposes; 
obstetric apparatus; forceps; anaesthetic apparatus; 
anaesthetic masks; hernia bandages; bandages, 
elastic; cupping glasses; disposable shoe covers for 
medical purposes; dental burs; vaginal syringes; 
orthopedic footwear; hot air vibrators for medical 
purposes; vibromassage apparatus; erotic vibrating 
rings (sex vibrating rings); ear picks; galvanic belts 
for medical purposes; babies' pacifiers (teats); 
gastroscopes; bed pans; plaster bandages for 
orthopaedic purposes; feeding bottle teats; needles 
for medical purposes; suture needles; needles for 
injection pens for medical purposes; surgical 
sponges; mirrors for dentists; mirrors for surgeons; 
diagnostic apparatus for medical purposes; drainage 
tubes for medical purposes; stockings for varices; 
elastic stockings for surgical purposes; electro-
cardiographs; heating cushions (pads), electric, for 
medical purposes; clips, surgical; probes for medical 
purposes; corn knives; dental apparatus and 
instruments; teething rings; injectors for medical 
purposes; inhalers, nebulizers; peak flow meters; 
cannulae; heart pacemakers; catheters; quartz lamps 
for medical purposes; enema apparatus for medical 
purposes; thermo-electric compresses (surgery); 
corsets for medical purposes; abdominal corsets; 
esthetic massage apparatus; droppers for medical 
purposes; lamps for medical purposes; lasers for 
medical purposes; lancets; lanceolate devices; 
medical apparatus and instruments; spoons for 
administering medicine; massage apparatus; gloves 
for massage; masks for use by medical personnel; 
uterine syringes; crutches; breast pumps; air 
cushions for medical purposes; instrument cases for 
use by surgeons and doctors; nasal aspirators; tips 
for crutches for invalids; finger guards for medical 
purposes; thread, surgical; scissors for surgery; 
knives for surgical purposes; disposable clothes for 
medical purposes; orthopedic articles; arch supports 
for footwear; knee bandages, orthopedic; orthopedic 
soles; orthopedic belts; orthoses (fixators) for fingers 
and toes for medical purposes; ophthalmometers; 
ophthalmoscopes; gloves for medical purposes; 
pessaries; saws for surgical purposes; sprayers for 
medical purposes; draw-sheets for sick beds; 
hypodermic syringes; babies' bottles; dropper bottles 
for medical purposes; slings (supporting bandages); 
suspensory bandages; bandages for joints, 
anatomical; soporific pillows for insomnia; cushions 
for medical purposes; pads (pouches) for preventing 
pressure sores on patient bodies; abdominal pads; 
orthopedic pads; childbirth mattresses; maternity 
belts; belts, electric, for medical purposes; belts for 
medical purposes; condoms; arterial blood pressure 
measuring apparatus; pulse meters; contraceptives, 
non-chemical; umbilical belts; radiological apparatus 
for medical purposes; body rehabilitation apparatus 
for medical purposes; resuscitation apparatus; X-ray 
apparatus for medical purposes; respirators for 
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artificial respiration; examination gloves for medical 
purposes; surgical gloves; urinals (vessels); scalpels; 
hearing aids for the deaf; teats; clothing especially 
for operating rooms; spirometers (medical appa-
ratus); stethoscopes; dental apparatus, electric; 
thermometers for medical purposes; urethral probes; 
urethral syringes; urological apparatus and 
instruments; surgical apparatus and instruments; 
surgical implants; splints, surgical; syringes for 
injections; syringes for medical purposes; insulin 
syringes for medical purposes; injection pens for 
medical purposes; blood glucose meters (gluco-
meters); posture correctors for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88616 A 
(800) 1309259 
(891) 2016 05 13 
(731) Oy Karl Fazer Ab   

Fazerintie 6, FI-01230 Vantaa; Finland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
30 − Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
chocolate; caramels; cookies; biscuits; buns; 
pastilles; chewing gum; sal ammoniac liquorice 
sweets; pies; lollipops; cakes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88620 A 
(800) 1308537 
(891) 2015 09 30 
(731) Public Joint-Stock Company "AVTOVAZ"   

Yuzhnoe shosse, 36, RU-445024 Togliatti,  
Samarskaya oblast; Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
12 − Motor cars; sports cars. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2017 88621 A 
(800) 1309272 
(891) 2016 04 03 
(731) TAIZHOU JINTAI KITCHENWARE &  

SANITARYWARE CO., LTD  
No. 888, Haifeng Road, Taizhou, 318000 
 Zhejiang; China 

(540)  

BELEZZØ 
(511)  
11 − Taps [faucets]; radiator [heating]; floor drain; 
lamps; water conduits installations; pipe accessory 
for hot-water heating device; water-pipes for 
sanitary installations; heating radiator; toilet bowls; 
bath fittings. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88622 A 
(800) 1308541 
(891) 2015 12 18 
(731) JV INVESTMENTS, SIA   

Ūdens iela 12-118, LV-1007 Rīga; Latvia 
(540) 

 
(591) Dark grey and olive green  
(511)  
9 − Data processing equipment; computers; compu-
ter software; all computer programs and software 
regardless of recording media or means of 
dissemination, that is, software recorded on 
magnetic media or downloaded from remote 
computer network. 
 

35 − Advertising; business management; business 
administration; office functions; market research; 
sales promotion for others, product demonstration; 
retail services for computer software. 
 

37 − Installation and repair of computer hardware 
and communication equipment. 
 

42 − IT consultancy, advisory and information servi-
ces; scientific and technological services, research 
and design in these areas; design and development of 
computer hardware and software; professional 
advice relating to computer software and computer 
system design. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88745 A 
(800) 1310185 
(891) 2016 03 25 
(731) NEXTEV CO., LTD   

Suite 115, 569 Anchi Road, Anting Town,  
Jiading District, 201805 Shanghai; China 
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(540) 

 
(591) Black, white, light blue  
(511)  
12 − Sport cars; cars; motors for land vehicles; tires 
for vehicle wheels; steering wheels for vehicles. 
 

37 − Motor vehicle maintenance and repair; car 
washing; anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
breakdown assistance [repair]; vehicle battery 
changing. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88747 A 
(800) 1310221 
(891) 2016 05 04 
(731) Medytox Inc.   

78, Gangni 1-gil, Ochang-eup,  
Cheongwon-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do; Republic of Korea 

(540)  

Articul One 
(511)  
5 − Pharmaceutical and veterinary preparations; 
drugs for medical purposes; pharmaceutical drugs; 
medical preparations made of solutions of 
hyaluronic acid or modified hyaluronic acid; medical 
hyaluronic acid or modified hyaluronic acid in the 
form of pre-filled syringes; medical hyaluronic acid 
or modified hyaluronic acid used for treatment or 
prevention of arthritis or osteoarthritis in the form of 
injection to inject into joints; preparations for trea-
ting arthritis; preparations for treating osteoarthritis; 
improving preparations for articular function (medi-
cal purposes). 
 

10 − Medical filler syringes; syringes for injection of 
medical substances; syringes for medical purposes 
and for injections; injection device for pharma-
ceuticals; medical apparatus and instruments other 
than for dental purposes; joint prostheses; injection 
devices for pharmaceuticals, used to inject hyalu-
ronic acid for treatment or prevention of arthritis or 
osteoarthritis. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88751 A 
(800) 1310292 
(891) 2016 04 22 
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.   

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE;  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
18 − Leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; bags; shoulder bags; handbags; boston 
bags; waist packs; sling bags for carrying infants; 
shopping bags; duffle bags; tote bags; evening 
handbags; clutch bags; wallets; purses; leather credit 
card cases and holders; business card cases; 
travelling cases of leather; shoe bags for travel; 
briefcases; attaché cases; pouches of leather; 
carrying cases made of leather; school bags and 
satchels; suitcases; sports bags; bags and holdalls for 
sports clothing; key cases made of leather; 
backpacks; rucksacks; carry-on bags; vanity cases 
sold empty; shaving bags sold empty; beach bags. 
 

25 − Clothing, footwear, headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88752 A 
(800) 1310320 
(891) 2016 05 24 
(731) Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA   

Lübecker Str. 49-55, 23611 Bad Schwartau;  
Germany 

(540)  

CORNY SLIM 
(511)  
32 − Smoothies [non-alcoholic fruit drinks]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88827 A 
(800) 1310786 
(891) 2016 05 12 
(731) F.LLI POLACCO DI GIUSEPPE & ELIO 

S.N.C.   
Via Camporosolo, 198, I-37047  
SAN BONIFACIO (VR); Italy 

(540)  

PAKELO 
(511)  
4 − Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
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(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
 

35 − Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88829 A 
(800) 1310798 
(891) 2016 03 23 
(731) Philipp Plein   

Via Dufour 20, CH-6900 Lugano; Switzerland 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
9 − Parts and accessories for portable and handheld 
digital electronic apparatus, particularly pouches for 
computers and tablet computers, sleeves for 
computers and tablet computers; parts and 
accessories for mobile telephones, particularly 
pouches and sleeves for mobile telephones; soft 
cases for cell phones; cases for mobile telephones; 
cases of leather or imitation leather for mobile 
telephones; bags of fabric or textile for mobile 
telephones; smartphones; smartwatches; electronic 
tablets; spectacles [optics]; sunglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; cases for spectacles and 
sunglasses; chains for spectacles and sunglasses; 
strings for spectacles and sunglasses. 
 

18 − Leather and imitations of leather not included 
in other classes; animal skins; everyday bags; 
backpacks; travel bags and other luggage; handbags; 
trunks and suitcases; attaché cases, briefcases and 
pocket wallets; purses; cases of leather or 
leatherboard and bags [envelopes, pouches] for 
packaging; card cases; sports bags; satchels; toiletry 
bags, empty; umbrellas; parasols; walking sticks; 
whips; saddlery. 
 

26 − Brooches [clothing accessories]; feathers 
[clothing accessories]; buckles [clothing 
accessories]; brassards; birds' feathers [clothing 
accessories]; ostrich feathers [clothing accessories]; 
belt buckles [clothing accessories]; buckles of 
precious metal [clothing accessories]; badges (for 
wear) not of precious metal; ornamental novelty 
badges; appliqués [haberdashery]; expanding bands 
for holding sleeves; ribbons of textile for wrapping; 
ribbons [haberdashery]; cords for clothing; lace for 
edgings; trimmings for clothing; brooches [clothing 
accessories]; chenille [passementerie]; mage [buns 

for Japanese hair styles]; ornamental novelty pins, 
other than jewelry; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles [haberdashery]; snap 
fasteners; removable push-up silicone pads for bras; 
removable reshaping silicone pads for buttocks; 
elastic ribbons; elastic hair bands; mitten clips; 
ornamental feathers [trimmings for clothing]; 
festoons [embroidery]; whalebones for corsets; heat 
adhesive patches for repairing textile articles; 
patches for repairing textile articles; fringes; hair 
twist ties; embroidered patches for clothing; 
embroidered emblems; mica spangles; gold 
embroidery; gold embroidery for clothing; belt 
clasps; hair bands; scrunchies [elastic ornaments for 
hair]; hair clips; hair grips; waving pins for the hair; 
hair pins; hair nets; motoyui [strings with tassels for 
Japanese hair styles]; bows for the hair; hair 
ornaments; brooches for the hair; hair barrettes; hair 
extensions; tresses of hair; hooks [haberdashery]; 
hooks and eyes; shirt buttons; binding needles; pant 
leg cuff straps; fastenings for suspenders; hat 
ribbons; hat pins for securing hats; hat ornaments 
[not of precious metal]; frills [lacework]; edgings for 
clothing; hooks for clothing [fastenings]; eyelets for 
clothing; frills for clothing; fastenings for clothing; 
clasps for clothing; skirt flounces; hook and eye 
fastening tape; hook and pile fastening tapes; 
buttons; buttons for clothing; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; chokers [cords]; collar 
supports; wreaths of artificial flowers; artificial 
flowers for attaching to clothing; artificial flowers; 
beads other than for making jewelry; haberdashery, 
except yarns; hair curl clips; metal fasteners for 
footwear; ornamental novelty buttons; novelty 
buttons; needles; spangles for clothing; wigs; 
ponytail rubber bands; top-knots (pompoms); zipper 
pulls; zip fasteners; slide locks for bags; zippers and 
parts thereof; rosettes [haberdashery]; flexible 
buckles for clothing; hooks for corsets; saddlers' 
needles; decorative cloth patches; decorative ribbons 
of textile; decorative bows of textile; buckles for 
clothing; shoe laces; bodkins; shoe hooks; shoe 
eyelets; shoe buckles; shoe fasteners; shoe 
ornaments [not of precious metal]; shoulder pads for 
clothing; safety pins; silver embroidery for clothing; 
obi-dome [special fasteners for Japanese sashes]; 
lace and embroidery, ribbons and braid; appliqués of 
fabric [haberdashery]; patches of fabric for clothing; 
ribbons of textile materials; bows of textile for 
wrapping; toupees; braids; numerals or letters for 
marking linen; decorative ribbons [haberdashery]; 
marugushi [ornamental combs for Japanese hair 
styles]. 
 

35 − Wholesale and retail sale services, also on the 
Internet, namely, the sale of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
parts and accessories for portable and handheld 
digital electronic apparatus, particularly pouches for 
computers and tablet computers, sleeves for 
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computers and tablet computers, parts and 
accessories for mobile telephones, particularly 
pouches and sleeves for mobile telephones, soft 
cases for cell phones, cases for mobile telephones, 
cases of leather or imitation leather for mobile 
telephones, bags of fabric or textile for mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, electronic 
tablets, spectacles [optics], sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, cases for spectacles and 
sunglasses, chains for spectacles and sunglasses, 
strings for spectacles and sunglasses, precious 
metals and their alloys and goods of these materials 
or coated therewith, not included in other classes, 
fine jewelry, jewelry, precious stones, timepieces 
and chronometric instruments, clocks and watches, 
key rings [jewelry and costume jewelry], leather and 
imitations of leather not included in other classes, 
animal skins, everyday bags, backpacks, travel bags 
and other luggage, handbags, trunks and suitcases, 
attaché cases, briefcases and pocket wallets, purses 
and wallets, cases, card cases, sports bags, school 
bags, toiletry bags, umbrellas, parasols, walking 
sticks, whips, saddlery, furniture, particularly home 
furniture, kitchen furniture, mirrors [silvered glass], 
frames, utensils and containers for household or 
kitchen use, combs and sponges, glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes, fabrics and textile goods, not included in 
other classes, bed and table covers, clothing, 
footwear, headgear, brooches [clothing accessories], 
articles for dolls, feathers [clothing accessories], 
buckles [clothing accessories], armbands, birds' 
feathers [clothing accessories], ostrich feathers 
[clothing accessories], belt buckles [clothing 
accessories], buckles of precious metal [clothing 
accessories], clothing accessories, sewing articles 
and decorative articles of textile, gymnastics 
apparatus, gymnastic and sports articles, games, 
toys, clothing accessories; organization of fashion 
shows for advertising purposes; organization of 
fashion shows for commercial purposes. 
 

41 − Entertainment services; organization of fashion 
shows for entertainment purposes; sports and 
cultural activities; organization of contests; 
organization of beauty contests; organization and 
conducting of parties; production and conducting of 
shows .. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88850 A 
(800) 1311034 
(891) 2016 05 26 
(731) Obshchestvo s Ogranichennoy  

Otvetstvennostyu "Kapus Kosmetiks"   
Volokolamskoe chosse, str. 1-1, komn. 18,  
RU-125080 Moskva;  
Russian Federation 

 
 

(540) 

 
(540) Lagel 
(591) Black and white  
(511)  
3 − Nail polish; false nails; lacquer-removing 
preparations; nail care preparations, namely base, 
primer, restorative, protective coatings. 
 

35 − Advertising; sales promotion for others, namely 
goods of class 3. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88865 A 
(800) 1311200 
(891) 2016 06 02 
(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft   

Petuelring 130, 80809 Munich; Germany 
(540) 

 
(591) Gray, black and white  
(511)  
4 − Industrial oils and greases; lubricants; engine 
oils; gear oils; petrol additives; additives for fuels for 
vehicles; fuel for vehicles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88868 A 
(800) 1311323 
(891) 2016 05 17 
(731) Bayer Intellectual Property GmbH   

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 
Rhein; Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations, preparations for 
treating pulmonary hypertension via inhalation. 
 
10 − Medical instruments, inhalers for treating 
pulmonary hypertension. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88872 A 
(800) 1311351 
(891) 2016 06 10 
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(731) IPSEN PHARMA S.A.S   
65 Quai Georges Gorse F-92100  
BOULOGNE BILLANCOURT;  
France 

(540) 

 
(591) Dark blue, white, yellow and orange  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations; dietetic foods for 
medical use; dietetic substances for medical use; 
food for babies; probiotic bacterial formulations for 
medical use; food supplements; nutritional 
supplements; plasters. 
 

41 − Education and training services; publication of 
books and magazines; multimedia publishing of 
printed matter; multimedia publishing of journals, 
specialized journals and newspapers; provision of 
non-downloadable online electronic publications; 
organization of seminars, working groups, research 
groups and conventions in the field of medicine; 
organization of conferences and symposiums in the 
field of medical science; organization and 
conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; provision of non-downloadable 
electronic publications. 
 

44 − Medical information services; advisory services 
concerning medical services; medical services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88874 A 
(800) 1311357 
(891) 2016 05 18 
(731) SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ  

ANONİM ŞİRKETİ   
Okmeydani, BoruÇiçegi Sk. No. 16 Kat:4  
Şişli, TR-34382 ISTANBUL (TR); Turkey 

(540) 

     
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceuticals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88879 A 
(800) 1311625 
(891) 2016 03 12 
(731) VICTORY 2000 EOOD  G.S.  

Rakovski Str. 32, BG-5250 SVISHTOV;  
Bulgaria 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
3 − Perfumery; cosmetics; air fragrancing 
preparations; aromatic essential oils; scented wood; 
scented water; oils for cleaning purpose; aromatic 
water not for medical use;  sachets for perfuming 
linen; toilet water; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; ethereal essences; extracts of 
flowers (perfumes); canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; windscreen cleaning 
liquids windshield cleaning liquids; preparation for 
air fragrancing, not included in other classes. 
 

5 − Deodorants, other than for human beings or for 
animals; air fragrancing; odour neutralizing 
preparation for clothing; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorizing preparations for car and 
automobiles; shoe deodorizers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88881 A 
(800) 1311671 
(891) 2016 03 23 
(731) Izabella Raufovna Potemkina 

Bolshaya Tulskaya street, bld. 54, aprt. 54,  
RU-115191 Moscow; Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
18 − Mountaineering sticks; pocket wallets; business 
card cases; reins; harness fittings; parts of rubber for 
stirrups; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; umbrellas; parasols; saddlery; frames for 
umbrellas or parasols; handbag frames; cases of 
leather or leatherboard; valves of leather; whips; 
imitation leather; leather, unworked or semi-worked; 
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leatherboard; casings, of leather, for springs; 
umbrella rings; boxes of leather or leatherboard; 
boxes of vulcanised fibre; chain mesh purses; 
purses; fastenings for saddles; butts [parts of hides]; 
saddle trees; bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging; moleskin [imitation of leather]; 
travelling sets [leatherware]; knee-pads for horses; 
muzzles; halters; vanity cases, not fitted; leather 
thread; furniture coverings of leather; gut for making 
sausages; clothing for pets; trimmings of leather for 
furniture; collars for animals; music cases; slings for 
carrying infants; goldbeaters' skin; cat o' nine tails; 
leather leashes; pads for horse saddles; horseshoes; 
girths of leather; coverings of skins [furs]; horse 
blankets; shoulder belts [straps] of leather; 
briefcases; traces [harness]; fur; haversacks; leather 
straps; straps for soldiers' equipment; harness straps; 
straps for skates; straps of leather [saddlery]; chin 
straps, of leather; stirrup leathers; umbrella handles; 
walking stick handles; suitcase handles; rucksacks; 
travelling bags; riding saddles; net bags for 
shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags; 
bags for climbers; sling bags for carrying infants; 
garment bags for travel; valises; handbags; tool bags, 
empty; beach bags; bags for sports; bags for 
campers; shopping bags; wheeled shopping bags; 
school satchels; pouch baby carriers; travelling 
trunks; nose bags [feed bags]; bridoons; walking 
sticks; umbrella sticks; walking stick seats; bits for 
animals [harness]; bridles [harness]; harness for 
animals; key cases; horse collars; trunks [luggage]; 
suitcases; attaché cases of leather; covers for horse 
saddles; umbrella covers; kid; curried skins; animal 
skins; cattle skins; leather laces; blinkers [harness]; 
game bags [hunting accessories]. 
 

25 − Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; 
sweat-absorbent underwear; berets; overalls; boas 
[necklets]; teddies [undergarments]; boots; ski boots; 
boots for sports; breeches for wear; trousers; football 
boots; brassieres; detachable collars; collars 
[clothing]; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines 
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg 
warmers]; gaiters; boot uppers; corselets; jerseys 
[clothing]; vests; sports jerseys; hosiery; heels; long 
underwear; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; 
pockets for clothing; neck scarfs [mufflers]; visors 
[headwear]; cap peaks; tights; slips [undergarments]; 
combinations [clothing]; wet suits for water-skiing; 
bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; 
bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; 
jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing 
vests; leggings [pants]; liveries; camisoles; cuffs; 
short-sleeve shirts; mantillas; coats; sleep masks; 
furs [clothing]; mittens; miters [hats]; muffs 
[clothing]; socks; beach shoes; sports shoes; 
footwear; paper clothing; outerclothing; ready-made 
clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; uniforms; clothing; 

fittings of metal for footwear; maniples; overcoats; 
parkas; pelerines; gloves [clothing]; ski gloves; 
pajamas; bathing trunks; shirt fronts; scarfs; pocket 
squares; dresses; waterproof raincoats; headbands 
[clothing]; garters; sock suspenders; stocking 
suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; 
dress shields; soles for footwear; braces for clothing 
[suspenders]; lace boots; ponchos; girdles; belts 
[clothing]; money belts [clothing]; layettes 
[clothing]; non-slipping devices for footwear; 
heelpieces for stockings; welts for footwear; 
chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath 
sandals; boots; sarongs; jumper dresses; saris; 
sweaters; footwear uppers; inner soles; bath slippers; 
togas; knitwear [clothing]; underpants; shoes; 
gymnastic shoes; slippers; skull caps; turbans; 
headgear for wear; aprons [clothing]; tee-shirts; 
dressing gowns; bath robes; top hats; tips for 
footwear; stockings; sweat-absorbent stockings; 
shawls; caps [headwear]; paper hats [clothing]; 
shower caps; bathing caps; sashes for wear; studs for 
football boots; hats; babies' pants [underwear]; 
trouser straps; pelisses; esparto shoes or sandals; 
skirts; petticoats; skorts. 
 

35 − Import-export agency services; commercial 
information agency services; advertising agency 
services; rental of advertising space; business 
auditing; book-keeping; demonstration of goods; 
opinion polling; market studies; business 
information; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; business 
investigations; business research; marketing re-
search; business management and organization 
consultancy; business organization consultancy; 
business management consultancy; professional 
business consultancy; layout services for advertising 
purposes; marketing; business management of 
performing artists; business management of sports 
people; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; 
business appraisals; payroll preparation; data search 
in computer files for others; business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; economic forecasting; 
auctioneering; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; sales promotion for others; 
production of advertising films; office machines and 
equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; 
rental of vending machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; writing of publicity texts; adverti-
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sing; 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; telemarketing services; business 
management of hotels; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
administrative processing of purchase orders; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
relocation services for businesses; price comparison 
services; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; telephone answering for unavailable 
subscribers; outsourcing services [business assis-
tance]; business efficiency expert services. 
 

40 − Embroidering; material treatment information; 
leather staining; fur dyeing; shoe staining; textile 
dyeing; cloth dyeing; leather working; cloth edging; 
fur conditioning; fur mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for 
clothing; cloth fireproofing; textile treating; 
stripping finishes; wool treating; fabric bleaching; 
clothing alteration; dressmaking; cloth cutting; fur 
satining; cloth pre-shrinking; dyeing services; 
custom tailoring; custom fashioning of fur. 
 

42 − Graphic arts design; dress designing; styling 
[industrial design]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88885 A 
(800) 1311821 
(891) 2016 06 08 
(731) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.   

301 Binney Street, Cambridge, MA 02142;  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of digestive and gastrointestinal related 
disorders and diseases. 
 
42 − Research and development of pharmaceuticals 
for others. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88886 A 
(800) 1311834 
(891) 2016 04 27 
(731) Joint Stock Company "BIOCAD"   

Svyazi st., bld. 34, liter A, p. Strelna,  
RU-198515 Saint Petersburg; Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88887 A 
(800) 1311849 
(891) 2016 05 30 
(731) Unilever N.V.   

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam;  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
3 − Soap; medicated soap; cleaning preparations; 
perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants for personal use; hair care 
preparations; shampoos and hair conditioners; hair 
colorants; hair styling products; non-medicated toilet 
preparations; cosmetic bath and shower 
preparations; cosmetic skin care preparations; 
cosmetic oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; cologne; depilatory preparations; 
cosmetic sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; cosmetic lip care preparations; talcum 
powder for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
tissues, pads or wipes impregnated or pre-moistened 
with personal cleansing or other cosmetic lotions; 
beauty masks and cosmetic facial packs. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88897 A 
(800) 1311972 
(891) 2016 07 26 
(731) L&O Hunting Group GmbH   

Ziegelstadel 1, 88316 lsny; Germany 
(540)  

Apollon 
(511)  
8 − Hand tools and implements (hand-operated) used 
in agriculture, horticulture and forestry, for the 
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construction of machines, apparatus and vehicles, 
and for structural engineering; cutlery goods, forks 
and spoons; side arms; hunting knives; pocket 
knives; parts and fittings for all the aforesaid goods 
included in this class. 
 

13 − Firearms; ammunition and projectiles; 
explosives; accessories for the aforesaid goods, 
namely gun bags, gun cases, cartridge belts, gun 
slings, cartridge cases. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88899 A 
(800) 1056631 
(891) 2016 06 09 
(731) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG   

Seestrasse 204 CH-8802 Kilchberg;  
Switzerland 

(540)  

LINDT CREATION 
(511)  
30 − Cocoa; extracts of cocoa and cocoa powder for 
consumption; chocolate masses, especially 
chocolates for making pralines, dips, chocolate 
fillings and decorations; toppings; chocolate for 
cooking, especially chocolate chips for cooking; 
cooking mixes, especially mixes for cakes, muffins 
and biscuits; chocolates; chocolate bars (filled and 
hollow); chocolate bars; chocolate cakes; pralines, 
also filled with liquids, especially with wines and 
spirits; chocolate truffles; hollow and filled 
chocolate shapes; chocolate such as Christmas-tree 
decorations; chocolate beverages, chocolate sauces 
and chocolate syrups; chocolate for spreads; pastry 
and confectionery; cakes; biscuits; marzipan; 
marzipan substitutes; edible ices; powder for edible 
ices; confectionery; candy, also filled with liquid; 
coffee; coffee beverages; coffee beans; ground 
coffee. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88901 A 
(800) 1095932 
(891) 2016 09 14 
(731) MARCHESINI GROUP S.P.A.   

Via Nazionale, 100, I-40065 PIANORO (BO);  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
 

(511)  
7 − Automatic machines and apparatus for the 
packaging of pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles; filling machines, selecting 
machines, cartoning machines, capping machines, 
piping machines, labeling machines, sealing 
machines, all for pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles; automatic machines and 
apparatus used in the making and assembling of the 
bottles and the containers for pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles; microprocessor 
based automatic machines and apparatus for the 
packaging of pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles; microprocessor based machines, 
namely filling machines, selecting machines, 
cartoning machines, capping machines, piping 
machines, labeling machines, sealing machines, all 
for pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics 
articles; microprocessor based automatic machines 
and apparatus used in the making and the assembling 
of the bottles and the containers of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles. 
 

9 − Counting machines for pharmaceuticals, food-
stuffs and cosmetic articles; measuring machines for 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetic articles. 
 

37 − Technical assistance for the repair and mainte-
nance of machines; maintenance services, repair and 
revision of: automatic machines and apparatus, 
microprocessor based automatic machines and 
apparatus, all for the packaging of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles, filling machines, 
counting machines, measuring machines, selecting 
machines, cartoning machines, capping machines, 
piping machines, labeling machines, sealing 
machines, also the microprocessor based ones, for 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles, 
automatic machines and apparatus, microprocessor 
operated automatic machines and apparatus, all used 
in the making and the assembling of the bottles and 
the containers of pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88917 A 
(800) 1312859 
(891) 2016 06 07 
(731) Limited Liability Company "ProfIT  

Solutions Engineering"   
Kamennoostrovsky prospect, 26/28, pom.  
66-N RU-197101 Saint Petersburg; Russian  
Federation 

(540) 
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(591) Brown and white  
(511)  
19 − Vinyl windows; windows, not of metal; 
wooden double glazed windows; wood blocks; 
wooden doors; doors, not of metal; building panels 
of wood; window frames of wood; wooden door 
frames; window frames, sashes and casements made 
of wood. 
 

20 − Goods, not included in other classes, of wood, 
namely wooden furniture. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88918 A 
(800) 1312905 
(891) 2016 07 04 
(731) SOKLEY S.A. P.O.   

Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola; 
British Virgin Islands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 1 − Fertilizers; synthetic resins, unprocessed; 
tempering and soldering preparations; fire 
extinguishing compositions; tanning substances; 
adhesives for industrial purposes; plastics, 
unprocessed; epoxy resins, unprocessed; 
preparations for the separation of greases; water-
softening preparations; glue for industrial purposes; 
birdlime; scale removing preparations, other than for 
household purposes; degreasing preparations for use 
in manufacturing processes; anti-incrustants; 
chemical preparations for scientific purposes, other 
than for medical or veterinary use; chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
 

2 − Paints; fireproof paints; wood stains; colorants; 
lacquers; enamels [varnishes]; coatings [paints]; 
varnishes; primers; oils for the preservation of wood; 
protective preparations for metals; anti-rust oils; 
anti-corrosive preparations; thinners for paints; 
thinners for lacquers. 
 

3 − Polish for furniture and flooring; windshield 
cleaning liquids; soap; laundry soaking preparations; 
laundry bleach; cleaning preparations; polishing 
preparations; starch glaze for laundry purposes; 
fabric softeners for laundry use; furbishing 
preparations; preparations for unblocking drain 
pipes; laundry preparations; shining preparations 
[polish]; stain removers; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; degreasers other than for use in 
manufacturing processes. 
 

5 − Disinfectants for hygiene purposes. 
_________________________________________ 

(260) AM 2017 88922 A 
(800) 1313041 
(891) 2016 04 14 
(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd.   

12 Marina View, N23-01 Asia Square Tower  
2, Singapore 018961; Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 7 − Draining machines; grinders (machines); 
milking machines; animal shearing machines; 
sawing machines; paper machines; printing 
machines; machines for the textile industry; dyeing 
machines; tea processing machines; electric food 
preparation machines; cigarette machines for 
industrial purposes; leather tanning machines; 
leather paring machines; ironing machines; bicycle 
assembling machines; machines for the making of 
pottery; engraving machine; battery operated 
spraying machines; mechanical rope reels; machines 
for coiling ropes; pulleys of metal for use with rope 
(parts of machines); rope making machines; 
machines for packaging; mixers (machines); 
dishwashers; soybean reaping cutters (machines); 
industrial washing machines; washing machines for 
household purposes; washing machines 
incorporating drying facilities; machines for glass 
working; glassware manufacturing machines; 
electromechanical machines for chemical industry; 
cutting machines; apparatus for use in drilling; 
apparatus for lifting; machine tools for use in the 
maintenance of electric installations; die-casting 
machines; steam engines; carburetors; wind turbines; 
industrial sewing machines; knives (parts of 
machines); industrial robots; electric scissors; 
bicycle dynamos; machines for cleaning cooling air 
filters in engines; centrifuges; pressure controllers 
(regulators) being parts of machines; pressure 
controllers (valves) being parts of machines; air 
compressors; door closers, electric; electric gas 
bearing; electric welding machines; instruments 
(machines) for cleaning the exterior of vehicles; 
instruments (machines) for cleaning the interior of 
vehicles; cleaning machines for industrial 
installations; cleaning machines for pipe-lines; 
cleaning machines for machine tools; electric 
cleaning machines; apparatus for the removal of dust 
from buildings; electric dust removing (cleaning) 
apparatus; dust removing installations for cleaning 
purposes; dust separators; apparatus (machines) for 
filtering; curtain drawing devices, electrically 
operated; electric shoe cleaning (polishing) 
machines; electroplating machines. 
 

11 − Electric lamps; lighting lamps; lighting 
apparatus and installations; lighting devices for 
showcases; lampshades; flashlights; apparatus for 
the lighting of vehicle; germicidal lamps for air 
purification; electric cookers; cooking apparatus and 
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installations; kitchen stoves; cooking ovens; electric 
pressure cookers; electric kettles; water heaters; 
refrigerators; refrigeration installations; refrigeration 
units; air filtering apparatus; air conditioning 
apparatus; air filtration installations; air dryers; 
clothes dryers; dryers for the hands using a warm air 
drying stream; drying apparatus; air conditioning 
fans; electric cooling fans; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus; apparatus 
for ventilating vehicles; electric fans; electric hair 
dryers; hot water heaters; electric heating apparatus; 
installations for heating consisting of halogen 
heating devices; heaters for heating irons; electric 
heaters; apparatus for water supply purposes; 
fireplaces, domestic; tap water faucets; apparatus for 
heating; temperature control apparatus (valves) for 
central heating radiators; automatic watering 
installations; bath installations; bath fittings; sanitary 
apparatus and installations; toilets [water-closets]; 
apparatus for disinfection; apparatus for water 
purification; apparatus for water filtering; machines 
for the processing (purification) of sewage; water 
softeners (apparatus); disposable sterilization 
pouches; portable electric heaters; lighters. 
 

18 − Fur; bags; travel box; backpack; purse (wallet); 
shopping bag; handbags; travel bag; luggage; 
rucksack; suitcases; sport bags; packaging bottle 
bags [envelopes, pouches] of leather; furniture 
upholstery leather; leather for furniture; leather 
strap, umbrella, umbrella cover; alpenstock; stick. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88923 A 
(800) 1313079 
(891) 2016 07 08 
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE   

41, rue Etienne Marcel F-75001 Paris; France 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
30 − Bread; yeast; baking powder; leaven, ferments 
for pastes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88924 A 
(800) 1313080 
(891) 2016 07 08 
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE  

41, rue Etienne Marcel F-75001 Paris; France 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
30 − Bread; yeast; baking powder; leaven, ferments 
for pastes. 
_________________________________________ 

(260) AM 2017 88925 A 
(800) 146657A 
(891) 2016 06 29 
(731) H. Lundbeck A/S   

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby; Denmark 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Special or non-special pharmaceutical products, 
objects for dressings and disinfectants, veterinary 
and sanitary products. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88926 A 
(800) 166985 
(891) 2016 06 07 
(731) Società Italo Britannica L. Manetti – 

H. Roberts & C. p.A.   
Via Pellicceria, 8, I-50123 Firenze;  
Italy 

(540)  

SANOGYL 
(511)  
3 − Non-pharmaceutical hygienic preparations for 
the care and the treatment of the mouth and the 
teeth; dentifrices of any kind; dental bleaching 
products; mouth wash. 
 

5 − Pharmaceutical preparations for the care and the 
treatment of the mouth and the teeth; medicated 
dental bleaching products; mouth wash. 
 

21 − Toothbrushes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88933 A 
(800) 985415 
(891) 2016 07 05 
(731) CARDIVA, S.L.   

Calle General Eguia, 48, E-48013 Bilbao;  
Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
10 − Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials, except 
orthopaedic bandages and tapes, as well as 
compression stockings. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 88934 A 
(800) 1141758 
(891) 2016 06 17 
(731) FOREST s.r.l.   

Via Friuli, 13 Frazione Padernello, I-31038  
Paese (TV); Italy 

(540) 

 
(591) Orange and black  
(511)  
25 − Clothing, footwear, headgear; underwear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88937 A 
(800) 1174324 
(891) 2016 09 13 
(731) KIMAR S.R.L.   

Piazza Euclide, n. 47, I-00197 ROMA (RM);  
Italy 

(540)  

NIYO & CO. 
(511)  
3 − Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

35 − Advertising; business management; business 
administration, office functions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88939 A 
(800) 1222275 
(891) 2016 09 20 
(731) I.C.O.N. EUROPE, S.L.   

RÚA AMOR RUIBAL, N° 11 ENTLO.  
E-36203 VIGO (PONTEVEDRA); Spain 

(540) 

 
 

(591) Pink and black  
(511)  
3 − Hair lotions; essential oils only intended for hair 
care; cosmetics only intended for hair care. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88940 A 
(800) 1246980 
(891) 2016 07 07 
(731) ACCOR   

82 rue Henri Farman, F-92130  
Issy-les-Moulineaux; France 

(540) 

 
(591) Dark blue  
(511)  
43 − Hotels; hotel services; services for providing 
food and drink; restaurants; cafeteria, tea room and 
bar services (with the exception of clubs); temporary 
accommodation; tourist homes; hotel room 
reservation services for travelers; booking services 
for temporary accommodation; consulting and 
advice (unrelated to business operation) in conne-
ction with hotels and restaurants; rental of rooms for 
conferences and meetings; provision of facilities for 
exhibitions, conferences and meetings; hotel and 
restaurant reservation services; provision of 
information on-line relating to hotel and restaurant 
reservations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88941 A 
(800) 1312013 
(891) 2016 07 26 
(731) Arysta LifeScience S.A.S.   

Route d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES;  
France 

(540)  

Bagira 
(511)  
1 − Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
fertilizers; plant growth regulators; biostimulants; 
bionutrients; agricultural biologicals; chemicals for 
the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals 
and/or agricultural biologicals; chemicals for making 
mixtures for end-use applications in agriculture, 
horticulture, silviculture, turf and ornamental care, 
and/or home and garden. 
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5 − 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; fumigants 
for use in agriculture, horticulture and home and 
garden; herbicides, fungicides, insecticides, 
pesticides, biologicals for biocontrol applications, 
and preparations for destroying vermin, each for use 
in agriculture, horticulture, silviculture, turf and 
ornamental care, and/or home and garden. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89024 A 
(800) 1314041 
(891) 2016 07 25 
(731) XPO Logistics, Inc.   

Five Greenwich Office Park, Greenwich CT 
06931; USA 
(540)  

RESULTS MATTER 
(511)  
39 − Logistics and supply chain services, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for 
others by air, ship or truck; transportation and 
delivery services by air, road and sea; freight and 
transport brokerage services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89026 A 
(800) 1314047 
(891) 2016 03 11 
(731) National System of Payment Cards  

Joint-stock Company   
Leninsky prospekt, 1, build. 2, RU-119991 

Moscow; Russian Federation 
(540) 

(591) Gray, white, green, blue and light blue  
(511)  
7 − 3D printers; distribution machines, automatic; 
welding machines, electric; welding apparatus, gas-
operated; vulcanisation apparatus; acetylene 
cleaning apparatus; high pressure washers; apparatus 
for drawing up beer under pressure; apparatus for 
aerating water; apparatus for aerating beverages; 
electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; 
electric arc cutting apparatus; electric arc welding 

apparatus; electric welding apparatus; inking 
apparatus for printing machines; soldering apparatus, 
electric; fittings for engine boilers; expansion tanks 
[parts of machines]; drums [parts of machines]; 
reels, mechanical, for flexible hoses; brake shoes 
other than for vehicles; concrete mixers [machines]; 
reels [parts of machines]; bobbins for weaving 
looms; harrows; journal boxes [parts of machines]; 
bulldozers; hoppers [mechanical discharging]; mine 
borers; truck lifts; rolling mill cylinders; crank 
shafts; printing rollers for machines; transmission 
shafts, other than for land vehicles; valves [parts of 
machines]; fans for motors and engines; saw 
benches [parts of machines]; winnowers; vibrators 
[machines] for industrial use; bearings [parts of 
machines]; water heaters [parts of machines]; 
bellows [parts of machines]; agitators; exhausts for 
motors and engines; drilling rigs, floating or non-
floating; lawnmowers [machines]; card clothing 
[parts of carding machines]; emergency power 
generators; alternators; dynamos; bicycle dynamos; 
current generators; generators of electricity; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
silencers for motors and engines; drilling heads 
[parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; 
cylinder heads for engines; soldering blow pipes, 
gas-operated; gas-operated blow torches; raking 
machines; stalk separators [machines]; sieves 
[machines or parts of machines]; mud catchers and 
collectors [machines]; tarring machines; hydraulic 
engines and motors; aeronautical engines; aeroplane 
engines; engines for air cushion vehicles; 
compressed air engines; jet engines other than for 
land vehicles; engines for boats; driving motors 
other than for land vehicles; motors, other than for 
land vehicles; propulsion mechanisms other than for 
land vehicles; de-aerators for feedwater; 
disintegrators; tympans [parts of printing presses]; 
holding devices for machine tools; turf removing 
ploughs; pump diaphragms; chisels for machines; 
jacks [machines]; rack and pinion jacks; moving 
pavements [sidewalks]; electric hand drills; crushers 
for kitchen use, electric; flues for engine boilers; 
reapers; reapers and binders; millstones; rakes for 
raking machines; kitchen grinders, electric; 
shredders [machines] for industrial use; injectors for 
engines; incubators for eggs; tools [parts of 
machines]; hand-held tools, other than hand-
operated; air condensers; control cables for 
machines, engines or motors; capstans; calenders; 
rotary steam presses, portable, for fabrics; ditchers 
[ploughs]; carburetters; carriages for knitting 
machines; crankcases for machines, motors and 
engines; steamrollers; pressure valves [parts of 
machines]; clack valves [parts of machines]; 
pressure reducers [parts of machines]; can openers, 
electric; cowlings [parts of machines]; machine 
wheels; freewheels other than for land vehicles; 
scale collectors for machine boilers; shoe lasts [parts 
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of machines]; brake pads other than for vehicles; 
piston segments; grease rings [parts of machines]; 
reapers and threshers; coal-cutting machines; 
compressors [machines]; air pumps [garage 
installations]; compressors for refrigerators; 
conveyors [machines]; belt conveyors; converters 
for steelworks; steam condensers [parts of 
machines]; aerocondensers; diggers [machines]; 
rams [machines]; thermic lances [machines]; 
mechanized livestock feeders; boxes for matrices 
[printing]; gear boxes other than for land vehicles; 
grease boxes [parts of machines]; housings [parts of 
machines]; harvesting machines; steam engine 
boilers; coffee grinders, other than hand-operated; 
taps [parts of machines, engines or motors]; cranes 
[lifting and hoisting apparatus]; roller bridges; water 
separators; spray guns for paint; cranks [parts of 
machines]; potters' wheels; grindstones [parts of 
machines]; cultivators [machines]; soldering lamps; 
winches; ploughshares; belts for conveyors; 
lubricators [parts of machines]; igniting magnetos; 
handling machines, automatic [manipulators]; 
churns; matrices for use in printing; machine fly-
wheels; hair clipping machines for animals; paper 
machines; blowing machines; knitting machines; 
galvanizing machines; bending machines; ironing 
machines; mineworking machines; blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases; blowing machines or fans for the 
compression, sucking and carrying of grain; net 
hauling machines [fishing]; electroplating machines; 
bottle sealing machines; sealing machines for 
industrial purposes; embossing machines; engraving 
machines; finishing machines; garbage [waste] 
disposals; blade sharpening [stropping] machines; 
earth moving machines; cord making machines; lace 
making machines; butter machines; cigarette 
machines for industrial purposes; sausage machines; 
stereotype machines; hosiery looms; grinding 
machines; dyeing machines; bottle washing 
machines; dishwashers; bottle filling machines; 
racket stringing machines; leather-working 
machines; dairy machines; glass-working machines; 
tobacco processing machines; grain husking 
machines; painting machines; oil refining machines; 
peeling machines; machines for processing plastics; 
ore treating machines; printing machines for use on 
sheet metal; brewing machines; whitewashing 
machines; road sweeping machines [self-propelled]; 
leather paring machines; bitumen making machines; 
papermaking machines; machines for making pasta; 
machines for the production of sugar; weeding 
machines; sifting machines; cinder sifters 
[machines]; puddling machines; notchers [machine 
tools]; bread cutting machines; road making 
machines; railroad constructing machines; machines 
for the textile industry; rail-laying machines; bottle 
capping machines; bottle stoppering machines; 
packaging machines; waste compacting machines; 

die-stamping machines; stamping machines; darning 
machines; milking machines; drainage machines; 
wrapping machines; grain separators; bookbinding 
apparatus and machines for industrial purposes; 
machines and apparatus for cleaning, electric; 
machines and apparatus for carpet shampooing, 
electric; machines and apparatus for polishing 
[electric]; sizing machines; punching machines; 
riveting machines; kitchen machines, electric; 
foundry machines; smoothing presses; fleshing 
machines; rinsing machines; flour mill machines; 
typesetting machines [printing]; hemming machines; 
grating machines for vegetables; braiding machines; 
wringing machines for laundry; cutting machines; 
steam engines; printing machines; rotary printing 
presses; compressed air machines; trimming 
machines; spinning machines; filling machines; 
friezing machines; cutters [machines]; satinizing 
machines; agricultural machines; mixing machines; 
sorting machines for industry; stitching machines; 
washing machines [laundry]; coin-operated washing 
machines; clippers [machines]; spinning frames; 
spin driers [not heated]; looms; kneading machines; 
typographic machines; type-setting machines 
[photocomposition]; beating machines; beaters, 
electric; packing machines; filtering machines; 
molding machines; carding machines; sewing 
machines; typecasting machines; electromechanical 
machines for chemical industry; labellers 
[machines]; mills [machines]; mills for household 
purposes, other than hand-operated; pepper mills 
other than hand-operated; centrifugal mills; machine 
wheelwork; feeders [parts of machines]; forge 
bellows; mixers [machines]; blenders, electric, for 
household purposes; vacuum cleaner bags; threshing 
machines; pneumatic hammers; hammers [parts of 
machines]; tilt hammers; power hammers; reeling 
apparatus, mechanical; motorized cultivators; motors 
for boats; clutches other than for land vehicles; meat 
choppers [machines]; superchargers; brake linings 
other than for vehicles; guides for machines; vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; pumps [machines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; aerating pumps for 
aquaria; vacuum pumps [machines]; compressed air 
pumps; pumps for heating installations; beer pumps; 
lubricating pumps; self-regulating fuel pumps; fuel 
dispensing pumps for service stations; centrifugal 
pumps; blades [parts of machines]; knives for 
mowing machines; chaff cutter blades; knives, 
electric; shears, electric; scissors, electric; engine 
mounts other than for land vehicles; bearing brackets 
for machines; pulverisers [machines]; agricultural 
implements other than hand-operated; axles for 
machines; steam traps; chucks [parts of machines]; 
drill chucks [parts of machines]; exhaust manifold 
for engines; soldering irons, gas-operated; soldering 
irons, electric; superheaters; gears, other than for 
land vehicles; reduction gears other than for land 
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vehicles; drilling machines; saws [machines]; chain 
saws; guns [tools using explosives]; glue guns, 
electric; compressed air guns for the extrusion of 
mastics; carburetter feeders; feeding apparatus for 
engine boilers; loading ramps; ploughs; pneumatic 
transporters; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; hangers [parts of machines]; 
anti-friction bearings for machines; roller bearings; 
self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; 
ball-bearings; elevators [lifts]; hoists; lifts, other 
than ski-lifts; pulleys; saw blades [parts of 
machines]; pistons [parts of machines or engines]; 
shock absorber plungers [parts of machines]; pistons 
for engines; pistons for cylinders; catalytic 
converters; torque converters other than for land 
vehicles; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; presses [machines for industrial 
purposes]; wine presses; basket presses; fodder 
presses; printing presses; typographic presses; 
swaging machines; pedal drives for sewing 
machines; cleaning appliances utilizing steam; food 
processors, electric; springs [parts of machines]; 
spinning wheels; punches for punching machines; 
vacuum cleaners; tambours for embroidery 
machines; radiators [cooling] for motors and 
engines; sewage pulverizers; air brushes for applying 
colour; regulators [parts of machines]; pressure 
regulators [parts of machines]; speed governors for 
machines, engines and motors; knives [parts of 
machines]; cutting blow pipes, gas-operated; blade 
holders [parts of machines]; loom shafts; gears for 
weaving looms; belts for machines; elevator belts; 
fan belts for motors and engines; dynamo belts; belts 
for motors and engines; adhesive bands for pulleys; 
robots [machines]; kick starters for motorcycles; 
stuffing boxes [parts of machines]; paper feeders 
[printing]; whisks, electric, for household purposes; 
sparking plugs for internal combustion engines; 
glow plugs for Diesel engines; brake segments other 
than for vehicles; tedding machines; separators; 
steam/oil separators; cream/milk separators; ball 
rings for bearings; sowers [machines]; snow 
ploughs; sheaf-binding machines; shaft couplings 
[machines]; fruit presses, electric, for household 
purposes; chaff cutters; teat cups [suction cups] for 
milking machines; stands for machines; machine 
tools; die-cutting and tapping machines; 
woodworking machines; sharpening machines; 
bicycle assembling machines; mortising machines; 
stone-working machines; metalworking machines; 
threading machines; planing machines; lathes 
[machine tools]; milling machines; trueing 
machines; metal drawing machines; rolling mills; 
starters for motors and engines; stators [parts of 
machines]; glaziers' diamonds [parts of machines]; 
tables for machines; derricks; slide rests [parts of 
machines]; couplings other than for land vehicles; 
boiler tubes [parts of machines]; wind turbines; 
hydraulic turbines; turbines other than for land 

vehicles; turbocompressors; connecting rods for 
machines, motors and engines; joints [parts of 
engines]; central vacuum cleaning installations; 
suction machines for industrial purposes; washing 
installations for vehicles; degreasers [machines]; 
dust exhausting installations for cleaning purposes; 
machines for the production of mineral water; sifting 
installations; pneumatic tube conveyors; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
condensing installations; lifting apparatus; air 
suction machines; dividing machines; igniting 
devices for internal combustion engines; door 
closers, electric; washing apparatus; binding 
apparatus for hay; extractors for mines; window 
openers, electric; window closers, electric; window 
openers, hydraulic; window closers, hydraulic; 
window openers, pneumatic; window closers, 
pneumatic; door closers, hydraulic; door closers, 
pneumatic; door openers, electric; door openers, 
hydraulic; door openers, pneumatic; curtain drawing 
devices, electrically operated; adhesive tape 
dispensers [machines]; anti-pollution devices for 
motors and engines; beverage preparation machines, 
electromechanical; food preparation machines, 
electromechanical; elevator operating apparatus; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; shoe polishers, electric; machines and 
apparatus for wax-polishing, electric; air cushion 
devices for moving loads; handling apparatus for 
loading and unloading; elevating apparatus; aprons 
[parts of machines]; filter presses; filters [parts of 
machines or engines]; filters for cleaning cooling air, 
for engines; molds [parts of machines]; printing 
plates; journals [parts of machines]; centrifugal 
machines; elevator chains [parts of machines]; 
driving chains other than for land vehicles; 
transmission chains other than for land vehicles; 
cylinders for motors and engines; cylinders for 
machines; printing cylinders; pneumatic jacks; 
shuttles [parts of machines]; universal joints [cardan 
joints]; pulleys [parts of machines]; vacuum cleaner 
hoses; brushes [parts of machines]; dynamo brushes; 
brushes, electrically operated [parts of machines]; 
carbon brushes [electricity]; ejectors; fuel 
economisers for motors and engines; excavators; 
shovels, mechanical; agricultural elevators; motors, 
electric, other than for land vehicles; electrodes for 
welding machines; electric hammers; parquet wax-
polishers, electric; cartridges for filtering machines; 
moving staircases [escalators]; automatic grapnels 
for marine purposes. 
 

9 − DVD players; 3D spectacles; ticket dispensers; 
coin-operated musical automata [juke boxes]; fire 
engines; answering machines; electrical adapters; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; accelerometers; actinometers; alidades; 
altimeters; ammeters; anemometers; anodes; 
antennas; anticathodes; apertometers [optics]; high-
frequency apparatus; testing apparatus not for 
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medical purposes; remote control apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; sound transmitting apparatus; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
breathing apparatus, except for artificial respiration; 
apparatus and installations for the production of X-
rays, not for medical purposes; cash registers; 
electric apparatus for commutation; intercommu-
nication apparatus; stills for laboratory experiments; 
projection apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; X-ray apparatus not for medical 
purposes; blueprint apparatus; flashing lights 
[luminous signals]; stereoscopic apparatus; telepho-
ne apparatus; facsimile machines; phototelegraphy 
apparatus; igniting apparatus, electric, for igniting at 
a distance; acid hydrometers; salinometers; 
acidimeters for batteries; aerometers; beacons, 
luminous; battery jars; barometers; anode batteries; 
galvanic batteries; batteries for lighting; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; batteries, electric; balances [steelyards]; 
betatrons; binoculars; electronic tags for goods; lens 
hoods; magnetic tape units for computers; computer 
memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; 
bullet-proof clothing; signalling buoys; life buoys; 
marking buoys; directional compasses; vacuum 
gauges; electrolysers; variometers; verniers; scales; 
letter scales; weighbridges; precision balances; 
levelling staffs [surveying instruments]; camcorders; 
video baby monitors; video cassettes; video 
telephones; video screens; viewfinders, pho-
tographic; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; micrometer screws for optical 
instruments; viscosimeters; circuit closers; wave-
meters; voltmeters; mechanical signs; signs, lumi-
nous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; 
gas testing instruments; gasometers [measuring 
instruments]; galvanometers; hands free kits for 
phones; heliographic apparatus; hygrometers; 
hydrometers; weights; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; holograms; plotters; loudspeakers; 
sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; 
dynamometers; light-emitting diodes [LED]; floppy 
disks; sound recording discs; disks, magnetic; 
optical discs; circular slide rules; disk drives for 
computers; juke boxes for computers; DNA chips; 
electronic notice boards; bullet-proof waistcoats; life 

jackets; identification threads for electric wires; nose 
clips for divers and swimmers; locks, electric; bells 
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or 
mechanical; marine depth finders; probes for 
scientific purposes; buzzers; needles for record 
players; measures; pressure measuring apparatus; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
inverters [electricity]; pressure indicators; tempe-
rature indicators; incubators for bacteria culture; 
measuring instruments; cosmographic instruments; 
mathematical instruments; levelling instruments; 
instruments containing eyepieces; surveying instru-
ments; azimuth instruments; interfaces for 
computers; ionization apparatus not for the treatment 
of air or water; spark-guards; coaxial cables; fibre 
[fiber (Am.)] optic cables; cables, electric; calipers; 
slide calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression cham-
bers; cinematographic cameras; life-saving capsules 
for natural disasters; electronic pens [visual display 
units]; holders for electric coils; identity cards, 
magnetic; video game cartridges; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; memory 
cards for video game machines; encoded magnetic 
cards; riding helmets; protective helmets; carriers for 
dark plates [photography]; automated teller 
machines [ATM]; cathodes; spools [photography]; 
choking coils [impedance]; coils, electric; electro-
magnetic coils; cinematographic film, exposed; 
computer keyboards; solenoid valves [electro-
magnetic switches]; wire connectors [electricity]; 
encoded key cards; electronic book readers; 
electronic agendas; push buttons for bells; mouse 
pads; magnetic encoders; anti-glare visors; 
collectors, electric; calibrating rings; protective suits 
for aviators; commutators; compact discs [audio-
video]; compact discs [read-only memory]; 
comparators; marine compasses; computers; laptop 
computers; tablet computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; wind 
socks for indicating wind direction; traffic cones; 
branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; junction boxes [electricity]; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits; 
galena crystals [detectors]; reflecting discs for wear, 
for the prevention of traffic accidents; covers for 
electric outlets; logs [measuring instruments]; lasers, 
not for medical purposes; lactodensimeters; lacto-
meters; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps 
[photography]; thermionic tubes; amplifying tubes; 
flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; rulers [measuring instruments]; 
slide-rules; contact lenses; correcting lenses [optics]; 
optical lenses; optical condensers; sounding lines; 
electricity conduits; measuring spoons; magnifying 
glasses [optics]; thread counters; magnets; 
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decorative magnets; close-up lenses; crash test 
dummies; resuscitation mannequins [teaching 
apparatus]; mouse [computer peripheral]; pressure 
gauges; divers' masks; solderers' helmets; protective 
masks; materials for electricity mains [wires, 
cables]; voting machines; money counting and 
sorting machines; material testing instruments and 
machines; furniture especially made for laboratories; 
megaphones; portable media players; diaphragms 
[acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
metronomes; rules [measuring instruments]; carpen-
ters' rules; dressmakers' measures; mechanisms for 
coin-operated apparatus; mechanisms for counter-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; shutter releases [photography]; 
micrometers; microprocessors; microscopes; micro-
tomes; microphones; modems; lightning conductors 
[rods]; monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; terminals [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; teeth protectors; 
temperature indicator labels, not for medical 
purposes; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; sound recording carriers; magnetic 
data media; optical data media; socks, electrically 
heated; computer software, recorded; sheaths for 
electric cables; identification sheaths for electric 
wires; weighing machines; computer hardware; 
punched card machines for offices; life saving 
apparatus and equipment; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; objectives 
[lenses] [optics]; lenses for astrophotography; egg-
candlers; fire extinguishers; electrified fences; 
limiters [electricity]; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; garments for 
protection against fire; asbestos clothing for 
protection against fire; clothing especially made for 
laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; 
signalling panels, luminous or mechanical; radio 
pagers; pince-nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; telephone trans-
mitters; transmitters of electronic signals; switches, 
electric; periscopes; gloves for divers; gloves for 
protection against accidents; gloves for protection 
against X-rays for industrial purposes; asbestos 
gloves for protection against accidents; furnaces for 
laboratory use; pipettes; pyrometers; planimeters; 
plane tables [surveying instruments]; plates for 
batteries; wafers for integrated circuits; printed 
circuit boards; compact disc players; cassette 
players; sound recording strips; X-ray films, 
exposed; films, exposed; life-saving rafts; laboratory 
trays; digital signs; semi-conductors; polarimeters; 
fire pumps; measuring glassware; life belts; fuses; 
circuit breakers; converters, electric; telerupters; 

food analysis apparatus; diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; distance recording apparatus; 
distance measuring apparatus; speed measuring 
apparatus [photography]; appliances for measuring 
the thickness of leather; apparatus for measuring the 
thickness of skins; speed checking apparatus for 
vehicles; teaching apparatus; time recording 
apparatus; apparatus and instruments for astronomy; 
surveying apparatus and instruments; weighing 
apparatus and instruments; nautical apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for physics; chemistry apparatus and instru-
ments; measuring apparatus; measuring devices, 
electric; boiler control instruments; meteorological 
instruments; naval signalling apparatus; observation 
instruments; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; satellite navigational apparatus; 
regulating apparatus, electric; precision measuring 
apparatus; audio- and video-receivers; prisms 
[optics]; printers for use with computers; hemline 
markers; retorts' stands; apparatus for changing 
record player needles; drainers for use in 
photography; cleaning apparatus for sound recording 
discs; fire beaters; sighting telescopes for firearms; 
telescopic sights for artillery; test tubes; pressure 
indicator plugs for valves; magnetic wires; telegraph 
wires; telephone wires; wires, electric; conductors, 
electric; copper wire, insulated; fuse wire; computer 
programmes [programs], recorded; computer game 
software; computer programs [downloadable 
software]; computer operating programs, recorded; 
record players; processors [central processing units]; 
rods for water diviners; electronic publications, 
downloadable; distribution consoles [electricity]; 
control panels [electricity]; radar apparatus; baby 
monitors; masts for wireless aerials; transmitting sets 
[telecommunication]; radios; vehicle radios; 
sprinkler systems for fire protection; frames for 
photographic transparencies; screens for photoen-
graving; walkie-talkies; voltage surge protectors; 
voltage regulators for vehicles; stage lighting 
regulators; light dimmers [regulators], electric; speed 
regulators for record players; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; marking 
gauges [joinery]; time switches, automatic; relays, 
electric; safety restraints, other than for vehicle seats 
and sports equipment; X-ray photographs, other than 
for medical purposes; rheostats; respirators for 
filtering air; respiratory masks, other than for 
artificial respiration; retorts; refractometers; 
refractors; grids for batteries; speaking tubes; horns 
for loudspeakers; saccharometers; optical fibers 
[fibres] [light conducting filaments]; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; dog whistles; 
signalling whistles; sextants; inductors [electricity]; 
safety nets; nets for protection against accidents; fire 
alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; 
scanners [data processing equipment]; smartphones; 
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integrated circuit cards [smart cards]; connections 
for electric lines; couplings, electric; connectors 
[electricity]; sonars; sound locating instruments; 
lighting ballasts; resistances, electric; spectrograph 
apparatus; spectroscopes; speed indicators; 
alcoholmeters; satellites for scientific purposes; 
protection devices for personal use against accidents; 
audiovisual teaching apparatus; radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare 
glasses; optical glass; personal stereos; stereoscopes; 
stands for photographic apparatus; stroboscopes; fire 
boats; sulfitometers; bags adapted for laptops; drying 
racks [photography]; spherometers; integrated 
circuits; printed circuits; counters; parking meters; 
kilometer recorders for vehicles; revolution 
counters; abacuses; egg timers [sandglasses]; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; 
television apparatus; telegraphs [apparatus]; 
telescopes; teleprompters; teleprinters; mobile 
telephones; cordless telephones; theodolites; 
thermometers, not for medical purposes; thermos-
tats; thermostats for vehicles; crucibles [laboratory]; 
tone arms for record players; totalizators; transistors 
[electronic]; transponders; protractors [measuring 
instruments]; transformers [electricity]; step-up 
transformers; vehicle breakdown warning triangles; 
triodes; starter cables for motors; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; capillary tubes; neon 
signs; Pitot tubes; X-ray tubes not for medical 
purposes; telephone receivers; gauges; quantity 
indicators; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires [tyres]; gasoline gauges; water level 
indicators; electric loss indicators; light-emitting 
electronic pointers; slope indicators; levels 
[instruments for determining the horizontal]; 
mercury levels; spirit levels; urinometers; amplifiers; 
particle accelerators; electric installations for the 
remote control of industrial operations; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing 
apparatus; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; tape recorders; 
protection devices against X-rays, not for medical 
purposes; railway traffic safety appliances; data 
processing apparatus; oxygen transvasing apparatus; 
theft prevention installations, electric; film cutting 
apparatus; drying apparatus for photographic prints; 
optical character readers; centering apparatus for 
photographic transparencies; dosage dispensers; 
battery chargers; chargers for electric batteries; 
acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and 
machines; editing appliances for cinematographic 
films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers 
[data processing equipment]; anti-theft warning 
apparatus; computer peripheral devices; anti-
interference devices [electricity]; demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; 
alarms; fog signals, non-explosive; whistle alarms; 
adding machines; readers [data processing 
equipment]; heat regulating apparatus; photocopiers 

[photographic, electrostatic, thermic]; bar code 
readers; computer software applications, 
downloadable; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable image files; downloadable 
music files; animated cartoons; filters 
[photography]; filters for respiratory masks; filters 
for ultraviolet rays, for photography; USB flash 
drives; magic lanterns; optical lamps; signal 
lanterns; cameras [photography]; glazing apparatus 
for photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; digital photo frames; enlarging 
apparatus [photography]; photovoltaic cells; 
containers for contact lenses; spectacle cases; pince-
nez cases; containers for microscope slides; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; chromatography apparatus for labo-
ratory use; chronographs [time recording apparatus]; 
laboratory centrifuges; eyeglass chains; cyclotrons; 
compasses [measuring instruments]; frequency 
meters; time clocks [time recording devices]; Petri 
dishes; sleeves for laptops; fire blankets; chips 
[integrated circuits]; jigs [measuring instruments]; 
pedometers; meteorological balloons; electrified 
rails for mounting spot lights; asbestos screens for 
firemen; fire hose; protective helmets for sports; cell 
phone straps; eyeglass cords; tripods for cameras; 
switchboards; distribution boards [electricity]; 
screens [photography]; workmen's protective face-
shields; projection screens; radiology screens for 
industrial purposes; fluorescent screens; exposure 
meters [light meters]; ducts [electricity]; galvanic 
cells; epidiascopes; ergometers; armatures 
[electricity]. 
 

14 − Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry 
(Am.)]; anchors [clock and watch making]; barrels 
[clock and watch making]; bracelets [jewellery, 
jewelry (Am.)]; watch straps; charms [jewellery, 
jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs]; 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; alarm clocks; 
pins [jewellery, jewelry (Am.)]; ornamental pins; tie 
pins; beads for making jewelry; pearls made of 
ambroid [pressed amber]; busts of precious metal; 
jewellery rolls; jet, unwrought or semi-wrought; 
jewelry findings; pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; 
copper tokens; tie clips; cuff links; clasps for 
jewelry; badges of precious metal; gold, unwrought 
or beaten; cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; hat 
ornaments of precious metal; ivory jewelry; works 
of art of precious metal; jewelry; jewelry of yellow 
amber; iridium; precious stones; semi-precious 
stones; spun silver [silver wire]; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]; boxes of precious metal; watch cases; clock 
cases; pendulums [clock and watch making]; 
medals; lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; movements for 
clocks and watches; clockworks; coins; gold thread 
[jewellery, jewelry (Am.)]; threads of precious metal 
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[jewellery, jewelry (Am.)]; silver thread [jewellery, 
jewelry (Am.)]; olivine [gems]; peridot; 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; figurines [statuettes] of 
precious metal; watch glasses; paste jewellery 
[costume jewelry (Am.)]; clock hands [clock and 
watch making]; shoe ornaments of precious metal; 
ornaments of jet; ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.)]; cases for watches [presentation]; cases for 
clock- and watchmaking; chronographs [watches]; 
chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, 
jewelry (Am.)]; watch chains; dials [clock and watch 
making]; atomic clocks; watches; sundials; clocks 
and watches, electric; control clocks [master clocks]; 
clocks; wristwatches; jewelry boxes; spinel 
[precious stones]. 
 

16 − Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; 
document laminators for office use; mimeograph 
apparatus and machines; atlases; posters; paper 
bows; table linen of paper; tickets; forms, printed; 
announcement cards [stationery]; note books; pads 
[stationery]; drawing pads; loose-leaf binders; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; 
waxed paper; paper for recording machines; paper 
for radiograms; electrocardiograph paper; drawer 
liners of paper, perfumed or not; wood pulp paper; 
carbon paper; copying paper [stationery]; parchment 
paper; writing paper; luminous paper; Xuan paper 
for Chinese painting and calligraphy; toilet paper; 
wrapping paper; filter paper; paper; blotters; 
newsletters; rollers for typewriters; house painters' 
rollers; composing sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; signboards of paper or cardboard; 
sewing patterns; newspapers; electrotypes; 
hectographs; modelling clay; polymer modelling 
clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; 
slate pencils; pencil leads; document holders 
[stationery]; pencil holders; chalk holders; page 
holders; holders for checkbooks [cheque books]; 
holders for stamps [seals]; diagrams; engraving 
plates; writing slates; blackboards; galley racks 
[printing]; drawing boards; advertisement boards of 
paper or cardboard; duplicators; punches [office 
requisites]; cream containers of paper; magazines 
[periodicals]; money clips; tags for index cards; pen 
clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles 
for drawing purposes; periodicals; printed 
publications; paper shredders for office use; graphic 
representations; credit card imprinters, non-electric; 
graining combs; drawing instruments; calendars; 
tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; paintings 

[pictures], framed or unframed; wood pulp board 
[stationery]; cardboard; hat boxes of cardboard; files 
[office requisites]; cards; index cards [stationery]; 
geographical maps; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; trading cards 
other than for games; perforated cards for Jacquard 
looms; catalogues; spools for inking ribbons; covers 
of paper for flower pots; paintbrushes; painters' 
brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for 
stationery or household purposes; isinglass for 
stationery or household purposes; gluten [glue] for 
stationery or household purposes; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
printing blocks; books; manifolds [stationery]; 
comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes 
[stationery]; cases for stamps [seals]; boxes of 
cardboard or paper; paint boxes [articles for use in 
school]; correcting fluids [office requisites]; stencils 
[stationery]; French curves; paper ribbons; 
typewriter ribbons; gummed tape [stationery]; 
adhesive bands for stationery or household purposes; 
correcting tapes [office requisites]; inking ribbons; 
inking ribbons for computer printers; adhesive tapes 
for stationery or household purposes; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; drawing 
rulers; square rulers; flyers; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; 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; steel letters; type 
[numerals and letters]; lithographs; paint trays; 
architects' models; postage stamps; plastics for 
modelling; graphic prints; modelling materials; 
teaching materials [except apparatus]; sealing 
compounds for stationery purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; stuffing 
of paper or cardboard; bookbinding material; 
packaging material made of starches; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; filtering materials [paper]; addressing 
machines; pencil sharpening machines, electric or 
non-electric; bookbinding apparatus and machines 
[office equipment]; typewriters, electric or non-
electric; folders [stationery]; franking machines for 
office use; chalk for lithography; writing chalk; 
tailors' chalk; marking chalk; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage 
bags of paper or of plastics; painters' easels; hand-
rests for painters; printing sets, portable [office 
requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; 
finger-stalls [office requisites]; writing cases 
[stationery]; cords for bookbinding; paper knives 
[cutters] [office requisites]; numbering apparatus; 
bottle envelopes of cardboard or paper; sealing 
wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic 
cling film, extensible, for palletization; embroidery 
designs [patterns]; handwriting specimens for 
copying; oleographs; musical greeting cards; 
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greeting cards; postcards; etchings; conical paper 
bags; bags for microwave cooking; palettes for 
painters; ink sticks; pantographs [drawing 
instruments]; folders for papers; papier mâché; 
pastels [crayons]; modelling paste; pen cases; 
bookbindings; pen wipers; office perforators; pens 
[office requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; 
drawing pens; song books; seals [stamps]; sealing 
stamps; clipboards; address plates for addressing 
machines; handkerchiefs of paper; plastic film for 
wrapping; desk mats; letter trays; trays for sorting 
and counting money; coasters of paper; bookends; 
stamp stands; mats for beer glasses; stands for pens 
and pencils; photograph stands; obliterating stamps; 
inking pads; stamp pads; binding strips 
[bookbinding]; towels of paper; inking sheets for 
document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; bookbinding cloth; gummed cloth for 
stationery purposes; printers' blankets, not of textile; 
portraits; paperweights; writing cases [sets]; 
inkstands; office requisites, except furniture; writing 
materials; writing instruments; drawing materials; 
school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; hand labelling 
appliances; printed matter; lithographic works of art; 
prospectuses; printed timetables; ledgers [books]; 
printers' reglets; indexes; rubber erasers; elastic 
bands for offices; drawing T-squares; graphic 
reproductions; penholders; marking pens 
[stationery]; tissues of paper for removing make-up; 
face towels of paper; table napkins of paper; place 
mats of paper; tablemats of paper; tablecloths of 
paper; paper clasps; document files [stationery]; 
scrapers [erasers] for offices; paper clips; staples for 
offices; erasing products; biological samples for use 
in microscopy [teaching materials]; histological 
sections for teaching purposes; steatite [tailor's 
chalk]; writing board erasers; composing frames 
[printing]; sealing wax; arithmetical tables; placards 
of paper or cardboard; writing or drawing books; 
fabrics for bookbinding; stationery; pencil 
sharpeners, electric or non-electric; transparencies 
[stationery]; stencil plates; cardboard tubes; Indian 
inks; moisteners [office requisites]; moisteners for 
gummed surfaces [office requisites]; drawing 
squares; chart pointers, non-electronic; bottle 
wrappers of cardboard or paper; envelope sealing 
machines, for offices; sealing machines for offices; 
vignetting apparatus; apparatus for mounting 
photographs; stapling presses [office requisites]; 
manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier 
mâché; paper coffee filters; flags of paper; silver 
paper; molds for modelling clays [artists' materials]; 
photo-engravings; photographs [printed]; stencil 
cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; compasses for drawing; numbers [type]; 
watercolor [watercolour] saucers for artists; ink; 
correcting ink [heliography]; inkwells; blueprints; 
rosaries; stencils; erasing shields; balls for ball-point 

pens; cabinets for stationery [office requisites]; 
printing type; address stamps; stamps [seals]; shields 
[paper seals]; prints [engravings]; labels, not of 
textile. 
 

20 − Picture frame brackets; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; pulleys of plastics for 
blinds; bolts, not of metal; casks of wood for 
decanting wine; mooring buoys, not of metal; casks, 
not of metal; barrels, not of metal; identification 
bracelets, not of metal; sideboards; busts of wood, 
wax, plaster or plastic; costume stands; bolsters; fans 
for personal use, non-electric; work benches; vice 
benches, not of metal; coat hangers; coatstands; 
shoulder poles [yokes]; screws, not of metal; display 
stands; showcases [furniture]; newspaper display 
stands; jewellery organizer displays; collars, not of 
metal, for fastening pipes; comb foundations for 
beehives; signboards of wood or plastics; loading 
gauge rods, not of metal, for railway waggons 
[wagons]; nuts, not of metal; covers for clothing 
[wardrobe]; nesting boxes; coffins; doors for 
furniture; curtain holders, not of textile material; 
pegs [pins], not of metal; divans; kennels for 
household pets; keyboards for hanging keys; display 
boards; flagpoles; plugs [dowels], not of metal; 
containers, not of metal, for liquid fuel; troughs, not 
of metal, for mixing mortar; packaging containers of 
plastic; flower-stands [furniture]; curtain tie-backs; 
clips, not of metal, for cables and pipes; binding 
screws, not of metal, for cables; rivets, not of metal; 
tortoiseshell imitation; locks, not of metal, for 
vehicles; locks, other than electric, not of metal; 
bead curtains for decoration; door bolts, not of 
metal; bottle closures, not of metal; closures, not of 
metal, for containers; latches, not of metal; mirrors 
[looking glasses]; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
bamboo; scratching posts for cats; animal claws; 
animal hooves; coral; meerschaum; whalebone, 
unworked or semi-worked; stag antlers; 
tortoiseshell; shells; horn, unworked or semi-
worked; animal horns; rattan; ivory, unworked or 
semi-worked; corozo; plaited straw, except matting; 
wickerwork; hampers [baskets]; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds 
[plaiting materials]; settees; curtain rods; index 
cabinets [furniture]; reels of wood for yarn, silk, 
cord; drain traps [valves] of plastic; water-pipe 
valves of plastic; valves, not of metal, other than 
parts of machines; staves of wood; plastic key cards, 
not encoded and not magnetic; mats for infant 
playpens; sleeping pads; saw horses; bed casters, not 
of metal; furniture casters, not of metal; brush 
mountings; chopping blocks [tables]; wind chimes 
[decoration]; door bells, not of metal, non-electric; 
bottle caps, not of metal; cradles; tent pegs, not of 
metal; curtain rings; rings, not of metal, for keys; 
chests of drawers; containers, not of metal [storage, 
transport]; floating containers, not of metal; lecterns; 
dog kennels; bakers' bread baskets; baskets, not of 
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metal; bottle casings of wood; taps for casks, not of 
metal; armchairs; hairdressers' chairs; deck chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; edgings of 
plastic for furniture; screw tops, not of metal, for 
bottles; table tops; hooks, not of metal, for clothes 
rails; curtain hooks; clothes hooks, not of metal; 
beds for household pets; nesting boxes for household 
pets; ladders of wood or plastics; playpens for 
babies; mannequins; air mattresses, not for medical 
purposes; mattresses; hydrostatic [water] beds, not 
for medical purposes; furniture of metal; inflatable 
furniture; office furniture; school furniture; sleeping 
bags for camping; mobiles [decoration]; door 
knockers, not of metal; curtain rails; house numbers, 
not of metal, non-luminous; barrel hoops, not of 
metal; furniture; moldings [mouldings] for picture 
frames; bed bases; furniture partitions of wood; 
freestanding partitions [furniture]; mother-of-pearl, 
unworked or semi-worked; mirror tiles; ambroid 
plates; registration plates, not of metal; identity 
plates, not of metal; loading pallets, not of metal; 
handling pallets, not of metal; transport pallets, not 
of metal; head-rests [furniture]; trays, not of metal; 
stakes for plants or trees; trestles [furniture]; 
magazine racks; book rests [furniture]; stands for 
calculating machines; flower-pot pedestals; baby 
changing mats; pet cushions; pillows; cushions; air 
cushions, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; removable mats or covers for 
sinks; racks [furniture]; library shelves; shelves for 
filing-cabinets [furniture]; furniture shelves; shelves 
for storage; wood ribbon; straw edgings; towel 
stands [furniture]; hat stands; bathtub grab bars, not 
of metal; cask stands, not of metal; inflatable 
publicity objects; counters [tables]; bedding, except 
linen; corks for bottles; corks; stoppers, not of metal; 
stair rods; standing desks; embroidery frames; towel 
dispensers, fixed, not of metal; picture frames; 
sections of wood for beehives; tanks, not of metal 
nor of masonry; fodder racks; curtain rollers; tool 
handles, not of metal; knife handles, not of metal; 
door handles, not of metal; scythe handles, not of 
metal; broom handles, not of metal; knobs, not of 
metal; fishing baskets; writing desks; seats of metal; 
benches [furniture]; vats, not of metal; honeycombs; 
sofas; bungs, not of metal; statues of wood, wax, 
plaster or plastic; figurines [statuettes] of wood, 
wax, plaster or plastic; oyster shells; silvered glass 
[mirrors]; ambroid bars; umbrella stands; gun racks; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; 
washstands [furniture]; typing desks; drafting tables; 
massage tables; tables of metal; wall-mounted diaper 
[napkin] changing platforms; saw benches 
[furniture]; desks; tea carts; dinner wagons 
[furniture]; tables; steps [ladders], not of metal; step 
stools, not of metal; chairs [seats]; high chairs for 
babies; chests, not of metal; placards of wood or 
plastics; stools; crates; trolleys [furniture]; straw 
plaits; mobile boarding stairs, not of metal, for 

passengers; straw mattresses; decorations of plastic 
for foodstuffs; beehives; funerary urns; winding 
spools, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; door fittings, not of metal; coffin fittings, not 
of metal; bed fittings, not of metal; furniture fittings, 
not of metal; window fittings, not of metal; infant 
walkers; garment covers [storage]; stuffed animals; 
stuffed birds; hinges, not of metal; easy chairs; 
poles, not of metal; screens [furniture]; cupboards; 
filing cabinets; medicine cabinets; meat chests, not 
of metal; plate racks; bamboo curtains; paper blinds; 
slatted indoor blinds; woven timber blinds 
[furniture]; indoor window blinds [shades] 
[furniture]; interior textile window blinds; screens 
for fireplaces [furniture]; yellow amber; lockers; 
boxes of wood or plastic; chests for toys; letter 
boxes, not of metal or masonry; bottle racks. 
 

21 − Autoclaves [pressure cookers], non-electric; 
indoor aquaria; cookie jars; candle jars [holders]; 
china ornaments; dishes; paper plates; vegetable 
dishes; saucers; mugs; candy boxes; bottles; 
demijohns; busts of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass; vases; epergnes; fruit cups; bird baths; baby 
baths, portable; plungers for clearing blocked drains; 
waffle irons, non-electric; buckets; coolers [ice 
pails]; buckets made of woven fabrics; whisks, non-
electric, for household purposes; cooking skewers of 
metal; cooking pins of metal; towel rails and rings; 
clothing stretchers; hair for brushes; birdcages; 
funnels; carpet beaters [hand instruments]; 
signboards of porcelain or glass; candle 
extinguishers; flower pots; chamber pots; glue-pots; 
cruets; decanters; large-toothed combs for the hair; 
combs for animals; tea cosies; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; make-up sponges; sponges for 
household purposes; toilet sponges; sponge holders; 
toothpick holders; soap holders; napkin holders; 
holders for flowers and plants [flower arranging]; 
shaving brush stands; toilet paper holders; soap 
dispensers; toilet paper dispensers; ironing boards; 
cutting boards for the kitchen; bread boards; 
washing boards; crushers for kitchen use, non-
electric; strainers; smoke absorbers for household 
purposes; containers for household or kitchen use; 
kitchen containers; glass jars [carboys]; heat-
insulated containers; heat-insulated containers for 
beverages; thermally insulated containers for food; 
glass flasks [containers]; closures for pot lids; 
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics 
for household purposes; majolica; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; brush 
goods; kitchen grinders, non-electric; cleaning 
instruments, hand-operated; cabarets [trays]; stew-
pans; covers, not of paper, for flower pots; shaving 
brushes; basting brushes; cages for household pets; 
baking mats; polishing leather; hot pots, not 
electrically heated; glass bulbs [receptacles]; boot 
trees [stretchers]; shoe trees [stretchers]; napkin 
rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; 

 
 #15  2017 08 10 

 
110 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

bread baskets, domestic; baskets for domestic use; 
waste paper baskets; feeding troughs; mangers for 
animals; lunch boxes; tea caddies; washtubs; 
earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; coffee 
percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-
worked product], other than for building; beer mugs; 
tankards; rat traps; pot lids; aquarium hoods; butter-
dish covers; dish covers; cheese-dish covers; 
buttonhooks; pitchers; perfume burners; non-electric 
portable coldboxes; watering cans; fly traps; insect 
traps; mixing spoons [kitchen utensils]; basting 
spoons [cooking utensils]; scoops [tableware]; pie 
servers; spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; 
material for brush-making; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone; 
noodle machines, hand-operated; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; pepper mills, hand-operated; mills for 
domestic purposes, hand-operated; feather-dusters; 
brooms; isothermic bags; confectioners' decorating 
bags [pastry bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, 
not for building; saucepan scourers of metal; soap 
boxes; mouse traps; cooking pot sets; nozzles for 
watering cans; spouts; nozzles for watering hose; 
fitted picnic baskets, including dishes; toilet cases; 
floss for dental purposes; fiberglass thread, not for 
textile use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; 
sprinklers; syringes for watering flowers and plants; 
cotton waste for cleaning; wool waste for cleaning; 
cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; food 
steamers, non-electric; pepper pots; oven mitts; 
kitchen mitts; gloves for household purposes; car 
washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; 
plates to prevent milk boiling over; dripping pans; 
trays for domestic purposes; trays for domestic 
purposes, of paper; lazy susans; heaters for feeding 
bottles, non-electric; candelabra [candlesticks]; 
trivets [table utensils]; coasters, not of paper and 
other than table linen; grill supports; gridiron 
supports; menu card holders; knife rests for the 
table; flat-iron stands; egg cups; abrasive pads for 
kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs; 
powdered glass for decoration; pottery; pots; 
cooking pots; painted glassware; tableware, other 
than knives, forks and spoons; porcelain ware; 
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; 
toilet utensils; trouser presses; deodorising apparatus 
for personal use; cruet sets for oil and vinegar; 
make-up removing appliances; spice sets; apparatus 
for wax-polishing, non-electric; bottle openers, 
electric and non-electric; glove stretchers; boot 
jacks; crumb trays; tie presses; potholders; clothes-
pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume 
vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, non-
electric; combs; electric combs; grills [cooking 
utensils]; sifters [household utensils]; drinking 
horns; shoe horns; candle rings; salad bowls; sugar 
bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee 

services [tableware]; liqueur sets; tea services 
[tableware]; sieves [household utensils]; cinder 
sifters [household utensils]; tea strainers; pipettes 
[wine-tasters]; siphon bottles for carbonated water; 
rolling pins, domestic; steel wool for cleaning; 
currycombs; blenders, non-electric, for household 
purposes; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; salt cellars; drinking vessels; vessels of 
metal for making ices and iced drinks; refrigerating 
bottles; bulb basters; cups of paper or plastic; glasses 
[receptacles]; drinking glasses; statues of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; figurines [statuettes] 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; plate glass 
[raw material]; opal glass; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; opaline glass; glass 
incorporating fine electrical conductors; enamelled 
glass; glass wool other than for insulation; vitreous 
silica fibers [fibres], not for textile use; fiberglass 
other than for insulation or textile use; soup bowls; 
drying racks for laundry; basins [receptacles]; table 
plates; disposable table plates; graters for kitchen 
use; insulating flasks; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; straws 
for drinking; cloth for washing floors; cloths for 
cleaning; dusting cloths [rags]; furniture dusters; 
litter boxes [trays] for pets; urns; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; wax-polishing appliances, 
non-electric, for shoes; water apparatus for cleaning 
teeth and gums; electric devices for attracting and 
killing insects; watering devices; utensils for 
household purposes; kitchen utensils; cooking 
utensils, non-electric; strainers for household 
purposes; coffee filters, non-electric; flasks; hip 
flasks; drinking bottles for sports; molds [kitchen 
utensils]; cake molds [moulds]; ice cube molds 
[moulds]; cookery molds [moulds]; deep fryers, non-
electric; comb cases; bread bins; fly swatters; 
teapots; kettles, non-electric; cups; garlic presses 
[kitchen utensils]; ironing board covers, shaped; tea 
infusers; glass bowls; mops; mop wringers; cocktail 
shakers; cosmetic spatulas; corkscrews, electric and 
non-electric; animal bristles [brushware]; pig 
bristles; dishwashing brushes; brushes for cleaning 
tanks and containers; lamp-glass brushes; horse 
brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; carpet sweepers; brushes for 
footwear; tar-brushes, long handled; toilet brushes; 
electric brushes, except parts of machines; brushes; 
eyebrow brushes; nail brushes; nest eggs, artificial; 
boxes for dispensing paper towels; trash cans; 
window-boxes; boxes of glass. 
 

25 − Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; 
sweat-absorbent underclothing; berets; overalls; boas 
[necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; ski 
boots; boots for sports; breeches for wear; trousers; 
football shoes; brassieres; valenki [felted boots]; 
collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; 
veils [clothing]; gabardines [clothing]; galoshes; 
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neckties; ascots; leggings [leg warmers]; spats; boot 
uppers; corselets; jerseys [clothing]; vests; sports 
jerseys; hosiery; heels; boxer shorts; hoods 
[clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for 
clothing; neck scarves [mufflers]; visors [headwear]; 
cap peaks; tights; slips [undergarments]; 
combinations [clothing]; wet suits for water-skiing; 
bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; 
bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; 
jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing 
vests; leggings [trousers]; liveries; camisoles; sports 
singlets; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; 
sleep masks; furs [clothing]; mittens; miters [hats]; 
muffs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; 
heelpieces for footwear; bibs, not of paper; fur 
stoles; ear muffs [clothing]; socks; beach shoes; 
sports shoes; footwear; paper clothing; 
outerclothing; ready-made clothing; motorists' 
clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; 
uniforms; clothing; fittings of metal for footwear; 
maniples; overcoats; knickers; parkas; pelerines; 
gloves [clothing]; ski gloves; pyjamas; bathing 
trunks; shirt fronts; scarfs; pocket squares; dresses; 
waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; 
sock suspenders; stocking suspenders; ready-made 
linings [parts of clothing]; dress shields; soles for 
footwear; braces for clothing [suspenders]; lace 
boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices 
for footwear; jumpers [pullovers]; sweaters; heel-
pieces for stockings; welts for footwear; chasubles; 
shirts; wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; 
jumper dresses; saris; sarongs; footwear uppers; 
inner soles; albs; bath slippers; togas; knitwear 
[clothing]; underpants; gymnastic shoes; slippers; 
shoes; skull caps; turbans; headgear for wear; aprons 
[clothing]; tee-shirts; dressing gowns; bath robes; 
top hats; tips for footwear; stockings; sweat-
absorbent stockings; shawls; caps [headwear]; paper 
hats [clothing]; shower caps; bathing caps; sashes 
for wear; studs for football boots; hats; babies' pants 
[clothing]; trouser straps; pelisses; esparto shoes or 
sandals; skirts; skorts. 
 

35 − Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agencies; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; employment agencies; 
computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
marketing 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; 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; writing of curriculum 
vitae for others; news clipping services; updating of 
advertising material; updating and maintenance of 
data in computer databases; 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; provision of 
commercial and business contact information; 
providing business information via a web site; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; 
economic forecasting; auctioneering; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; 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; bill-posting; outdoor advertising; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; writing of publicity 
texts; advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; 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 and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; 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; commercial admi-
nistration of the licensing of the goods and services 
of others; business management of reimbursement 
programs for others; business project management 
services for construction projects; administrative 
processing of purchase orders; public relations; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
relocation services for businesses; tax filing services; 
search engine optimisation; web site traffic 
optimisation; price comparison services; pay per 
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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 bureaux; debt collection agencies; real 
estate agencies; financial analysis; rental of 
apartments; leasing of real estate; rental of offices 
[real estate]; leasing of farms; hire-purchase 
financing; savings bank services; accommodation 
bureaux [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; business 
liquidation services, financial; brokerage; financial 
management; exchanging money; online banking; 
debit card services; credit card services; factoring; 
organization of collections; arranging finance for 
construction projects; antique appraisal; jewellery 
[jewelry (Am.)] 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; loans [financing]; pawnbro-
kerage; providing financial information via a web 
site; check [cheque] verification; investment of 
funds; charitable fund raising; stocks and bonds 
brokerage; financial sponsorship; mortgage banking; 
instalment loans; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; health insurance underw-
riting; accident insurance underwriting; marine 
insurance underwriting; fire insurance underwriting; 
apartment house management; real estate mana-
gement; financial management of reimbursement 
payments for others; actuarial services; banking; 
stock brokerage services; retirement payment 
services; trusteeship; provident fund services; 
customs brokerage; mutual funds; financing 
services; safe deposit services; deposits of valuables; 
fiscal assessments. 
 

42 − Water analysis; computer system analysis; 
handwriting analysis [graphology]; chemical 
analysis; energy auditing; recovery of computer 
data; industrial design; graphic arts design; computer 
virus protection services; technical project studies; 
oil-field surveys; geological surveys; engineering; 
installation of computer software; meteorological 
information; clinical trials; material testing; textile 
testing; bacteriological research; biological research; 
geological research; research in the field of 

environmental protection; cosmetic research; 
mechanical research; chemical research; research 
and development of new products for others; 
scientific research; analysis for oil-field exploitation; 
underwater exploration; technical research; calibra-
tion [measuring]; web site design consultancy; 
information technology [IT] consultancy; consul-
tancy in the design and development of computer 
hardware; architectural consultation; computer 
software consultancy; technological consultancy; 
oil-well testing; quality control; vehicle road-
worthiness testing; land surveying; dress designing; 
updating of computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; software as a 
service [SaaS]; maintenance of computer software; 
authenticating works of art; design of interior decor; 
quality evaluation of standing timber; quality 
evaluation of wool; digitization of documents 
[scanning]; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; urban planning; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; provision of scientific 
information, advice and consultancy in relation to 
carbon offsetting; providing search engines for the 
internet; data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion]; computer system 
design; rental of web servers; computer rental; rental 
of computer software; geological prospecting; oil 
prospecting; hosting computer sites [web sites]; 
server hosting; construction drafting; computer 
software design; cloud seeding; consultancy in the 
field of energy-saving; creating and maintaining web 
sites for others; computer programming; duplication 
of computer programs; architectural services; 
chemistry services; outsource service providers in 
the field of information technology; packaging 
design; off-site data backup; computer technology 
consultancy; telecommunications technology 
consultancy; scientific laboratory services; cloud 
computing services; weather forecasting; styling 
[industrial design]; cartography services; physics 
[research]; electronic data storage; surveying. 
 

45 − Marriage agencies; detective agencies; night 
guard services; adoption agency services; arbitration 
services; rental of safes; embalming services; 
funerary undertaking; lost property return; releasing 
doves for special occasions; genealogical research; 
legal research; security consultancy; intellectual 
property consultancy; monitoring intellectual 
property rights for legal advisory purposes; moni-
toring of burglar and security alarms; crematorium 
services; licensing of intellectual property; licensing 
of computer software [legal services]; organization 
of religious meetings; opening of security locks; 
guard services; planning and arranging of wedding 
ceremonies; missing person investigations; litigation 
services; baby sitting; pet sitting; baggage inspection 
for security purposes; inspection of factories for 
safety purposes; evening dress rental; rental of fire 
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extinguishers; clothing rental; rental of fire alarms; 
registration of domain names [legal services]; 
personal background investigations; fire-fighting; 
escorting in society [chaperoning]; horoscope 
casting; copyright management; legal administration 
of licences; dating services; alternative dispute 
resolution services; tracking of stolen property; legal 
document preparation services; house sitting; 
mediation; funerals; on-line social networking 
services; personal body guarding. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89027 A 
(800) 1314048 
(891) 2016 03 11 
(731) National System of Payment Cards  

Joint-stock Company  
Leninsky prospekt, 1, build. 2, RU-119991  
Moscow; Russian Federation 

(540) 

 
(591) Gray, white, green, blue and light blue 
(511)  
7 − 3D printers; distribution machines, automatic; 
welding machines, electric; welding apparatus, gas-
operated; vulcanisation apparatus; acetylene 
cleaning apparatus; high pressure washers; apparatus 
for drawing up beer under pressure; apparatus for 
aerating water; apparatus for aerating beverages; 
electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; 
electric arc cutting apparatus; electric arc welding 
apparatus; electric welding apparatus; inking 
apparatus for printing machines; soldering apparatus, 
electric; fittings for engine boilers; expansion tanks 
[parts of machines]; drums [parts of machines]; 
reels, mechanical, for flexible hoses; brake shoes 
other than for vehicles; concrete mixers [machines]; 
reels [parts of machines]; bobbins for weaving 
looms; harrows; journal boxes [parts of machines]; 
bulldozers; hoppers [mechanical discharging]; mine 
borers; truck lifts; rolling mill cylinders; crank 
shafts; printing rollers for machines; transmission 
shafts, other than for land vehicles; valves [parts of 
machines]; fans for motors and engines; saw 
benches [parts of machines]; winnowers; vibrators 
[machines] for industrial use; bearings [parts of 
machines]; water heaters [parts of machines]; 
bellows [parts of machines]; agitators; exhausts for 
motors and engines; drilling rigs, floating or non-
floating; lawnmowers [machines]; card clothing 
[parts of carding machines]; emergency power 
generators; alternators; dynamos; bicycle dynamos; 

current generators; generators of electricity; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
silencers for motors and engines; drilling heads 
[parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; 
cylinder heads for engines; soldering blow pipes, 
gas-operated; gas-operated blow torches; raking 
machines; stalk separators [machines]; sieves 
[machines or parts of machines]; mud catchers and 
collectors [machines]; tarring machines; hydraulic 
engines and motors; aeronautical engines; aeroplane 
engines; engines for air cushion vehicles; compres-
sed air engines; jet engines other than for land 
vehicles; engines for boats; driving motors other 
than for land vehicles; motors, other than for land 
vehicles; propulsion mechanisms other than for land 
vehicles; de-aerators for feedwater; disintegrators; 
tympans [parts of printing presses]; holding devices 
for machine tools; turf removing ploughs; pump 
diaphragms; chisels for machines; jacks [machines]; 
rack and pinion jacks; moving pavements 
[sidewalks]; electric hand drills; crushers for kitchen 
use, electric; flues for engine boilers; reapers; 
reapers and binders; millstones; rakes for raking 
machines; kitchen grinders, electric; shredders 
[machines] for industrial use; injectors for engines; 
incubators for eggs; tools [parts of machines]; hand-
held tools, other than hand-operated; air condensers; 
control cables for machines, engines or motors; 
capstans; calenders; rotary steam presses, portable, 
for fabrics; ditchers [ploughs]; carburetters; 
carriages for knitting machines; crankcases for 
machines, motors and engines; steamrollers; 
pressure valves [parts of machines]; clack valves 
[parts of machines]; pressure reducers [parts of 
machines]; can openers, electric; cowlings [parts of 
machines]; machine wheels; freewheels other than 
for land vehicles; scale collectors for machine 
boilers; shoe lasts [parts of machines]; brake pads 
other than for vehicles; piston segments; grease rings 
[parts of machines]; reapers and threshers; coal-
cutting machines; compressors [machines]; air 
pumps [garage installations]; compressors for 
refrigerators; conveyors [machines]; belt conveyors; 
converters for steelworks; steam condensers [parts of 
machines]; aerocondensers; diggers [machines]; 
rams [machines]; thermic lances [machines]; 
mechanized livestock feeders; boxes for matrices 
[printing]; gear boxes other than for land vehicles; 
grease boxes [parts of machines]; housings [parts of 
machines]; harvesting machines; steam engine 
boilers; coffee grinders, other than hand-operated; 
taps [parts of machines, engines or motors]; cranes 
[lifting and hoisting apparatus]; roller bridges; water 
separators; spray guns for paint; cranks [parts of 
machines]; potters' wheels; grindstones [parts of 
machines]; cultivators [machines]; soldering lamps; 
winches; ploughshares; belts for conveyors; 
lubricators [parts of machines]; igniting magnetos; 
handling machines, automatic [manipulators]; 
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churns; matrices for use in printing; machine fly-
wheels; hair clipping machines for animals; paper 
machines; blowing machines; knitting machines; 
galvanizing machines; bending machines; ironing 
machines; mineworking machines; blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases; blowing machines or fans for the 
compression, sucking and carrying of grain; net 
hauling machines [fishing]; electroplating machines; 
bottle sealing machines; sealing machines for 
industrial purposes; embossing machines; engraving 
machines; finishing machines; garbage [waste] 
disposals; blade sharpening [stropping] machines; 
earth moving machines; cord making machines; lace 
making machines; butter machines; cigarette 
machines for industrial purposes; sausage machines; 
stereotype machines; hosiery looms; grinding 
machines; dyeing machines; bottle washing 
machines; dishwashers; bottle filling machines; 
racket stringing machines; leather-working 
machines; dairy machines; glass-working machines; 
tobacco processing machines; grain husking 
machines; painting machines; oil refining machines; 
peeling machines; machines for processing plastics; 
ore treating machines; printing machines for use on 
sheet metal; brewing machines; whitewashing 
machines; road sweeping machines [self-propelled]; 
leather paring machines; bitumen making machines; 
papermaking machines; machines for making pasta; 
machines for the production of sugar; weeding 
machines; sifting machines; cinder sifters 
[machines]; puddling machines; notchers [machine 
tools]; bread cutting machines; road making 
machines; railroad constructing machines; machines 
for the textile industry; rail-laying machines; bottle 
capping machines; bottle stoppering machines; 
packaging machines; waste compacting machines; 
die-stamping machines; stamping machines; darning 
machines; milking machines; drainage machines; 
wrapping machines; grain separators; bookbinding 
apparatus and machines for industrial purposes; 
machines and apparatus for cleaning, electric; 
machines and apparatus for carpet shampooing, 
electric; machines and apparatus for polishing 
[electric]; sizing machines; punching machines; 
riveting machines; kitchen machines, electric; 
foundry machines; smoothing presses; fleshing 
machines; rinsing machines; flour mill machines; 
type-setting machines [printing]; hemming machi-
nes; grating machines for vegetables; braiding 
machines; wringing machines for laundry; cutting 
machines; steam engines; printing machines; rotary 
printing presses; compressed air machines; trimming 
machines; spinning machines; filling machines; 
friezing machines; cutters [machines]; satinizing 
machines; agricultural machines; mixing machines; 
sorting machines for industry; stitching machines; 
washing machines [laundry]; coin-operated washing 
machines; clippers [machines]; spinning frames; 

spin driers [not heated]; looms; kneading machines; 
typographic machines; type-setting machines 
[photocomposition]; beating machines; beaters, 
electric; packing machines; filtering machines; 
molding machines; carding machines; sewing 
machines; typecasting machines; electromechanical 
machines for chemical industry; labellers 
[machines]; mills [machines]; mills for household 
purposes, other than hand-operated; pepper mills 
other than hand-operated; centrifugal mills; machine 
wheelwork; feeders [parts of machines]; forge 
bellows; mixers [machines]; blenders, electric, for 
household purposes; vacuum cleaner bags; threshing 
machines; pneumatic hammers; hammers [parts of 
machines]; tilt hammers; power hammers; reeling 
apparatus, mechanical; motorized cultivators; motors 
for boats; clutches other than for land vehicles; meat 
choppers [machines]; superchargers; brake linings 
other than for vehicles; guides for machines; vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; pumps [machines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; aerating pumps for 
aquaria; vacuum pumps [machines]; compressed air 
pumps; pumps for heating installations; beer pumps; 
lubricating pumps; self-regulating fuel pumps; fuel 
dispensing pumps for service stations; centrifugal 
pumps; blades [parts of machines]; knives for 
mowing machines; chaff cutter blades; knives, 
electric; shears, electric; scissors, electric; engine 
mounts other than for land vehicles; bearing brackets 
for machines; pulverisers [machines]; agricultural 
implements other than hand-operated; axles for 
machines; steam traps; chucks [parts of machines]; 
drill chucks [parts of machines]; exhaust manifold 
for engines; soldering irons, gas-operated; soldering 
irons, electric; superheaters; gears, other than for 
land vehicles; reduction gears other than for land 
vehicles; drilling machines; saws [machines]; chain 
saws; guns [tools using explosives]; glue guns, 
electric; compressed air guns for the extrusion of 
mastics; carburetter feeders; feeding apparatus for 
engine boilers; loading ramps; ploughs; pneumatic 
transporters; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; hangers [parts of machines]; 
anti-friction bearings for machines; roller bearings; 
self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; 
ball-bearings; elevators [lifts]; hoists; lifts, other 
than ski-lifts; pulleys; saw blades [parts of 
machines]; pistons [parts of machines or engines]; 
shock absorber plungers [parts of machines]; pistons 
for engines; pistons for cylinders; catalytic 
converters; torque converters other than for land 
vehicles; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; presses [machines for industrial 
purposes]; wine presses; basket presses; fodder 
presses; printing presses; typographic presses; 
swaging machines; pedal drives for sewing 
machines; cleaning appliances utilizing steam; food 
processors, electric; springs [parts of machines]; 
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spinning wheels; punches for punching machines; 
vacuum cleaners; tambours for embroidery machi-
nes; radiators [cooling] for motors and engines; 
sewage pulverizers; air brushes for applying colour; 
regulators [parts of machines]; pressure regulators 
[parts of machines]; speed governors for machines, 
engines and motors; knives [parts of machines]; 
cutting blow pipes, gas-operated; blade holders 
[parts of machines]; loom shafts; gears for weaving 
looms; belts for machines; elevator belts; fan belts 
for motors and engines; dynamo belts; belts for 
motors and engines; adhesive bands for pulleys; 
robots [machines]; kick starters for motorcycles; 
stuffing boxes [parts of machines]; paper feeders 
[printing]; whisks, electric, for household purposes; 
sparking plugs for internal combustion engines; 
glow plugs for diesel engines; brake segments other 
than for vehicles; tedding machines; separators; 
steam/oil separators; cream/milk separators; ball 
rings for bearings; sowers [machines]; snow 
ploughs; sheaf-binding machines; shaft couplings 
[machines]; fruit presses, electric, for household 
purposes; chaff cutters; teat cups [suction cups] for 
milking machines; stands for machines; machine 
tools; die-cutting and tapping machines; 
woodworking machines; sharpening machines; 
bicycle assembling machines; mortising machines; 
stone-working machines; metalworking machines; 
threading machines; planing machines; lathes 
[machine tools]; milling machines; trueing 
machines; metal drawing machines; rolling mills; 
starters for motors and engines; stators [parts of 
machines]; glaziers' diamonds [parts of machines]; 
tables for machines; derricks; slide rests [parts of 
machines]; couplings other than for land vehicles; 
boiler tubes [parts of machines]; wind turbines; 
hydraulic turbines; turbines other than for land 
vehicles; turbocompressors; connecting rods for 
machines, motors and engines; joints [parts of 
engines]; central vacuum cleaning installations; 
suction machines for industrial purposes; washing 
installations for vehicles; degreasers [machines]; 
dust exhausting installations for cleaning purposes; 
machines for the production of mineral water; sifting 
installations; pneumatic tube conveyors; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
condensing installations; lifting apparatus; air 
suction machines; dividing machines; igniting 
devices for internal combustion engines; door 
closers, electric; washing apparatus; binding 
apparatus for hay; extractors for mines; window 
openers, electric; window closers, electric; window 
openers, hydraulic; window closers, hydraulic; 
window openers, pneumatic; window closers, 
pneumatic; door closers, hydraulic; door closers, 
pneumatic; door openers, electric; door openers, 
hydraulic; door openers, pneumatic; curtain drawing 
devices, electrically operated; adhesive tape 
dispensers [machines]; anti-pollution devices for 

motors and engines; beverage preparation machines, 
electromechanical; food preparation machines, 
electromechanical; elevator operating apparatus; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; shoe polishers, electric; machines and 
apparatus for wax-polishing, electric; air cushion 
devices for moving loads; handling apparatus for 
loading and unloading; elevating apparatus; aprons 
[parts of machines]; filter presses; filters [parts of 
machines or engines]; filters for cleaning cooling air, 
for engines; molds [parts of machines]; printing 
plates; journals [parts of machines]; centrifugal 
machines; elevator chains [parts of machines]; 
driving chains other than for land vehicles; 
transmission chains other than for land vehicles; 
cylinders for motors and engines; cylinders for 
machines; printing cylinders; pneumatic jacks; 
shuttles [parts of machines]; universal joints [cardan 
joints]; pulleys [parts of machines]; vacuum cleaner 
hoses; brushes [parts of machines]; dynamo brushes; 
brushes, electrically operated [parts of machines]; 
carbon brushes [electricity]; ejectors; fuel 
economisers for motors and engines; excavators; 
shovels, mechanical; agricultural elevators; motors, 
electric, other than for land vehicles; electrodes for 
welding machines; electric hammers; parquet wax-
polishers, electric; cartridges for filtering machines; 
moving staircases [escalators]; automatic grapnels 
for marine purposes. 
 

9 − DVD players; 3D spectacles; ticket dispensers; 
coin-operated musical automata [juke boxes]; fire 
engines; answering machines; electrical adapters; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; accelerometers; actinometers; alidades; 
altimeters; ammeters; anemometers; anodes; 
antennas; anticathodes; apertometers [optics]; high-
frequency apparatus; testing apparatus not for 
medical purposes; remote control apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; sound transmitting apparatus; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
breathing apparatus, except for artificial respiration; 
apparatus and installations for the production of X-
rays, not for medical purposes; cash registers; 
electric apparatus for commutation; intercommu-
nication apparatus; stills for laboratory experiments; 
projection apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; X-ray apparatus not for medical 
purposes; blueprint apparatus; flashing lights 
[luminous signals]; stereoscopic apparatus; telepho-
ne apparatus; facsimile machines; phototelegraphy 
apparatus; igniting apparatus, electric, for igniting at 
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a distance; acid hydrometers; salinometers; 
acidimeters for batteries; aerometers; beacons, 
luminous; battery jars; barometers; anode batteries; 
galvanic batteries; batteries for lighting; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; batteries, electric; balances [steelyards]; 
betatrons; binoculars; electronic tags for goods; lens 
hoods; magnetic tape units for computers; computer 
memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; 
bullet-proof clothing; signalling buoys; life buoys; 
marking buoys; directional compasses; vacuum 
gauges; electrolysers; variometers; verniers; scales; 
letter scales; weighbridges; precision balances; 
levelling staffs [surveying instruments]; camcorders; 
video baby monitors; video cassettes; video 
telephones; video screens; viewfinders, photogra-
phic; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; micrometer screws for optical 
instruments; viscosimeters; circuit closers; wave-
meters; voltmeters; mechanical signs; signs, lumi-
nous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; 
gas testing instruments; gasometers [measuring 
instruments]; galvanometers; hands free kits for 
phones; heliographic apparatus; hygrometers; 
hydrometers; weights; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; holograms; plotters; loudspeakers; 
sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; 
dynamometers; light-emitting diodes [LED]; floppy 
disks; sound recording discs; disks, magnetic; 
optical discs; circular slide rules; disk drives for 
computers; juke boxes for computers; DNA chips; 
electronic notice boards; bullet-proof waistcoats; life 
jackets; identification threads for electric wires; nose 
clips for divers and swimmers; locks, electric; bells 
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mecha-
nical; marine depth finders; probes for scientific 
purposes; buzzers; needles for record players; 
measures; pressure measuring apparatus; simulators 
for the steering and control of vehicles; inverters 
[electricity]; pressure indicators; temperature 
indicators; incubators for bacteria culture; measuring 
instruments; cosmographic instruments; mathema-
tical instruments; levelling instruments; instruments 
containing eyepieces; surveying instruments; 
azimuth instruments; interfaces for computers; 
ionization apparatus not for the treatment of air or 
water; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber 
(Am.)] optic cables; cables, electric; calipers; slide 
calipers; screw-tapping gauges; calculating machi-
nes; pocket calculators; decompression chambers; 
cinematographic cameras; life-saving capsules for 
natural disasters; electronic pens [visual display 

units]; holders for electric coils; identity cards, 
magnetic; video game cartridges; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; memory 
cards for video game machines; encoded magnetic 
cards; riding helmets; protective helmets; carriers for 
dark plates [photography]; automated teller 
machines [ATM]; cathodes; spools [photography]; 
choking coils [impedance]; coils, electric; 
electromagnetic coils; cinematographic film, 
exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; wire connectors 
[electricity]; encoded key cards; electronic book 
readers; electronic agendas; push buttons for bells; 
mouse pads; magnetic encoders; anti-glare visors; 
collectors, electric; calibrating rings; protective suits 
for aviators; commutators; compact discs [audio-
video]; compact discs [read-only memory]; 
comparators; marine compasses; computers; laptop 
computers; tablet computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; wind 
socks for indicating wind direction; traffic cones; 
branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; junction boxes [electricity]; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits; 
galena crystals [detectors]; reflecting discs for wear, 
for the prevention of traffic accidents; covers for 
electric outlets; logs [measuring instruments]; lasers, 
not for medical purposes; lactodensimeters; 
lactometers; vacuum tubes [radio]; darkroom lamps 
[photography]; thermionic tubes; amplifying tubes; 
flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; rulers [measuring instruments]; 
slide-rules; contact lenses; correcting lenses [optics]; 
optical lenses; optical condensers; sounding lines; 
electricity conduits; measuring spoons; magnifying 
glasses [optics]; thread counters; magnets; 
decorative magnets; close-up lenses; crash test 
dummies; resuscitation mannequins [teaching 
apparatus]; mouse [computer peripheral]; pressure 
gauges; divers' masks; solderers' helmets; protective 
masks; materials for electricity mains [wires, 
cables]; voting machines; money counting and 
sorting machines; material testing instruments and 
machines; furniture especially made for laboratories; 
megaphones; portable media players; diaphragms 
[acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
metronomes; rules [measuring instruments]; carpen-
ters' rules; dressmakers' measures; mechanisms for 
coin-operated apparatus; mechanisms for counter-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; shutter releases [photography]; 
micrometers; microprocessors; microscopes; micro-
tomes; microphones; modems; lightning conductors 
[rods]; monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; terminals [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; teeth protectors; 
temperature indicator labels, not for medical 
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purposes; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; sound recording carriers; magnetic 
data media; optical data media; socks, electrically 
heated; computer software, recorded; sheaths for 
electric cables; identification sheaths for electric 
wires; weighing machines; computer hardware; 
punched card machines for offices; life saving 
apparatus and equipment; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; objectives 
[lenses] [optics]; lenses for astrophotography; egg-
candlers; fire extinguishers; electrified fences; 
limiters [electricity]; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; garments for 
protection against fire; asbestos clothing for 
protection against fire; clothing especially made for 
laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; 
signalling panels, luminous or mechanical; radio 
pagers; pince-nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; telephone trans-
mitters; transmitters of electronic signals; switches, 
electric; periscopes; gloves for divers; gloves for 
protection against accidents; gloves for protection 
against X-rays for industrial purposes; asbestos 
gloves for protection against accidents; furnaces for 
laboratory use; pipettes; pyrometers; planimeters; 
plane tables [surveying instruments]; plates for 
batteries; wafers for integrated circuits; printed 
circuit boards; compact disc players; cassette 
players; sound recording strips; X-ray films, 
exposed; films, exposed; life-saving rafts; laboratory 
trays; digital signs; semi-conductors; polarimeters; 
fire pumps; measuring glassware; life belts; fuses; 
circuit breakers; converters, electric; telerupters; 
food analysis apparatus; diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; distance recording apparatus; 
distance measuring apparatus; speed measuring 
apparatus [photography]; appliances for measuring 
the thickness of leather; apparatus for measuring the 
thickness of skins; speed checking apparatus for 
vehicles; teaching apparatus; time recording 
apparatus; apparatus and instruments for astronomy; 
surveying apparatus and instruments; weighing 
apparatus and instruments; nautical apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; boiler control instruments; 
meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
satellite navigational apparatus; regulating 
apparatus, electric; precision measuring apparatus; 
audio- and video-receivers; prisms [optics]; printers 
for use with computers; hemline markers; retorts' 

stands; apparatus for changing record player needles; 
drainers for use in photography; cleaning apparatus 
for sound recording discs; fire beaters; sighting 
telescopes for firearms; telescopic sights for 
artillery; test tubes; pressure indicator plugs for 
valves; magnetic wires; telegraph wires; telephone 
wires; wires, electric; conductors, electric; copper 
wire, insulated; fuse wire; computer programmes 
[programs], recorded; computer game software; 
computer programs [downloadable software]; 
computer operating programs, recorded; record 
players; processors [central processing units]; rods 
for water diviners; electronic publications, 
downloadable; distribution consoles [electricity]; 
control panels [electricity]; radar apparatus; baby 
monitors; masts for wireless aerials; transmitting sets 
[telecommunication]; radios; vehicle radios; sprin-
kler systems for fire protection; frames for 
photographic transparencies; screens for photo-
engraving; walkie-talkies; voltage surge protectors; 
voltage regulators for vehicles; stage lighting 
regulators; light dimmers [regulators], electric; speed 
regulators for record players; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; marking 
gauges [joinery]; time switches, automatic; relays, 
electric; safety restraints, other than for vehicle seats 
and sports equipment; X-ray photographs, other than 
for medical purposes; rheostats; respirators for 
filtering air; respiratory masks, other than for 
artificial respiration; retorts; refractometers; 
refractors; grids for batteries; speaking tubes; horns 
for loudspeakers; saccharometers; optical fibers 
[fibres] [light conducting filaments]; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; dog whistles; 
signalling whistles; sextants; inductors [electricity]; 
safety nets; nets for protection against accidents; fire 
alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; 
scanners [data processing equipment]; smartphones; 
integrated circuit cards [smart cards]; connections 
for electric lines; couplings, electric; connectors 
[electricity]; sonars; sound locating instruments; 
lighting ballasts; resistances, electric; spectrograph 
apparatus; spectroscopes; speed indicators; 
alcoholmeters; satellites for scientific purposes; 
protection devices for personal use against accidents; 
audiovisual teaching apparatus; radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare 
glasses; optical glass; personal stereos; stereoscopes; 
stands for photographic apparatus; stroboscopes; fire 
boats; sulfitometers; bags adapted for laptops; drying 
racks [photography]; spherometers; integrated 
circuits; printed circuits; counters; parking meters; 
kilometer recorders for vehicles; revolution 
counters; abacuses; egg timers [sandglasses]; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; 
television apparatus; telegraphs [apparatus]; 
telescopes; teleprompters; teleprinters; mobile 
telephones; cordless telephones; theodolites; 
thermometers, not for medical purposes; 
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thermostats; thermostats for vehicles; crucibles 
[laboratory]; tone arms for record players; 
totalizators; transistors [electronic]; transponders; 
protractors [measuring instruments]; transformers 
[electricity]; step-up transformers; vehicle 
breakdown warning triangles; triodes; starter cables 
for motors; discharge tubes, electric, other than for 
lighting; capillary tubes; neon signs; Pitot tubes; X-
ray tubes not for medical purposes; telephone 
receivers; gauges; quantity indicators; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; 
gasoline gauges; water level indicators; electric loss 
indicators; light-emitting electronic pointers; slope 
indicators; levels [instruments for determining the 
horizontal]; mercury levels; spirit levels; 
urinometers; amplifiers; particle accelerators; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; steering apparatus, automatic, 
for vehicles; balancing apparatus; video recorders; 
sound reproduction apparatus; invoicing machines; 
tape recorders; protection devices against X-rays, 
not for medical purposes; railway traffic safety 
appliances; data processing apparatus; oxygen 
transvasing apparatus; theft prevention installations, 
electric; film cutting apparatus; drying apparatus for 
photographic prints; optical character readers; 
centering apparatus for photographic transparencies; 
dosage dispensers; battery chargers; chargers for 
electric batteries; acoustic [sound] alarms; sounding 
apparatus and machines; editing appliances for 
cinematographic films; cathodic anti-corrosion 
apparatus; couplers [data processing equipment]; 
anti-theft warning apparatus; computer peripheral 
devices; anti-interference devices [electricity]; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; 
acoustic couplers; alarms; fog signals, non-
explosive; whistle alarms; adding machines; readers 
[data processing equipment]; heat regulating 
apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; bar code readers; computer software 
applications, downloadable; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable image files; 
downloadable music files; animated cartoons; filters 
[photography]; filters for respiratory masks; filters 
for ultraviolet rays, for photography; USB flash 
drives; magic lanterns; optical lamps; signal 
lanterns; cameras [photography]; glazing apparatus 
for photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; digital photo frames; enlarging 
apparatus [photography]; photovoltaic cells; 
containers for contact lenses; spectacle cases; pince-
nez cases; containers for microscope slides; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; chromatography apparatus for 
laboratory use; chronographs [time recording 
apparatus]; laboratory centrifuges; eyeglass chains; 
cyclotrons; compasses [measuring instruments]; 
frequency meters; time clocks [time recording 

devices]; Petri dishes; sleeves for laptops; fire 
blankets; chips [integrated circuits]; jigs [measuring 
instruments]; pedometers; meteorological balloons; 
electrified rails for mounting spot lights; asbestos 
screens for firemen; fire hose; protective helmets for 
sports; cell phone straps; eyeglass cords; tripods for 
cameras; switchboards; distribution boards 
[electricity]; screens [photography]; workmen's 
protective face-shields; projection screens; radiology 
screens for industrial purposes; fluorescent screens; 
exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; 
galvanic cells; epidiascopes; ergometers; armatures 
[electricity]. 
 

14 − Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry 
(Am.)]; anchors [clock and watch making]; barrels 
[clock and watch making]; bracelets [jewellery, 
jewelry (Am.)]; watch straps; charms [jewellery, 
jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs]; 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; alarm clocks; 
pins [jewellery, jewelry (Am.)]; ornamental pins; tie 
pins; beads for making jewelry; pearls made of 
ambroid [pressed amber]; busts of precious metal; 
jewellery rolls; jet, unwrought or semi-wrought; 
jewelry findings; pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; 
copper tokens; tie clips; cuff links; clasps for 
jewelry; badges of precious metal; gold, unwrought 
or beaten; cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; hat 
ornaments of precious metal; ivory jewelry; works 
of art of precious metal; jewelry; jewelry of yellow 
amber; iridium; precious stones; semi-precious 
stones; spun silver [silver wire]; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]; boxes of precious metal; watch cases; clock 
cases; pendulums [clock and watch making]; 
medals; lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; movements for 
clocks and watches; clockworks; coins; gold thread 
[jewellery, jewelry (Am.)]; threads of precious metal 
[jewellery, jewelry (Am.)]; silver thread [jewellery, 
jewelry (Am.)]; olivine [gems]; peridot; 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; figurines [statuettes] of 
precious metal; watch glasses; paste jewellery 
[costume jewelry (Am.)]; clock hands [clock and 
watch making]; shoe ornaments of precious metal; 
ornaments of jet; ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.)]; cases for watches [presentation]; cases for 
clock- and watchmaking; chronographs [watches]; 
chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, 
jewelry (Am.)]; watch chains; dials [clock and watch 
making]; atomic clocks; watches; sundials; clocks 
and watches, electric; control clocks [master clocks]; 
clocks; wristwatches; jewelry boxes; spinel 
[precious stones]. 
 

16 − Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; 
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document laminators for office use; mimeograph 
apparatus and machines; atlases; posters; paper 
bows; table linen of paper; tickets; forms, printed; 
announcement cards [stationery]; note books; pads 
[stationery]; drawing pads; loose-leaf binders; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; 
waxed paper; paper for recording machines; paper 
for radiograms; electrocardiograph paper; drawer 
liners of paper, perfumed or not; wood pulp paper; 
carbon paper; copying paper [stationery]; parchment 
paper; writing paper; luminous paper; Xuan paper 
for Chinese painting and calligraphy; toilet paper; 
wrapping paper; filter paper; paper; blotters; 
newsletters; rollers for typewriters; house painters' 
rollers; composing sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; signboards of paper or cardboard; 
sewing patterns; newspapers; electrotypes; 
hectographs; modelling clay; polymer modelling 
clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; 
slate pencils; pencil leads; document holders 
[stationery]; pencil holders; chalk holders; page 
holders; holders for checkbooks [cheque books]; 
holders for stamps [seals]; diagrams; engraving 
plates; writing slates; blackboards; galley racks 
[printing]; drawing boards; advertisement boards of 
paper or cardboard; duplicators; punches [office 
requisites]; cream containers of paper; magazines 
[periodicals]; money clips; tags for index cards; pen 
clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles 
for drawing purposes; periodicals; printed 
publications; paper shredders for office use; graphic 
representations; credit card imprinters, non-electric; 
graining combs; drawing instruments; calendars; 
tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; paintings 
[pictures], framed or unframed; wood pulp board 
[stationery]; cardboard; hat boxes of cardboard; files 
[office requisites]; cards; index cards [stationery]; 
geographical maps; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; trading cards 
other than for games; perforated cards for Jacquard 
looms; catalogues; spools for inking ribbons; covers 
of paper for flower pots; paintbrushes; painters' 
brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for 
stationery or household purposes; isinglass for 
stationery or household purposes; gluten [glue] for 
stationery or household purposes; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
printing blocks; books; manifolds [stationery]; 
comic books; drawing pins; cigar bands; envelopes 
[stationery]; cases for stamps [seals]; boxes of 
cardboard or paper; paint boxes [articles for use in 
school]; correcting fluids [office requisites]; stencils 
[stationery]; French curves; paper ribbons; 
typewriter ribbons; gummed tape [stationery]; 

adhesive bands for stationery or household purposes; 
correcting tapes [office requisites]; inking ribbons; 
inking ribbons for computer printers; adhesive tapes 
for stationery or household purposes; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; drawing 
rulers; square rulers; flyers; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; 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; steel letters; type 
[numerals and letters]; lithographs; paint trays; 
architects' models; postage stamps; plastics for 
modelling; graphic prints; modelling materials; 
teaching materials [except apparatus]; sealing 
compounds for stationery purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; stuffing 
of paper or cardboard; bookbinding material; 
packaging material made of starches; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; filtering materials [paper]; addressing 
machines; pencil sharpening machines, electric or 
non-electric; bookbinding apparatus and machines 
[office equipment]; typewriters, electric or non-
electric; folders [stationery]; franking machines for 
office use; chalk for lithography; writing chalk; 
tailors' chalk; marking chalk; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage 
bags of paper or of plastics; painters' easels; hand-
rests for painters; printing sets, portable [office 
requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; 
finger-stalls [office requisites]; writing cases 
[stationery]; cords for bookbinding; paper knives 
[cutters] [office requisites]; numbering apparatus; 
bottle envelopes of cardboard or paper; sealing 
wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic 
cling film, extensible, for palletization; embroidery 
designs [patterns]; handwriting specimens for 
copying; oleographs; musical greeting cards; 
greeting cards; postcards; etchings; conical paper 
bags; bags for microwave cooking; palettes for 
painters; ink sticks; pantographs [drawing 
instruments]; folders for papers; papier mâché; 
pastels [crayons]; modelling paste; pen cases; 
bookbindings; pen wipers; office perforators; pens 
[office requisites]; nibs of gold; nibs; steel pens; 
drawing pens; song books; seals [stamps]; sealing 
stamps; clipboards; address plates for addressing 
machines; handkerchiefs of paper; plastic film for 
wrapping; desk mats; letter trays; trays for sorting 
and counting money; coasters of paper; bookends; 
stamp stands; mats for beer glasses; stands for pens 
and pencils; photograph stands; obliterating stamps; 
inking pads; stamp pads; binding strips 
[bookbinding]; towels of paper; inking sheets for 
document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; bookbinding cloth; gummed cloth for 
stationery purposes; printers' blankets, not of textile; 
portraits; paperweights; writing cases [sets]; 
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inkstands; office requisites, except furniture; writing 
materials; writing instruments; drawing materials; 
school supplies [stationery]; adhesive tape dispen-
sers [office requisites]; hand labelling appliances; 
printed matter; lithographic works of art; pros-
pectuses; printed timetables; ledgers [books]; 
printers' reglets; indexes; rubber erasers; elastic 
bands for offices; drawing T-squares; graphic 
reproductions; penholders; marking pens [statione-
ry]; tissues of paper for removing make-up; face 
towels of paper; table napkins of paper; place mats 
of paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; 
paper clasps; document files [stationery]; scrapers 
[erasers] for offices; paper clips; staples for offices; 
erasing products; biological samples for use in 
microscopy [teaching materials]; histological 
sections for teaching purposes; steatite [tailor's 
chalk]; writing board erasers; composing frames 
[printing]; sealing wax; arithmetical tables; placards 
of paper or cardboard; writing or drawing books; 
fabrics for bookbinding; stationery; pencil 
sharpeners, electric or non-electric; transparencies 
[stationery]; stencil plates; cardboard tubes; Indian 
inks; moisteners [office requisites]; moisteners for 
gummed surfaces [office requisites]; drawing 
squares; chart pointers, non-electronic; bottle 
wrappers of cardboard or paper; envelope sealing 
machines, for offices; sealing machines for offices; 
vignetting apparatus; apparatus for mounting 
photographs; stapling presses [office requisites]; 
manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier 
mâché; paper coffee filters; flags of paper; silver 
paper; molds for modelling clays [artists' materials]; 
photo-engravings; photographs [printed]; stencil 
cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; compasses for drawing; numbers [type]; 
watercolor [watercolour] saucers for artists; ink; 
correcting ink [heliography]; inkwells; blueprints; 
rosaries; stencils; erasing shields; balls for ball-point 
pens; cabinets for stationery [office requisites]; 
printing type; address stamps; stamps [seals]; shields 
[paper seals]; prints [engravings]; labels, not of 
textile. 
 

20 − Picture frame brackets; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; pulleys of plastics for 
blinds; bolts, not of metal; casks of wood for 
decanting wine; mooring buoys, not of metal; casks, 
not of metal; barrels, not of metal; identification 
bracelets, not of metal; sideboards; busts of wood, 
wax, plaster or plastic; costume stands; bolsters; fans 
for personal use, non-electric; work benches; vice 
benches, not of metal; coat hangers; coatstands; 
shoulder poles [yokes]; screws, not of metal; display 
stands; showcases [furniture]; newspaper display 
stands; jewellery organizer displays; collars, not of 
metal, for fastening pipes; comb foundations for 
beehives; signboards of wood or plastics; loading 
gauge rods, not of metal, for railway waggons 
[wagons]; nuts, not of metal; covers for clothing 

[wardrobe]; nesting boxes; coffins; doors for 
furniture; curtain holders, not of textile material; 
pegs [pins], not of metal; divans; kennels for 
household pets; keyboards for hanging keys; display 
boards; flagpoles; plugs [dowels], not of metal; 
containers, not of metal, for liquid fuel; troughs, not 
of metal, for mixing mortar; packaging containers of 
plastic; flower-stands [furniture]; curtain tie-backs; 
clips, not of metal, for cables and pipes; binding 
screws, not of metal, for cables; rivets, not of metal; 
tortoiseshell imitation; locks, not of metal, for 
vehicles; locks, other than electric, not of metal; 
bead curtains for decoration; door bolts, not of 
metal; bottle closures, not of metal; closures, not of 
metal, for containers; latches, not of metal; mirrors 
[looking glasses]; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
bamboo; scratching posts for cats; animal claws; 
animal hooves; coral; meerschaum; whalebone, 
unworked or semi-worked; stag antlers; tortoi-
seshell; shells; horn, unworked or semi-worked; 
animal horns; rattan; ivory, unworked or semi-
worked; corozo; plaited straw, except matting; 
wickerwork; hampers [baskets]; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds 
[plaiting materials]; settees; curtain rods; index 
cabinets [furniture]; reels of wood for yarn, silk, 
cord; drain traps [valves] of plastic; water-pipe 
valves of plastic; valves, not of metal, other than 
parts of machines; staves of wood; plastic key cards, 
not encoded and not magnetic; mats for infant 
playpens; sleeping pads; saw horses; bed casters, not 
of metal; furniture casters, not of metal; brush 
mountings; chopping blocks [tables]; wind chimes 
[decoration]; door bells, not of metal, non-electric; 
bottle caps, not of metal; cradles; tent pegs, not of 
metal; curtain rings; rings, not of metal, for keys; 
chests of drawers; containers, not of metal [storage, 
transport]; floating containers, not of metal; lecterns; 
dog kennels; bakers' bread baskets; baskets, not of 
metal; bottle casings of wood; taps for casks, not of 
metal; armchairs; hairdressers' chairs; deck chairs; 
hospital beds; bedsteads of wood; beds; edgings of 
plastic for furniture; screw tops, not of metal, for 
bottles; table tops; hooks, not of metal, for clothes 
rails; curtain hooks; clothes hooks, not of metal; 
beds for household pets; nesting boxes for household 
pets; ladders of wood or plastics; playpens for 
babies; mannequins; air mattresses, not for medical 
purposes; mattresses; hydrostatic [water] beds, not 
for medical purposes; furniture of metal; inflatable 
furniture; office furniture; school furniture; sleeping 
bags for camping; mobiles [decoration]; door 
knockers, not of metal; curtain rails; house numbers, 
not of metal, non-luminous; barrel hoops, not of 
metal; furniture; moldings [mouldings] for picture 
frames; bed bases; furniture partitions of wood; 
freestanding partitions [furniture]; mother-of-pearl, 
unworked or semi-worked; mirror tiles; ambroid 
plates; registration plates, not of metal; identity 
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plates, not of metal; loading pallets, not of metal; 
handling pallets, not of metal; transport pallets, not 
of metal; head-rests [furniture]; trays, not of metal; 
stakes for plants or trees; trestles [furniture]; 
magazine racks; book rests [furniture]; stands for 
calculating machines; flower-pot pedestals; baby 
changing mats; pet cushions; pillows; cushions; air 
cushions, not for medical purposes; air pillows, not 
for medical purposes; removable mats or covers for 
sinks; racks [furniture]; library shelves; shelves for 
filing-cabinets [furniture]; furniture shelves; shelves 
for storage; wood ribbon; straw edgings; towel 
stands [furniture]; hat stands; bathtub grab bars, not 
of metal; cask stands, not of metal; inflatable 
publicity objects; counters [tables]; bedding, except 
linen; corks for bottles; corks; stoppers, not of metal; 
stair rods; standing desks; embroidery frames; towel 
dispensers, fixed, not of metal; picture frames; 
sections of wood for beehives; tanks, not of metal 
nor of masonry; fodder racks; curtain rollers; tool 
handles, not of metal; knife handles, not of metal; 
door handles, not of metal; scythe handles, not of 
metal; broom handles, not of metal; knobs, not of 
metal; fishing baskets; writing desks; seats of metal; 
benches [furniture]; vats, not of metal; honeycombs; 
sofas; bungs, not of metal; statues of wood, wax, 
plaster or plastic; figurines [statuettes] of wood, 
wax, plaster or plastic; oyster shells; silvered glass 
[mirrors]; ambroid bars; umbrella stands; gun racks; 
carts for computers [furniture]; dressing tables; 
washstands [furniture]; typing desks; drafting tables; 
massage tables; tables of metal; wall-mounted diaper 
[napkin] changing platforms; saw benches [furni-
ture]; desks; tea carts; dinner wagons [furniture]; 
tables; steps [ladders], not of metal; step stools, not 
of metal; chairs [seats]; high chairs for babies; 
chests, not of metal; placards of wood or plastics; 
stools; crates; trolleys [furniture]; straw plaits; 
mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; 
straw mattresses; decorations of plastic for 
foodstuffs; beehives; funerary urns; winding spools, 
not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; 
door fittings, not of metal; coffin fittings, not of 
metal; bed fittings, not of metal; furniture fittings, 
not of metal; window fittings, not of metal; infant 
walkers; garment covers [storage]; stuffed animals; 
stuffed birds; hinges, not of metal; easy chairs; 
poles, not of metal; screens [furniture]; cupboards; 
filing cabinets; medicine cabinets; meat chests, not 
of metal; plate racks; bamboo curtains; paper blinds; 
slatted indoor blinds; woven timber blinds 
[furniture]; indoor window blinds [shades] 
[furniture]; interior textile window blinds; screens 
for fireplaces [furniture]; yellow amber; lockers; 
boxes of wood or plastic; chests for toys; letter 
boxes, not of metal or masonry; bottle racks. 
 

21 − Autoclaves [pressure cookers], non-electric; 
indoor aquaria; cookie jars; candle jars [holders]; 
china ornaments; dishes; paper plates; vegetable 

dishes; saucers; mugs; candy boxes; bottles; 
demijohns; busts of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass; vases; epergnes; fruit cups; bird baths; baby 
baths, portable; plungers for clearing blocked drains; 
waffle irons, non-electric; buckets; coolers [ice 
pails]; buckets made of woven fabrics; whisks, non-
electric, for household purposes; cooking skewers of 
metal; cooking pins of metal; towel rails and rings; 
clothing stretchers; hair for brushes; birdcages; 
funnels; carpet beaters [hand instruments]; signbo-
ards of porcelain or glass; candle extinguishers; 
flower pots; chamber pots; glue-pots; cruets; 
decanters; large-toothed combs for the hair; combs 
for animals; tea cosies; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; make-up sponges; sponges for 
household purposes; toilet sponges; sponge holders; 
toothpick holders; soap holders; napkin holders; 
holders for flowers and plants [flower arranging]; 
shaving brush stands; toilet paper holders; soap 
dispensers; toilet paper dispensers; ironing boards; 
cutting boards for the kitchen; bread boards; 
washing boards; crushers for kitchen use, non-
electric; strainers; smoke absorbers for household 
purposes; containers for household or kitchen use; 
kitchen containers; glass jars [carboys]; heat-
insulated containers; heat-insulated containers for 
beverages; thermally insulated containers for food; 
glass flasks [containers]; closures for pot lids; 
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics 
for household purposes; majolica; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; brush 
goods; kitchen grinders, non-electric; cleaning 
instruments, hand-operated; cabarets [trays]; stew-
pans; covers, not of paper, for flower pots; shaving 
brushes; basting brushes; cages for household pets; 
baking mats; polishing leather; hot pots, not 
electrically heated; glass bulbs [receptacles]; boot 
trees [stretchers]; shoe trees [stretchers]; napkin 
rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; 
bread baskets, domestic; baskets for domestic use; 
waste paper baskets; feeding troughs; mangers for 
animals; lunch boxes; tea caddies; washtubs; 
earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; coffee 
percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-
worked product], other than for building; beer mugs; 
tankards; rat traps; pot lids; aquarium hoods; butter-
dish covers; dish covers; cheese-dish covers; 
buttonhooks; pitchers; perfume burners; non-electric 
portable coldboxes; watering cans; fly traps; insect 
traps; mixing spoons [kitchen utensils]; basting 
spoons [cooking utensils]; scoops [tableware]; pie 
servers; spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; 
material for brush-making; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone; 
noodle machines, hand-operated; polishing appa-
ratus and machines, for household purposes, non-
electric; pepper mills, hand-operated; mills for 
domestic purposes, hand-operated; feather-dusters; 
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brooms; isothermic bags; confectioners' decorating 
bags [pastry bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, 
not for building; saucepan scourers of metal; soap 
boxes; mouse traps; cooking pot sets; nozzles for 
watering cans; spouts; nozzles for watering hose; 
fitted picnic baskets, including dishes; toilet cases; 
floss for dental purposes; fiberglass thread, not for 
textile use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; 
sprinklers; syringes for watering flowers and plants; 
cotton waste for cleaning; wool waste for cleaning; 
cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; food 
steamers, non-electric; pepper pots; oven mitts; 
kitchen mitts; gloves for household purposes; car 
washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; 
plates to prevent milk boiling over; dripping pans; 
trays for domestic purposes; trays for domestic 
purposes, of paper; lazy susans; heaters for feeding 
bottles, non-electric; candelabra [candlesticks]; 
trivets [table utensils]; coasters, not of paper and 
other than table linen; grill supports; gridiron 
supports; menu card holders; knife rests for the 
table; flat-iron stands; egg cups; abrasive pads for 
kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs; 
powdered glass for decoration; pottery; pots; 
cooking pots; painted glassware; tableware, other 
than knives, forks and spoons; porcelain ware; 
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; 
toilet utensils; trouser presses; deodorising apparatus 
for personal use; cruet sets for oil and vinegar; 
make-up removing appliances; spice sets; apparatus 
for wax-polishing, non-electric; bottle openers, 
electric and non-electric; glove stretchers; boot 
jacks; crumb trays; tie presses; potholders; clothes-
pegs; glass stoppers; powder compacts; perfume 
vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, non-
electric; combs; electric combs; grills [cooking 
utensils]; sifters [household utensils]; drinking 
horns; shoe horns; candle rings; salad bowls; sugar 
bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee 
services [tableware]; liqueur sets; tea services 
[tableware]; sieves [household utensils]; cinder 
sifters [household utensils]; tea strainers; pipettes 
[wine-tasters]; siphon bottles for carbonated water; 
rolling pins, domestic; steel wool for cleaning; 
currycombs; blenders, non-electric, for household 
purposes; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; salt cellars; drinking vessels; vessels of 
metal for making ices and iced drinks; refrigerating 
bottles; bulb basters; cups of paper or plastic; glasses 
[receptacles]; drinking glasses; statues of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; figurines [statuettes] 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; plate glass 
[raw material]; opal glass; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; opaline glass; glass 
incorporating fine electrical conductors; enamelled 
glass; glass wool other than for insulation; vitreous 
silica fibers [fibres], not for textile use; fiberglass 
other than for insulation or textile use; soup bowls; 

drying racks for laundry; basins [receptacles]; table 
plates; disposable table plates; graters for kitchen 
use; insulating flasks; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; straws 
for drinking; cloth for washing floors; cloths for 
cleaning; dusting cloths [rags]; furniture dusters; 
litter boxes [trays] for pets; urns; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; wax-polishing appliances, 
non-electric, for shoes; water apparatus for cleaning 
teeth and gums; electric devices for attracting and 
killing insects; watering devices; utensils for 
household purposes; kitchen utensils; cooking 
utensils, non-electric; strainers for household 
purposes; coffee filters, non-electric; flasks; hip 
flasks; drinking bottles for sports; molds [kitchen 
utensils]; cake molds [moulds]; ice cube molds 
[moulds]; cookery molds [moulds]; deep fryers, non-
electric; comb cases; bread bins; fly swatters; 
teapots; kettles, non-electric; cups; garlic presses 
[kitchen utensils]; ironing board covers, shaped; tea 
infusers; glass bowls; mops; mop wringers; cocktail 
shakers; cosmetic spatulas; corkscrews, electric and 
non-electric; animal bristles [brushware]; pig 
bristles; dishwashing brushes; brushes for cleaning 
tanks and containers; lamp-glass brushes; horse 
brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; carpet sweepers; brushes for 
footwear; tar-brushes, long handled; toilet brushes; 
electric brushes, except parts of machines; brushes; 
eyebrow brushes; nail brushes; nest eggs, artificial; 
boxes for dispensing paper towels; trash cans; 
window-boxes; boxes of glass. 
 

25 − Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; 
sweat-absorbent underclothing; berets; overalls; boas 
[necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; ski 
boots; boots for sports; breeches for wear; trousers; 
football shoes; brassieres; valenki [felted boots]; 
collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; 
veils [clothing]; gabardines [clothing]; galoshes; 
neckties; ascots; leggings [leg warmers]; spats; boot 
uppers; corselets; jerseys [clothing]; vests; sports 
jerseys; hosiery; heels; boxer shorts; hoods 
[clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for 
clothing; neck scarves [mufflers]; visors [headwear]; 
cap peaks; tights; slips [undergarments]; combi-
nations [clothing]; wet suits for water-skiing; 
bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; 
bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; 
jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing 
vests; leggings [trousers]; liveries; camisoles; sports 
singlets; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; 
sleep masks; furs [clothing]; mittens; miters [hats]; 
muffs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; 
heelpieces for footwear; bibs, not of paper; fur 
stoles; ear muffs [clothing]; socks; beach shoes; 
sports shoes; footwear; paper clothing; outer-
clothing; ready-made clothing; motorists' clothing; 
cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clothing 
of imitations of leather; clothing of leather; 
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uniforms; clothing; fittings of metal for footwear; 
maniples; overcoats; knickers; parkas; pelerines; 
gloves [clothing]; ski gloves; pyjamas; bathing 
trunks; shirt fronts; scarfs; pocket squares; dresses; 
waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; 
sock suspenders; stocking suspenders; ready-made 
linings [parts of clothing]; dress shields; soles for 
footwear; braces for clothing [suspenders]; lace 
boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices 
for footwear; jumpers [pullovers]; sweaters; 
heelpieces for stockings; welts for footwear; 
chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath 
sandals; boots; jumper dresses; saris; sarongs; 
footwear uppers; inner soles; albs; bath slippers; 
togas; knitwear [clothing]; underpants; gymnastic 
shoes; slippers; shoes; skull caps; turbans; headgear 
for wear; aprons [clothing]; tee-shirts; dressing 
gowns; bath robes; top hats; tips for footwear; 
stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; caps 
[headwear]; paper hats [clothing]; shower caps; 
bathing caps; sashes for wear; studs for football 
boots; hats; babies' pants [clothing]; trouser straps; 
pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; skorts. 
 

35 − Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agencies; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; employment agencies; 
computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
marketing 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; 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; writing of curriculum 
vitae for others; news clipping services; updating of 
advertising material; updating and maintenance of 
data in computer databases; 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; provision of 
commercial and business contact information; 
providing business information via a web site; 

provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; 
economic forecasting; auctioneering; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; 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; bill-posting; outdoor advertising; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; writing of publicity 
texts; advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; 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 and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; 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; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; business management of 
reimbursement programs for others; business project 
management services for construction projects; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; modelling for advertising or sales 
promotion; typing; relocation services for 
businesses; tax filing services; search engine 
optimisation; web site traffic optimisation; 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 bureaux; debt collection agencies; real 
estate agencies; financial analysis; rental of 
apartments; leasing of real estate; rental of offices 
[real estate]; leasing of farms; hire-purchase 
financing; savings bank services; accommodation 
bureaux [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; business 
liquidation services, financial; brokerage; financial 
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management; exchanging money; online banking; 
debit card services; credit card services; factoring; 
organization of collections; arranging finance for 
construction projects; antique appraisal; jewellery 
[jewelry (Am.)] 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; loans [financing]; 
pawnbrokerage; providing financial information via 
a web site; check [cheque] 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; trusteeship; provident 
fund services; customs brokerage; mutual funds; 
financing services; safe deposit services; deposits of 
valuables; fiscal assessments. 
 

42 − Water analysis; computer system analysis; 
handwriting analysis [graphology]; chemical 
analysis; energy auditing; recovery of computer 
data; industrial design; graphic arts design; computer 
virus protection services; technical project studies; 
oil-field surveys; geological surveys; engineering; 
installation of computer software; meteorological 
information; clinical trials; material testing; textile 
testing; bacteriological research; biological research; 
geological research; research in the field of 
environmental protection; cosmetic research; 
mechanical research; chemical research; research 
and development of new products for others; 
scientific research; analysis for oil-field exploitation; 
underwater exploration; technical research; 
calibration [measuring]; web site design 
consultancy; information technology [IT] 
consultancy; consultancy in the design and 
development of computer hardware; architectural 
consultation; computer software consultancy; 
technological consultancy; oil-well testing; quality 
control; vehicle roadworthiness testing; land 
surveying; dress designing; updating of computer 
software; monitoring of computer systems by remote 
access; software as a service [SaaS]; maintenance of 
computer software; authenticating works of art; 
design of interior decor; quality evaluation of 
standing timber; quality evaluation of wool; 
digitization of documents [scanning]; conversion of 
data or documents from physical to electronic 

media; urban planning; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; 
providing search engines for the internet; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; computer system design; 
rental of web servers; computer rental; rental of 
computer software; geological prospecting; oil 
prospecting; hosting computer sites [web sites]; 
server hosting; construction drafting; computer 
software design; cloud seeding; consultancy in the 
field of energy-saving; creating and maintaining web 
sites for others; computer programming; duplication 
of computer programs; architectural services; 
chemistry services; outsource service providers in 
the field of information technology; packaging 
design; off-site data backup; computer technology 
consultancy; telecommunications technology 
consultancy; scientific laboratory services; cloud 
computing services; weather forecasting; styling 
[industrial design]; cartography services; physics 
[research]; electronic data storage; surveying. 
 

45 − Marriage agencies; detective agencies; night 
guard services; adoption agency services; arbitration 
services; rental of safes; embalming services; 
funerary undertaking; lost property return; releasing 
doves for special occasions; genealogical research; 
legal research; security consultancy; intellectual 
property consultancy; monitoring intellectual 
property rights for legal advisory purposes; 
monitoring of burglar and security alarms; 
crematorium services; licensing of intellectual 
property; licensing of computer software [legal 
services]; organization of religious meetings; 
opening of security locks; guard services; planning 
and arranging of wedding ceremonies; missing 
person investigations; litigation services; baby 
sitting; pet sitting; baggage inspection for security 
purposes; inspection of factories for safety purposes; 
evening dress rental; rental of fire extinguishers; 
clothing rental; rental of fire alarms; registration of 
domain names [legal services]; personal background 
investigations; fire-fighting; escorting in society 
[chaperoning]; horoscope casting; copyright 
management; legal administration of licences; dating 
services; alternative dispute resolution services; 
tracking of stolen property; legal document 
preparation services; house sitting; mediation; 
funerals; on-line social networking services; 
personal body guarding.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89030 A 
(800) 1314136 
(891) 2016 05 18 
(731) Koninklijke Douwe Egberts B.V.   

Oosterdoksstraat 80, Amsterdam NL-1011  
DK ; Netherlands 
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(540)  

WHY PURSUE ANYTHING 
LESS THAN GOLD 

(511)  
29 − Milk and milk products; milk beverages, milk 
predominating; milk powder; creamers for 
beverages; dairy products and dairy substitutes. 
 

30 − Coffee; coffee in filter packing; portioned 
coffee; instant coffee; coffee-based beverages; 
coffee substitutes; iced coffee; coffee extracts; 
coffee essences; coffee flavourings; tea; instant tea; 
tea-based beverages; tea substitutes; tea extracts; tea 
essences; tea flavourings; iced tea; herbal infusions, 
other than for medicinal use; infusions consisting of 
tea, herbs, fruits, spices or flavourings or a 
combination of these products, other than for 
medicinal use; cocoa; cocoa-based beverages; 
chocolate-based beverages; sugar; honey; natural 
sweeteners; edible ices, ice. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89043 A 
(800) 988064 
(891) 2016 07 05 
(731) CARDIVA, S.L.   

Calle General Eguia, 48, E-48013 Bilbao;  
Spain 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
5 − Medicinal alcohol; cotton for medical purposes; 
aseptic cotton; aseptic cotton; dental amalgams; 
medical dressings; analgesics; adhesive bands and 
tapes for medical purposes; sticking plasters; anti-
rheumatism bracelets and bracelets for medical 
purposes; poultices; corn remedies; dental cement; 
adhesive tapes; compresses; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; plasters; medicine 
cases, portable, filled; dental lacquers; liniments; 
mud for baths; dental mastics; teeth filling material; 
napkins for incontinents; preparations for callouses; 
chilblain preparations; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes. 
 

10 − Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials, except 
orthopaedic bandages and tapes, as well as 
compression stockings. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89051 A 
(800) 1313105 
(891) 2015 12 23 
(731) SEGAFREDO ZANETTI  ESPRESSO  

WORLDWIDE S.A.   
Rue du Rhône 67, CH-1207 Geneva; 
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
35 − Commercial administration; commercial 
business management; provision of professional 
business know-how (franchising) relating to the 
operation of restaurants, coffee shops, cafeterias and 
snack bars; retail sale of coffee, tea, cocoa, ready-
made food, food and beverages to take away; 
provision of advice relating to the operation of 
franchises for coffee shops, cafeterias, bars and other 
structures which provide food and beverages ready 
for consumption; provision of advice relating to the 
operation of franchises for automatic vending 
machine services; retail sale, via the Internet or not, 
of coffee machines, coffee percolators, coffee, coffee 
extracts and preparations based on coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; advertising including adver-
tising by sponsorship (sponsoring) of recreational, 
sporting and cultural activities.  
 

43 − Restaurant services [meals], bars, cafeterias, 
Chinese fondue restaurants; food and drink catering; 
coffee provision services for offices; contracts for 
meal provision services; food preparation; 
preparation of dishes and beverages to take away; 
services provided by restaurants, bars, cafeterias, 
snack bars or other structures which provide 
prepared dishes and beverages ready for consum-
ption. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89057 A 
(800) 1313405 
(891) 2016 06 01 
(731) Kunming Fuchen   Power Equipment Limited  

7-1 Floor 4, Building 4, Zhujiashan- 
gyu, Yanchangxian Beijing Road, Panlong  
District, Kunming City, Yunnan; China 

(540) 

 
 

 
 #15  2017 08 10 

 
126 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(591) Black,white  
(511)  
7 − Alternators; dynamo belts; dynamos; generators 
of electricity; emergency power generators; 
disintegrators; saw benches [parts of machines]; 
rinsing machines; drilling machines; mine borers.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89058 A 
(800) 1313420  
(891) 2016 05 18 
(731) Tapetenfabrik Gebr.  Rasch GmbH &  

Co. KG 
Raschplatz 1, 49565 Bramsche; Germany 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
27 − Wall hangings (included in this class).  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89070 A 
(800) 1313708 
(891) 2016 07 08 
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE  

(Société Anonyme)   
41 rue Etienne Marcel, F-75001 Paris; France 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
30 − Bread; yeast; baking powder; leaven, ferments 
for pastes.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89079 A 
(800) 1313831 
(891) 2015 12 25 
(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez, Konya; Turkey 

(540) 

 
(591) Red, white, grey, dark brown and light brown.   
(511)  
29 − Meat; meat, preserved; fish meal for human 
consumption; fish, not live; fish, tinned; foods made 

from fish; poultry, not live; nuts, prepared; chocolate 
nut butter; soups; preparations for making soup; 
bouillon; olives, preserved; olive oil for food; milk; 
milk beverages, milk predominating; condensed 
milk; milk products; vegetables, dried; vegetables, 
cooked; vegetables, preserved; vegetables, tinned; 
frozen fruits; fruit jellies; fruit peel; fruit, stewed; 
fruit-based snack food; fruits, tinned; peanut butter; 
peanuts, prepared; tahini [sesame seed paste]; eggs; 
powdered eggs; potato chips; potato crisps; potato 
flakes; edible oils.   
 

30 − Coffee; cocoa; tea; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; 
pasta; ravioli; noodles; bread; bagels; pastries; pastry 
dough; puddings; rice pudding; custard; honey; royal 
jelly; propolis; seasonings; condiments; sauces 
[condiments]; baking powder; flour; yeast; yeast 
extracts for human consumption; starch for food; 
semolina; sugar; granulated sugar; cube sugar; 
powdered sugar; tea; iced tea; confectionery made of 
sugar; candy; chocolate; chocolate confections; 
biscuits; petit-beurre biscuits; crackers; waffles; 
chewing gum; edible ices; cooking salt; processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed grains for human 
consumption; molasses for food. 
 

32 − Beer; beer wort; mineral water [beverages]; 
aerated mineral waters; carbonated mineral waters; 
soda water; table waters; spring water; fruit 
beverages and fruit juices; fruit-flavored beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juice 
beverages, non-alcoholic; vegetable juice drinks, 
non-alcoholic; soft drinks; non-carbonated soft 
drinks; non-alcoholic vegetable juice beverages; 
non-alcoholic vegetable juice drinks; fruit juices; 
fruit nectars, non-alcoholic; isotonic beverages; 
lemonades.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89119 A 
(800) 581364 
(891) 2016 06 28 
(731) Eisbär Sportmoden GmbH   

Hauptstrasse 15, A-4101 Feldkirchen/D;  
Austria 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
9 − Sports goggles. 
 

18 − Carrier bags, sports bags, rucksacks. 
 

25 − Clothing, headwear, headbands, scarves, 
gloves, shoes. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 89122 A 
(800) 876429 
(891) 2016 08 15 
(731) Tsvetan Stefanov Lukanov   

J.k. "Sever", bl. 210, floor 3, app. 22,  
BG-2161 Pravets; Bulgaria 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
7 − Beaters, electric; beverage preparation machines, 
electro-mechanical; blenders, electric, for household 
purposes; bread cutting machines; compressors for 
refrigerators; built-in dishwashers; washing 
machines; built-in washing machines; drying 
machines; fleshing machines; food processors, 
electric; fruit presses, electric, for household 
purposes; mills (grinders), electric, for household 
purposes; scissors, electric; sewing machines; waste 
disposers (machines); built-in waste disposers; 
drilling machines, electric. 
 

11 − Extractor hoods for kitchens; built-in extractor 
hoods for kitchens; built-in hot-plates, gaseous and 
electric; ventilation installations for vehicles; coffee 
machines, electric; heating equipment; radiators 
(heating), electric; frying pans, electric; toasters; 
built-in baker's ovens; built-in freezers; built-in 
ovens, gas with grills, electric, or gas grills; 
barbecues; built-in barbecues, electric; frying 
vessels, electric, boilers, electric and gas; pressure 
cookers (autoclaves), electric; household appliances 
for baking, electric; cookers, electric; microwave 
ovens; built-in microwave ovens; refrigerating 
apparatus and machines; built-in refrigerating 
apparatus and machines; built-in refrigerating 
appliances and installations; built-in refrigerator-
freezers; built-in kitchen sinks; cooker plates; hair 
dryers; coffee roasters; fruit roasters; mixer taps for 
water pipes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89125 A 
(800) 917245 
(891) 2016 09 27 
(731) MELLOW YELLOW (SINGAPORE)  

PTE. LTD 
51A Neil Roadsingapore, Singapore 088829;  
Singapore 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
18 − Leather and imitation leather; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; wallets; purses 
not of precious metal; handbags, backpacks, wheeled 

bags; bags for climbers, bags for campers, traveling 
bags, beach bags, school bags; unfitted vanity cases; 
collars and clothing for animals; shopping nets or 
bags; bags or small bags (sleeves, pouches) for 
packaging (of leather). 
 

25 − Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing 
made of leather or imitation leather; belts (clothing); 
furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; babies' diapers of textile; underwear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89127 A 
(800) 928002 
(891) 2016 06 08 
(731) ITALIA INDEPENDENT S.p.A.  

Corso XI Febbraio, 19, I-10152 TORINO  
(TO); Italy 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
14 − Watches; watch bands; table clocks; wall 
clocks; alarm clocks; chronographs [watches]; 
chronometers; cases for clocks and watches and for 
other chronometric instruments; jewelry and imita-
tion of jewelry; jewelry holder in precious metals; 
earrings; bangles; necklaces [jewellery]; rings 
[jewellery]; charms [jewellery]; pins [jewellery]; 
jewelry chains; medals; lockets [jewellery]; cuff 
links; tie clips; decorative boxes of precious metal; 
precious metals and their alloys; ornaments 
[jewellery]; precious stones; semi-precious stones; 
paste jewellery [costume jewelry]; pearls 
[jewellery]; closures; pendants; amulets [jewellery]; 
ornamental pins. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89137 A 
(800) 1239438 
(891) 2016 08 11 
(731) UAB "CRAFT BEARINGS"   

Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas; Lithuania 
(540) 

 
(591) Orange, black and white  
(511)  
7 − Bearings (parts of machines); bearings for 
transmission shafts; journal, boxes (parts of 
machines). 
 

12 − Parts of vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 89138 A 
(800) 1245013 
(891) 2016 07 08 
(731) AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED   

Lampousas 1, CY-1095 Nicosia; Cyprus 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
32 − Aperitifs, non-alcoholic; peanut milk [soft 
drink]; non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
honey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; powders for 
effervescing beverages; pastilles for effervescing 
beverages; grape must, unfermented; seltzer water; 
lithia water; waters [beverages]; table waters; 
aerated waters; preparations for making aerated 
water; essences for making beverages; isotonic 
beverages; ginger beer; kvass [non-alcoholic 
beverages]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; 
preparations for making liqueurs; milk of almonds 
[beverage]; preparations for making mineral water; 
mineral waters [beverages]; whey beverages; 
preparations for making beverages; fruit nectars, 
non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; orgeat; 
beer wort; beers; sarsaparilla [soft drink]; cider, non-
alcoholic; syrups for beverages; syrups for 
lemonade; soda water; fruit beverages; malt beer; 
malt wort; must; tomato juice [beverage]; extracts of 
hops for making beer; sherbets [beverages]. 
 

33 − Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; 
arak [arrack]; brandy; wine; whisky; anisette 
[liqueur]; anise [liqueur]; hydromel [mead]; vodka; 
kirsch; perry; gin; cocktails; curacao; liqueurs; 
peppermint liqueurs; distilled beverages; alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; piquette; rice 
alcohol; rum; sake; cider; spirits [beverages]; 
alcoholic extracts; alcoholic essences; digesters 
[liqueurs and spirits]; fruit extracts, alcoholic. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89139 A 
(800) 1286946 
(891) 2016 07 18 
(731) Instytut Badawczo-Rozwojowy BIOGENED  

Sp. z o.o.   
ul. Pojezierska 99, PL-91-342 Lódz; Poland 

(540) 

 
(591) Black and white  

(511)  
3 − Cosmetics; preparations for protection, care and 
beautification of the skin of the face, body, hands 
and feet, lips and nails; soaps and cleaning 
preparations; perfumery goods; essential oils; hair 
washing, styling, care, beautification and colouring 
preparations; dentifrices and mouthwashes. 
 
5 − Pharmaceutical and sanitary products; oral 
preparations containing microelements and/or 
macroelements and/or vitamins and/or substances 
aiding metabolic processes in the bodies of humans; 
medicinal dermocosmetics; dietetic substances 
adapted for medical use; plasters and materials for 
dressings; disinfectant and antiseptic preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89140 A 
(800) 1300470 
(891) 2016 06 29 
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd.   

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 
Kobe-shi, Hyogo 651-0072; Japan 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)  
12 − Aircraft and their parts and fittings; 
automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 
fittings; tires for wheels of aircraft; tires for 
automobiles; tires for two-wheeled motor vehicles; 
tires for bicycles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89142 A 
(800) 1300861 
(891) 2016 09 27 
(731) NOVARTIS AG   

CH-4002 Basel; Switzerland 
(540) 

 
(511)  
10 − Surgical apparatus and instruments for 
ophthalmic surgery. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89143 A 
(800) 1305484 
(891) 2016 08 18 
(731) BIOFARMA, Société par actions simplifiée   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX;  
France 

(540) 

 
 

(591) Black and white  
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(511)  
5 − Pharmaceutical preparations; veterinary prepara-
tions; sanitary products for medical purposes; 
implants for pharmaceutical use; implantable 
medicines; dietetic substances for medical use; 
dietetic substances for veterinary use; food for 
babies; dietetic preparations and food supplements; 
food supplements for animals; plasters, materials for 
dressings; teeth filling material; dental impression 
materials; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides; herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89147 A 
(800) 1314307  
(891) 2016 02 03 
(731) ROTAPHARM İLAÇLARI LİMİTED  

ŞİRKETİ   
Evren Mah. Camiyolu  Cad. No. 50 K.2,  
GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL; Turkey 

(540) 

 
(591) Back,white  
(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 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 2017 89153 A 
(800) 1314317 
(891) 2016 07 11 
(731) Polfarmex IP Sp. z o.o.   

ul. Kościuszki 61, PL-38-200 Jasło; Poland 
(540) 

 
 

(591) Black,white  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89180 A 
(800) 1314335 
(891) 2016 05 06 
(731) Apple Inc.  

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

 
(591) Black,white  
(511)  
39 − Physical storage of electronically stored digital 
content consisting of text, photographs, images, 
video, and audio files; information and consultation 
in connection therewith.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89181 A 
(800) 1314347 
(891) 2015 12 25 
(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE  TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ   
Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez, Konya; Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
29 − Meat; meat, preserved; fish meal for human 
consumption; fish, not live; fish, tinned; foods made 
from fish; poultry, not live; nuts, prepared; chocolate 
nut butter; soups; preparations for making soup; 
bouillon; olives, preserved; olive oil for food; milk; 
milk beverages, milk predominating; condensed 
milk; milk products; vegetables, dried; vegetables, 
cooked; vegetables, preserved; vegetables, tinned; 
frozen fruits; fruit jellies; fruit peel; fruit, stewed; 
fruit-based snack food; fruits, tinned; peanut butter; 
peanuts, prepared; tahini [sesame seed paste]; eggs; 
powdered eggs; potato chips; potato crisps; potato 
flakes; edible oils.  
 

30 − Coffee; cocoa; tea; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; 
pasta; ravioli; noodles; bread; bagels; pastries; pastry 
dough; puddings; rice pudding; custard; honey; 
seasonings; condiments; sauces [condiments]; 
baking powder; flour; yeast; yeast extracts for 
human consumption; starch for food; sugar; 
granulated sugar; cube sugar; powdered sugar; tea; 
iced tea; confectionery made of sugar; candy; 
chocolate; chocolate confections; biscuits; petit-
beurre biscuits; crackers; waffles; chewing gum; 
edible ices; cooking salt; cereal bars; popcorn; 
crushed oats; corn chips; breakfast cereals; 
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processed wheat for human consumption; crushed 
barley for human consumption; processed oats for 
human consumption; processed grains for human 
consumption; rice; molasses for food. 
 

32 − Beer; beer wort; mineral water [beverages]; 
aerated mineral waters; carbonated mineral waters; 
soda water; table waters; spring water; fruit 
beverages and fruit juices; fruit-flavored beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juice 
beverages, non-alcoholic; vegetable juice drinks, 
non-alcoholic; soft drinks; non-carbonated soft 
drinks; soft drinks, non-carbonated; non-alcoholic 
vegetable juice beverages; non-alcoholic vegetable 
juice drinks; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
isotonic beverages; lemonades; non-alcoholic energy 
drinks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89182 A 
(800) 1314386 
(891) 2016 03 21 
(731) Philipp Plein   

Via Dufour 20 CH-6900 Lugano; Switzerland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
3 − Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 
 

9 − Parts and accessories for portable and handheld 
digital electronic apparatus, particularly pouches for 
computers and tablet computers, sleeves for 
computers and tablet computers; parts and 
accessories for mobile telephones, particularly 
pouches and sleeves for mobile telephones; soft 
cases for cell phones; cases for mobile telephones; 
cases of leather or imitation leather for mobile 
telephones; bags of fabric or textile for mobile 
telephones; smartphones; smartwatches; electronic 
tablets; spectacles [optics]; sunglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; cases for spectacles and 
sunglasses; chains for spectacles and sunglasses; 
strings for spectacles and sunglasses.  
 

14 − Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or coated therewith not 
included in other classes; jewelry; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; clocks and 
watches; key rings (jewelry and costume jewelry).  
 

18 − Leather and imitations of leather not included 
in other classes; animal skins; everyday bags; 
backpacks; travel bags and other luggage; handbags; 
trunks and suitcases; attaché cases, briefcases and 
pocket wallets; purses; cases of leather or 
leatherboard and bags [envelopes, pouches] for 
packaging; card cases; sports bags; satchels; toiletry 

bags, empty; umbrellas; parasols; walking sticks; 
whips; saddlery.  
 

25 − Clothing, footwear, headgear. 
 

26 − Brooches [clothing accessories]; feathers [clo-
thing accessories]; buckles [clothing accessories]; 
brassards; birds' feathers [clothing accessories]; 
ostrich feathers [clothing accessories]; belt buckles 
[clothing accessories]; buckles of precious metal 
[clothing accessories]; badges (for wear) not of 
precious metal; ornamental novelty badges; appli-
qués [haberdashery]; expanding bands for holding 
sleeves; ribbons of textile for wrapping; ribbons 
[haberdashery]; cords for clothing; lace for edgings; 
trimmings for clothing; brooches [clothing 
accessories]; chenille [passementerie]; mage [buns 
for Japanese hair styles]; ornamental novelty pins, 
other than jewelry; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles [haberdashery]; snap 
fasteners; removable push-up silicone pads for bras; 
removable reshaping silicone pads for buttocks; 
elastic ribbons; elastic hair bands; mitten clips; 
ornamental feathers [trimmings for clothing]; 
festoons [embroidery]; whalebones for corsets; heat 
adhesive patches for repairing textile articles; 
patches for repairing textile articles; fringes; hair 
twist ties; embroidered patches for clothing; 
embroidered emblems; mica spangles; gold 
embroidery; gold embroidery for clothing; belt 
clasps; hair bands; scrunchies [elastic ornaments for 
hair]; hair clips; hair grips; waving pins for the hair; 
hair pins; hair nets; motoyui [strings with tassels for 
Japanese hair styles]; bows for the hair; hair 
ornaments; brooches for the hair; hair barrettes; hair 
extensions; tresses of hair; hooks [haberdashery]; 
hooks and eyes; shirt buttons; binding needles; pant 
leg cuff straps; fastenings for suspenders; hat 
ribbons; hat pins for securing hats; hat ornaments 
[not of precious metal]; frills [lacework]; edgings for 
clothing; hooks for clothing [fastenings]; eyelets for 
clothing; frills for clothing; fastenings for clothing; 
clasps for clothing; skirt flounces; hook and eye 
fastening tape; hook and pile fastening tapes; 
buttons; buttons for clothing; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; chokers [cords]; collar 
supports; wreaths of artificial flowers; artificial 
flowers for attaching to clothing; artificial flowers; 
beads other than for making jewelry; haberdashery, 
except yarns; hair curl clips; metal fasteners for 
footwear; ornamental novelty buttons; novelty 
buttons; needles; spangles for clothing; wigs; 
ponytail rubber bands; top-knots (pompoms); zipper 
pulls; zip fasteners; slide locks for bags; zippers and 
parts thereof; rosettes [haberdashery]; flexible 
buckles for clothing; hooks for corsets; saddlers' 
needles; decorative cloth patches; decorative ribbons 
of textile; decorative bows of textile; buckles for 
clothing; shoe laces; bodkins; shoe hooks; shoe 
eyelets; shoe buckles; shoe fasteners; shoe 
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ornaments [not of precious metal]; shoulder pads for 
clothing; safety pins; silver embroidery for clothing; 
obi-dome [special fasteners for Japanese sashes]; 
lace and embroidery, ribbons and braid; appliqués of 
fabric [haberdashery]; patches of fabric for clothing; 
ribbons of textile materials; bows of textile for 
wrapping; toupees; braids; numerals or letters for 
marking linen; decorative ribbons [haberdashery]; 
marugushi [ornamental combs for Japanese hair 
styles]. 
 

35 − Wholesale and retail sale services, also on the 
Internet, namely, the sale of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
parts and accessories for portable and handheld 
digital electronic apparatus, particularly pouches for 
computers and tablet computers, sleeves for 
computers and tablet computers, parts and 
accessories for mobile telephones, particularly 
pouches and sleeves for mobile telephones, soft 
cases for cell phones, cases for mobile telephones, 
cases of leather or imitation leather for mobile 
telephones, bags of fabric or textile for mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, electronic 
tablets, spectacles (optics), sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, cases for spectacles and 
sunglasses, chains for spectacles and sunglasses, 
strings for spectacles and sunglasses, precious 
metals and their alloys and goods of these materials 
or coated therewith, not included in other classes, 
fine jewelry, jewelry, precious stones, timepieces 
and chronometric instruments, clocks and watches, 
key rings (jewelry and costume jewelry), leather and 
imitations of leather not included in other classes, 
animal skins, everyday bags, backpacks, travel bags 
and other luggage, handbags, trunks and suitcases, 
attaché cases, briefcases and pocket wallets, purses, 
cases, card cases, sports bags, school bags, toiletry 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery, furniture, particularly home furniture, 
kitchen furniture, mirrors (silvered glass), frames, 
utensils and containers for household or kitchen use, 
combs and sponges, glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes, fabrics 
and textile goods, not included in other classes, bed 
and table covers, clothing, footwear, headgear, 
brooches (clothing accessories), articles for dolls, 
feathers (clothing accessories), buckles (clothing 
accessories), armbands, birds' feathers (clothing 
accessories), ostrich feathers (clothing accessories), 
belt buckles (clothing accessories), buckles of 
precious metal (clothing accessories), clothing 
accessories, sewing articles and decorative articles 
of textile, gymnastics apparatus, gymnastic and 
sports articles, games, toys, clothing accessories; 
Organization of fashion shows for advertising 
purposes; organization of fashion shows for 
commercial purposes.  
 

41 − Entertainment services; organization of fashion 
shows for entertainment purposes; sports and 
cultural activities; organization of contests; 
organization of beauty contests; organization and 
conducting of parties; production and conducting of 
shows.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89187 A 
(800) 1314429 
(891) 2016 04 05 
(731) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.   

Via Goldoni, 10  I-20129 MILANO; Italy 
(540) 

 
 

(591) Black,white  
(511)  
3 − Cosmetics including perfumes, solid perfumes, 
deodorants for personal use, soaps, liquid soaps, bars 
of soap, bubble bath, dentifrices, shampoos, essential 
oils, hair lotions, permanent waving and setting 
preparations for the hair, hair gels, hair dyes, face 
creams, mascara, eye liner, eye shadows, make-up 
pencils, face packs in the nature of beauty masks, 
lipsticks, foundation cream, body creams, nail 
polish, nail strengtheners, sun tanning oils and 
lotions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89188 A 
(800) 1314438 
(891) 2016 04 06 
(731) NINGBO MYWAY   INTELLIGENT  

TECHNOLOGY CO., LTD   
22-1 Xianfeng Development Zone,  
Daqi Beilun, 315806 Ningbo; China 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
12 −  Apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, automobiles, airplanes, locomotives, ships 
and boats; land vehicles, namely, automobiles; 
bicycles; electrically operated bicycles; bicycle 
parts, namely, bottom bracket sets; wheelchairs; 
dollies, namely, luggage carts, bellman carts; tires 
for vehicles; ships and boats; air pumps for vehicles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89189 A 
(800) 1314441 
(891) 2016 05 18 
(731) DAW SE   

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt;  
Germany 

 
 

 
 #15  2017 08 10 

 
132 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
1 − Chemicals  used in industry; unprocessed 
artificial and synthetic resins, unprocessed plastic (in 
power, granule, liquid or paste form); solvents for 
paints, lacquers, varnishes; adhesives used in 
industry; adhesives used in building construction.  
 

6 − Metal building material, expanded metal, wire 
gauze; metal profiles and brackets, in particular 
edging profiles; adjusting and levelling parts of 
metal for building construction; screws, pins, bolts 
(being all of metal); spacers of metal for building; 
fixing anchor for building, of metal; slabs for floors; 
cantilevers and building parts for cantilevers 
(provided that they belong to this class).  
 

17 − Thermal insulating materials, insulating panels; 
grid mats of glass fibre fabric for heat insulating 
bonded system.  
 

19 − Building materials (non-metallic); natural and 
artificial stones; building stone, in particular facing 
stone; wall and surface claddings (not of metal); 
plaster; paving slabs; mortar; coatings; wall and 
ceiling panels (non-metallic, for building), 
expansion joint profiles of glass fibre fabric (all 
being for thermal insulation combined systems). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89190 A 
(800) 1314445 
(891) 2016 05 02 
(731) CERVA GROUP a.s.   

Průmyslovā 483,CZ-252 61 Jeneč; Czech  
Republic 

(540) 
 

(591) Black,white  
(511)  
9 − Protection devices for personal use against 
accidents, protective gloves for industrial use, gloves 
dipped in PVC against acids and alkalis, gloves 
dipped in PVC with nitril, natural latex gloves 
dipped in nitril, asbestos gloves, dielectric gloves, 
gloves from highly resistant stainless steel rings, 
two-layer and three-layer gloves for protection 
against contact with high temperatures, gloves with a 
combination of pig split leather, cow split leather, 
goat skin, fine cowhide, cotton fabric, and other 
materials; protective goggles for industrial purposes, 
welding goggles, anti-glare goggles, protective 
goggles for use over dioptric glasses, all accessories 
for all protective goggles, glasses with UV filter, 
sunglasses; helmets, shields and masks to protect 
head and face, protective respirators; protective 
clothing for industrial use, against accident, against 
cold, against non-toxic chemicals, asbestos clothing, 

fireproof clothing, high-visibility clothing, clothing 
with retroreflective elements; reflecting discs for 
wear (for the prevention of traffic accidents); shoes 
for protection against injuries, accidents, irradiation 
and fire; protective equipment for work at height, 
safety and rescue harnesses, fall protection 
equipment; knee-pads for workers, knee protectors; 
headphones and accessories; electric and electronic 
components and units included in this class; road 
signs, luminous or mechanical; nets for protection 
against accidents; sound recording apparatus, sound 
transmission apparatus, sound reproduction 
apparatus, personal stereos, portable media players, 
radios, hearing protectors with integrated stereo 
receiver, hearing protectors with integrated input for 
MP3 player, hearing protectors with integrated input 
for mobile/cell phone, hearing protectors with 
electronic regulation of noise and speech levels, 
hearing protectors with access to communication 
systems, electronic communication devices, parts 
and accessories for hearing protectors in this class.  
 

10 − Hearing protectors and accessories; earplugs.   
 

21 − Gloves for household use, for  polishing, 
gardening, cleaning, clearing; boxes for dispensing 
paper towels,  soap dispensers, clearing and cleaning 
supplies, rags for clearing and cleaning, cleaning 
clothes, brooms, brushes and dustpans. 
 

25 − Work wear; ear protection against cold, ear 
muffs; headgear; textile gloves, leather gloves, 
combined gloves; clothing, protective clothing 
against dirt, rain, water, thermally insulated and non-
thermally insulated, jackets, trousers, vests, overalls, 
coats of leather, of leather imitation, high visibility 
clothing, clothing with retro-reflective elements; 
footwear; work footwear of leather, of rubber, 
waterproof, thermally insulated and non-thermally 
insulated, with steel reinforcement; clothing for 
sports, footwear for sports, headgear for sports 
[other than helmets], headbands, sun visors, gloves, 
socks, shawls, bandanas, collar protectors for sports.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89192 A 
(800) 1314480 
(891) 2016 06 07 
(731) The Bahrain Petroleum Company  B.S.C  

Closed  Building 245, Road 4511, Block 945,  
Awali; Bahrain 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
4 − Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting.  
_________________________________________ 

 
 #15  2017 08 10 

 
133 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2017 89193 A 
(800) 1314597 
(891) 2016 07 11 
(731) Polfarmex S.A.   

ul. Józefów 9, PL-99-300 Kutno; Poland 
(540) 

 
(591) Black,white  
(511) 5 − Pharmaceutical preparations.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89198 A 
(800) 1314694 
(891) 2016 04 08 
(731) ZTO EXPRESS CO., LTD   

Building 1,No. 1685 Huazhi Road, HuaXin 
Town, Qingpu District, Shanghai; China 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
39 − Delivery of goods; truck hauling; car transport; 
air transport; car rental; storage of goods; parcel 
delivery; delivery of messages by courier; travel 
information. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89199 A 
(800) 1314743 
(891) 2016 06 22 
(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  

Kisikli Mah.Çeşme Çikmazi, Sokak No:6/1, 
Üsküdar,  İstanbul; Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
30 − Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers, cakes.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89200 A 
(800) 1314762 
(891) 2016 06 08 
(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ   

Kisikli Mah. Çeşme Çikmazi, Sokak No:6/1, 
Üsküdar, İstanbul; Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
30 − Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers. 
_________________________________________ 

(260) AM 2017 89201 A 
(800) 1314763 
(891) 2016 06 17 

(731) TOYBOX GIDA PAZARLAMA   
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI   
Örtaköy Merkez Mahallesi, Ilter Bulvari  
Harput Is Merkezi No: 15/A  Silivri –  
ISTANBUL; Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, yellow, Blue, laght blue, oringe, 
red, purple, light green, light brown  
(511)  
28 − Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; decorations for Christmas trees. 
 

30 − Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89205 A 
(800) 1314788  
(891) 2016 07 06 
(731) WEST GROUP" LLC   

dom 29, ul. Natasha Kovshova,  RU-119361  
g. Moskva; Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
33 − Alcoholic beverages (except beer).  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89206 A 
(800) 1314810 
(891) 2016 04 27 
(731) MUSTAFA NEVZAT İLAÇ  SANAYİİ  

ANONİM ŞİRKETİ   
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.,  Pak İş Merkezi 

No: 5/1,Gayrettepe Beşiktaş,TR-34349 İSTANBUL; 
Turkey 
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(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
5 − Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations and 
element for medical purposes; dietary supplements 
for pharmaceutical purposes; medical preparations 
for slimming purposes; food for babies; herbs and 
herbal beverages adapted for medicinal purposes; 
dental preparations and articles; sanitary prepa-
rations for medical use; hygienic pads; hygienic 
tampons; plasters; materials for dressings; pre-
parations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; deodorants, other than for human beings 
or for animals; air deodorizing preparations; disin-
fectants; antiseptics; detergents for medical purpo-
ses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89222 A 
(800) 1314879 
(891) 2016 04 27 
(731) Krewel Meuselbach GmbH  

Krewelstraße 2, 53783 Eitorf; Germany 
(540) 

 
 

(591) Green  CMYK 35 0 100 0; blue CMYK  
50 0 020; black CMYK 00090  

(511)  
3 − Soaps, perfumery, essential oils, body and beau-
ty care preparations, hair lotions, dentifrices. 
 

5 − Medicines, pharmaceutical and veterinary prepa-
rations; preparations for healthcare; medical devices 
(as far as included in this class), namely, substances 
and preparations of substances for the purpose of 
diagnosis, prevention, monitoring, treatment or 
alleviation of disease, injury or disability; dietetic 
substances adapted for medical use; food 
supplements for humans; food for babies; plasters; 
materials for dressings; disinfectants; preparations 
for destroying vermin, fungicides, herbicides. 
 

16 − Printed matter and publications, magazines and 
newspapers, manuals, books, instructional and 
teaching material (except apparatus) in the field of 
medicine, lifestyle and health care. 
 

40 − Custom manufacture of pharmaceuticals. 
 

41 − Education and training in the field of medicine, 
lifestyle and health care; publication of books, 
manuals, magazines, newspapers and other printed 
material and corresponding electronic media 
(including CD-ROMs) in the field of health care, 
lifestyle and medicine (except for advertising 
purposes); arranging and conducting of congresses, 

conferences and seminars in the field of health care, 
lifestyle and medicine. 
 

42 − Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89223 A 
(800) 1314885 
(891) 2016 05 23 
(731) Telia Company AB   

Stjärntorget 1, SE-169 79 Solna; Sweden 
(540) 
 

     
(591)  White and violet "(pantone 527 C)". A purple 
ovoid with two white curved bands across it 
followed by text in purple  
(511)  
9 − Answering machines; communications equip-
ment; data processing equipment and accessories 
(electrical and mechanical); signal cables for it, av 
and telecommunication; encoding and decoding 
apparatus and instruments; digital input and output 
scanners; prerecorded data carriers for use with 
computers; electronic encryption units; signal 
decoders; receiving terminals for signals; digital 
signal processing apparatus; software for commerce 
over a global communications network; computer 
software packages; games software; downloadable 
software; computer telephony software; cell phones; 
holders adapted for mobile phones; radiotelephones; 
mobile telephone batteries; mobile data commu-
nications apparatus; portable telecommunications 
apparatus; mobile data apparatus; mobile data 
receivers; computer application software for mobile 
telephones; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable graphics for mobile phones; computer 
game software for use on mobile and cellular 
phones; application software for mobile phones; 
computer software to enable the transmission of 
photographs to mobile telephones; telecommu-
nications apparatus for use with mobile networks; 
smart cards. 
 

35 − Business management; business administration; 
computerised office management; computerised file 
management; computerised file management; 
computerised file management; retail services in 
relation to audio-visual equipment; retail services in 
relation to information technology equipment; retail 
services in relation to computer software; retail 
services in relation to smartphones; retail services in 
relation to smartwatches; retail services in relation to 
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downloadable music files; retail services in relation 
to downloadable electronic publications; retail 
services in relation to wearable computers; who-
lesale services in relation to computer software; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
publicity services; rental of advertising time on 
communication media; rental of advertising space 
on-line; rental of advertising space on the internet; 
provision of advertising space by electronic means 
and global information networks; advertising by 
transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks. 
 

36 − Services for debiting and crediting financial 
accounts; accounts payable debiting services; 
electronic debit transactions; loan and credit, and 
lease-finance services; insurance services for mobile 
telephones; monetary affairs; issue of phone card 
services; financial lending services for personal 
purposes; financial loan services; financing of 
purchases; financing and loan services; credit 
financing; credit services; lending and loans 
services; corporate lending. 
 

37 − Assembly, installation servicing, servicing, 
servicing and repair of installations and equipment 
in the field of data and telecommunications and 
communications networks; troubleshooting and 
maintenance for complex technical electronic 
equipment and measuring system equipment; 
computer hardware and telecommunication 
apparatus installation, maintenance and repair; 
advisory services relating to the installation of 
security and safety equipment; repair of electrical 
equipment and electrotechnical installations; 
construction of telecommunication towers; instal-
lation of communications network instruments; 
installing of electronic communications networks; 
mobile vehicle tuning services; installation of 
cellular communications systems. 
 

38 − Email services; transmission and reception 
(transmission) of database information via the 
telecommunications network; communications by 
fiber optic networks; automatic transfer of digital 
data using telecommunications channels; high bit-
rate data transmission services for telecommu-
nication network operators; data transmission 
services over telecommunications networks; infor-
mation, consultancy and advisory services relating to 
telecommunications; providing video conferencing 
services; video communication services; providing 
facilities and equipment for video conferencing; 
teleconferencing and video conferencing services; 
telecommunications services provided via fiber 
optic, wireless and cable networks; leasing of 
cellular communications equipment; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
rental of computer communication apparatus and 
instruments; rental of communication apparatus and 
implements; rental of telecommunication equipment 

including telephones and facsimile apparatus; 
computer communication and internet access; 
provision and rental of telecommunications facilities 
and equipment; operating of electronic communica-
tions networks; operation of wide-band telecommu-
nications networks; operating of electronic 
communications systems; operation of a telecommu-
nications network; transmission of information by 
electronic communications networks; providing 
access to electronic communications networks; 
provision of central switching services for electronic 
communications networks; providing high speed 
access to computer and communication networks; 
providing telecommunications connections to a 
global communication network or databases; pro-
viding access to the internet and other commu-
nications networks; simulcasting broadcast televi-
sion over global communication networks, the 
internet and wireless networks; transmission of 
messages, data and content via the internet and other 
communications networks; providing access to 
websites on the internet or any other communi-
cations network; leasing of cellular communications 
equipment; television broadcasting services for 
mobile phones; transmission of short messages 
[sms], images, speech, sound, music and text 
communications between mobile telecommuni-
cations devices; satellite transmission; communica-
tion services by satellite; communication services by 
satellite; radio communication; information about 
telecommunication. 
 

41 − Entertainment; leasing of recordings of sound 
and images; leasing of radio and television 
programmes; online information relating to 
entertainment, electronic games and competitions 
via international networks; entertainment provided 
via a global communication network; games services 
provided via computer networks and global commu-
nication networks; providing interactive multi-player 
computer games via the internet and electronic 
communication networks. 
 

42 − Scientific and industrial research; computer 
programming; technical research; IT security 
services in the nature of protection and recovery of 
computer data; technological research services; 
providing search engines for obtaining data via 
communications networks; computer systems inte-
gration services; configuration of computer softwa-
re; rental of software; computer software design; 
diagnosis of faults in computer software; computer 
software design; computer software research; repair 
of computer software; updating of computer 
software; hosting services and software as a service 
and rental of software; data duplication and 
conversion services, data coding services; computer 
programming for data processing and communi-
cation systems; computer programming for telecom-
munications; computer programming in the medical 
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field; analytical services relating to computer 
programmes; IT consultancy, advisory and infor-
mation services; software development, program-
ming and implementation; rental of computer 
hardware and facilities; administration of user rights 
in computer networks. 
 

45 − Security guard services; security services for 
the protection of property and individuals; security 
services for buildings. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89225 A 
(800) 1314908 
(891) 2016 04 29 
(731) Péter SZÖLLŐSI   

Törökbálnti út 36, H-1112 Budapest; Hungary 
(540)  

BiOptimum by OF 
(511)  
34 − Tobacco, smokers' articles, matches. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89226 A 
(800) 1314952 
(891) 2016 06 03 
(731) ILKO ILAC SANAYI VE TICARET  

ANONIM SIRKETI   
Veysel Karani Mah., Colakoglu Sok. No:10,  
Kat:7-8-9, Sancaktepe, ISTANBUL; Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89227 A 
(800) 1314953 
(891) 2016 06 03 
(731) ILKO ILAC SANAYI VE TICARET  

ANONIM SIRKETI   
Veysel Karani Mah., Colakoglu Sok. No:10,  
Kat:7-8-9, Sancaktepe, ISTANBUL; Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 − Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2017 89229 A 
(800) 1315015 
(891) 2016 09 28 
(731) Janssen Pharmaceutica NV   

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE; 
Belgium 

(540)  

ERLEADA 
(511)  
5 − Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89230 A 
(800) 1315016 
(891) 2016 09 28 
(731) Janssen Pharmaceutica NV   

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE;  
Belgium 

(540)  

VALIVAND 
(511) 5 − Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89231 A 
(800) 1315017 
(891) 2016 09 28 
(731) Janssen Pharmaceutica NV   

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE;  
Belgium 

(540)  

ORLUTA 
(511) 5 − Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2017 89232 A 
(800) 1315020 
(891) 2016 09 08 
(731) Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE;  
Belgium 

(540)  

ТОЛТИЛВИ 
(511)  
5 − Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89233 A 
(800) 1315023 
(891) 2016 09 28 
(731) Heineken Brouwerijen B.V.   

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD  
Amsterdam; Netherlands 
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(540) 

 
(591) Grey, red, green and white  
(511) 32 − Beers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89234 A 
(800) 1315025 
(891) 2016 09 28 
(731) Janssen Pharmaceutica NV   

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE;  
Belgium 

(540)  

BEACAND 
(511) 5 − Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89237 A 
(800) 1316410 
(891) 2016 04 26 
(731) B Medical Systems S.à r.l.   

17, op der Hei L-9809 Hosingen; Luxembourg 
(540)  

2BH 
(511) 9 − Information technology apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, monitoring, measuring, 
signaling and controlling temperatures and 
information for the storage and transport of sensitive 
medical, pharmaceutical and laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, 
temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs and food 
and beverages; electrical sensors; optical and 
electro-optical sensors; sensors for the determination 
of temperatures, positions and distances; battery 
charging equipment; computer software; application 
software; biological safety cabinets; radio-frequency 
identification (RFID) tags, readers and systems; 
apparatus and instruments for tele- and radio-
communication systems and data processing; 
converters and inverters for electrical. energy; 
centrifuges for laboratory use. 
 

10 − Medical apparatus and instruments; active and 
passive transport boxes for medical purposes; 
incubators for temperature sensitive medical, 
pharmaceutical and laboratory items such as 
vaccines, blood and blood components, temperature-
sensitive pharmaceuticals, tissues, biological 
samples, DNAs, cells, organs and for temperature 

sensitive goods including food and beverages; safety 
cabinets; platelet agitators. 
 

11 − Apparatus for heating, ventilating and air 
conditioning and purification equipment; cool boxes 
(electric-); portable active and passive cold boxes 
(electric-); electric refrigerators; freezers (electric-); 
lamps; fans; ice machines and apparatus; 
refrigerators, freezers and ultralow freezers; 
refrigerators, freezers and ultralow freezers for 
medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89238 A 
(800) 1316421 
(891) 2016 04 01 
(731) TV Entertainment Reality Network B.V.   

Arendstraat 11, NL-1223 RE Hilversum;  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
9 − Software, including software for use in 
processing, transmitting, receiving, organizing, 
manipulating, playing, reviewing, reproducing and 
streaming audio, video and multimedia content 
including text, data, image, audio, video and audio 
visual files, also in interactive high definition (hd) 
quality and ultra high definition (uhd) quality; 
downloadable mobile software applications (apps) 
for use in the delivery and distribution of audio, 
video and multimedia entertainment content 
including text, data, images, audio, video and audio 
visual files, also in interactive high definition (hd) 
quality and ultra high definition (uhd) quality; 
software for streaming audio visual and multimedia 
content via the internet, satellite and global 
communications networks, also in interactive high 
definition (hd) quality and ultra high definition (uhd) 
quality; software for streaming audio visual and 
multimedia content to mobile digital electronic 
devices, also in interactive high definition (hd) 
quality and ultra high definition (uhd) quality; 
software for searching, organizing, and 
recommending multimedia content; computer games 
entertainment software; electronic game programs; 
apparatus and instruments for transmitting and 
receiving audio and visual content; hardware for 
streaming audio visual and multimedia content via 
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the internet and global communications networks, 
namely, mobile phones; digital media streaming 
devices, digital video recorders, dvd and high 
definition video disc players, home theatre systems 
comprised of audio and video receivers and disc 
players; televisions, and television set-top boxes; 
telecommunications apparatus; film production 
apparatus; video, data and sound carriers; pre-
recorded audio visual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, dvds and 
multimedia software recorded on cd-rom; electronic 
learning games in the nature of electronic game 
software for educational purposes; computer game 
discs; electronic publications including those sold 
and distributed online; electronic publications 
(downloadable); protective cases for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other 
portable electronic devices, media players, personal 
digital assistants and mobile phones; protective 
coverings for laptop computers, tablet computers, 
smart phones and other portable electronic devices, 
media players, personal digital assistants and mobile 
phones; headphones, earphones, ear buds; 
sunglasses. 
 

16 − Printed matter; manuals [handbooks]; manuals 
for instructional purposes; guide books; strategy 
guidebooks for video games; photographic albums; 
photo albums and collectors' albums; instructional 
and teaching material (except apparatus); posters; 
postcards; personal organizers; diaries; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; notebooks; 
colouring books; note pads; trading cards; books; 
graphic art books; song books; musical score books; 
comic books; magazines; periodicals. 
 

35 − Advertising; advertisement and promotion of 
television services, entertainment, movies, television 
programmes, previews of entertainment, trailers 
relating to entertainment; the bringing together, for 
the benefit of others of a variety of media products; 
the bringing together of a variety of service 
providers enabling the customers to select, view and 
purchase sound, images, audio visual content; 
preparing and supplying printed and electronic 
catalogues, directories, magazines, newsletters, 
guides, books and bulletins for advertising and 
business information purposes; office functions, 
namely creating indexes of information, sites and 
other resources available on a global 
communications network; on-line retail store 
services featuring entertainment and educational 
content; talent agency services. 
 

38 − Communications services, namely, streaming 
of audio visual and multimedia content via the 
internet, cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; transmission 
and delivery of audio visual and multimedia content 
via the internet, cable networks, wireless networks, 

satellite, or interactive multimedia networks; 
broadcasting services, including broadcast of 
television programmes, data broadcasting services, 
information services relating to broadcasting, music 
broadcasting, news broadcasting, radio broadcasting, 
satellite broadcasting services, podcasting services 
and webcasting services; mobile media services in 
the nature of electronic transmission of 
entertainment media content; video-on-demand 
transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; news agency services, namely providing 
news feed programs and raw footage in the field of 
news and information; all of the afore mentioned 
services also in interactive high definition (hd) 
quality and ultra high definition (uhd) quality. 
 

41 − Education; entertainment; providing of training; 
sporting and cultural activities; educational and 
entertainment services, including production of 
programmes for television, cable television, radio, 
online broadcasting, interactive services, multimedia 
programs, all distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media, 
including via the internet, satellite, electronic 
communications networks, computer networks and 
wireless communications networks and also in 
interactive high definition (hd) quality and ultra high 
definition (uhd) quality; production of television 
programs; production of multimedia programs; 
production of audio and/or video recordings; film 
production; publication of magazines; providing 
facilities for movies, television shows, movies, and 
multimedia entertainment content, as well as 
information, reviews, and recommendations regar-
ding television shows, movies, and multimedia 
entertainment content, also in interactive high 
definition (hd) quality and ultra high definition (uhd) 
quality; radio entertainment; television entertain-
ment; cinema entertainment; theatre entertainment; 
game shows; organizing sporting activities; 
organization of sports competitions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89239 A 
(800) 1316528 
(891) 2016 07 19 
(731) ZERO EDGE TECHNOLOGY, LLC   

1172 CONGRESS CT NE MARIETTA GA  
30068; USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
9 − Cell phone auxiliary cables; cell phone battery 
chargers; cell phone battery chargers for use in 
vehicles; cell phone cases; cell phone covers; digital 
video cameras; digital video recorders; digital audio 
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and video recorders and players; light emitting diode 
(LED) displays; portable LED safety lighting 
devices for personal use for safety purposes; bags 
and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and 
accessories; carrying cases for cell phones; earphone 
accessories, namely, earphone cushions, earphone 
pads, cord management systems, earphone cases, 
and earphone extension cords; mobile telephone 
accessories, namely, belt clips; portable LED safety 
lighting devices for personal use for safety purposes. 
 
11 − Battery-operated night lights; battery-operated 
tap lights; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures; LED light apparatus that clips on to a 
handbag, used to illuminate a handbag; LED light 
bulbs; LED light strips for decorative purposes; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications; LED and HID light fixtures. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89240 A 
(800) 1316543 
(891) 2016 06 05 
(731) SHENGLI XINDA INDUSTRIAL  

GROUP CO., LTD.  
No. 59, Beiyi Road, Dongying District,  
Dongying City 257000 Shandong Province;  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 20 − Containers, not of metal, for liquid fuel; 
containers, not of metal [storage, transport]; floating 
containers, not of metal; packaging containers of 
plastic; reservoirs, not of metal nor of masonry; 
tanks, not of metal nor of masonry; troughs, not of 
metal, for mixing mortar; bins, not of metal; baskets, 
not of metal; fiberglass containers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89244 A 
(800) 1316466 
(891) 2016 04 30 
(731) Shandong Covpress Machinery  

Technology Co., Ltd.   
North of Nanyi Road, West of Guihua Si  
Road, Economic and Technological  
Development Zone of Dongying City  
Shandong Province; China 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 12 − Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; gear boxes for land vehicles; cars; 
automobile chassis; automobile bodies; automobile 
wheel; hand cars; repair outfits for inner tubes; 
vehicle wheel tires [tyres]; upholstery for vehicles. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89245 A 
(800) 1316548 
(891) 2016 06 12 
(731) SNS PNEUMATIC CO., LTD  

No. 186 Weiliu Road, Yueqing Economic  
Development Zone 325604 Zhejiang; China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 7 − Hydraulic filter, pneumatic components, 
valve  (machine parts), regulating valve, hydraulic 
components, pressure valve (machine parts), steam 
traps, air compressor, air pumps (garage 
installations), vacuum pumps (machines). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89272 A 
(800) 1315438 
(891) 2016 07 01 
(731) BIOFARMA, Société par actions simplifiée   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX;  
France 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511) 5 − Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations; sanitary products for medical purposes; 
dietetic substances for medical use; dietetic 
substances for veterinary use; food for babies; 
dietetic preparations and food supplements; food 
supplements for animals; plasters, materials for 
dressings; teeth filling material; dental impression 
materials; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides; herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89274 A 
(800) 1315453 
(891) 2016 07 08 
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(731) IPSEN PHARMA S.A.S.  
Société par Actions Simplifiée   
65 quai Georges Gorse, F-92100  
BOULOGNE-BILLANCOURT; France 

(540) 

 
(591) navy and golden  
(511) 5 − Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations; dietetic substances and foods for 
medical and veterinary use; food for babies; food 
supplements, nutritional supplements; dietary 
supplements; probiotic bacterial formulations for 
medical use; plasters. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89275 A 
(800) 1315454 
(891) 2016 07 08 
(731)  IPSEN PHARMA S.A.S.  

Société par Actions Simplifiée   
65 quai Georges Gorse, F-92100  
BOULOGNE-BILLANCOURT; France 

(540) 

 
(591) Navy, blue and golden  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations; veterinary prepara-
tions; dietetic substances and foods for medical and 
veterinary use; food for babies; food supplements; 
nutritional supplements; dietary supplements; 
probiotic bacterial formulations for medical use; 
plasters. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89276 A 
(800) 472665 
(891) 2016 07 27 
(731) CONSORZIO CASALASCO DEL  

POMODORO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA   
Strada Provinciale 32, I-26036 RIVAROLO  
DEL RE ED UNITI (CR); Italy 

(540)  

POMI' 

(511)  
29 − Canned fruit and vegetables, including canned 
tomatoes and preserved tomatoes. 
 

30 − Sauces, including tomato sauce. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89277 A 
(800) 1315455 
(891) 2016 07 08 
(731)  IPSEN PHARMA S.A.S.  

Société par Actions Simplifiée   
65 quai Georges Gorse, F-92100  
BOULOGNE-BILLANCOURT; France 

(540) 

 
(591) Navy and golden  
(511)  
5 − Pharmaceutical preparations; veterinary prepa-
rations; dietetic substances and foods for medical 
and veterinary use; food for babies; food supple-
ments; nutritional supplements; dietary supplements; 
probiotic bacterial formulations for medical use; 
plasters. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89278 A 
(800) 1315506 
(891) 2016 07 18 
(731) Private Joint Stock Company "ALEF-VINAL"   

Sobinova street, 1, Dnipropetrovsk 49000;  
Ukraine 

(540)  

INKI 
(511)  
33 − Rice alcohol; alcoholic beverages, except beer; 
alcoholic essences; alcoholic extracts; anise 
[liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arak [arrack]; 
alcoholic beverages containing fruit; distilled 
beverages; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel [mead]; 
kirsch; liqueurs; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; perry; piquette; rice alcohol; rum; sake; 
spirits [beverages]; vodka; whisky; wine. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89335 A 
(800) 1198231 
(891) 2016 02 09 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  
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otvetstvennostyu "Pervak"   
ul. Shornaya, d. 20, pom. 7N, 220004 Minsk; 
Belarus 

(540)  

Золотой урожай 
(511)  
32 − Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 

33 − Alcoholic beverages (except beers). 
 

35 − Services related to wholesale and retail trade in 
alcoholic and non-alcoholic beverages; 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; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]. 
 

43 − Services for providing food and drink. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89345 A 
(800) 1317270 
(891) 2015 10 21 
(731) Sturm Handels GmbH   

Graf-Bentzel-Str. 85, 72108 Rottenburg;  
Germany 

(540)  

MIL-TEC 
(511)  
3 − Adhesives for affixing false hair, smoothing 
stones, grinding preparations, sharpening 
preparations, shaving stones [astringents], almond 
oil, almond soap, amber [perfume], starch glaze for 
laundry purposes, starch for laundry purposes, 
laundry starch, polishing rouge, jewellers' rouge, 
soap, soap for brightening textile, laundry blueing, 
badian essence, cosmetic preparations for baths, 
shaving soap, lipsticks, cotton swabs for cosmetic 
purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, beauty 
masks, bergamot oil, whiting, skin whitening 
creams, cream for whitening the skin, leather 
bleaching preparations, bleaching salts, bleaching 
soda, laundry bleach, laundry bleaching prepa-
rations, laundry glaze, scented wood, mouthwashes, 
not for medical purposes, nail varnish, nail polish, 
make-up preparations, hair lotions, carbides of metal 
[abrasives], silicon carbide [abrasive], essential oils 
of cedarwood, volcanic ash for cleaning, shoe cream, 
hair dyes, hair colorants, hair waving preparations, 
waving preparations for the hair, false eyelashes, 
cosmetic preparations for eyelashes, furbishing 
preparations, polishing preparations, shoe wax, 
polish for furniture and flooring, shining 
preparations [polish], shoemakers' wax, cobblers' 

wax, laundry wax, moustache wax, mustache wax, 
parquet floor wax, floor wax, polishing wax, tailors' 
wax, essential oils of lemon, eau de Cologne, 
colorants for toilet purposes, leather preservatives 
[polishes], preservatives for leather [polishes], 
corundum [abrasive], cosmetics for animals, 
cosmetic kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic 
purposes, cleaning chalk, stain removers, cosmetic 
pencils, polishing creams, cosmetic creams, washing 
soda, for cleaning, pastes for razor strops, creams for 
leather, waxes for leather, detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes, scouring solutions, degreasers other than 
for use in manufacturing processes, make-up 
removing preparations, dentifrices, disinfectant soap, 
scale removing preparations for household purposes, 
diamantine [abrasive], antistatic preparations for 
household purposes, emery paper, lacquer-removing 
preparations, emery cloth, colour-removing 
preparations, color-removing preparations, varnish-
removing preparations, Javelle water, potassium 
hypochloride, lavender water, scented water, toilet 
water, quillaia bark for washing, emery, incense, 
depilatory preparations, depilatories, depilatory wax, 
laundry soaking preparations, preparations for 
soaking laundry, ethereal essences, ethereal oils, 
essential oils, extracts of flowers [perfumes], make-
up, cleaning preparations, bases for flower perfumes, 
fumigation preparations [perfumes], cake 
flavourings [essential oils], cake flavorings [essential 
oils], gaultheria oil, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, geraniol, greases for cosmetic purposes, 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes, 
heliotropine, oils for cosmetic purposes, jasmine oil, 
lavender oil, oils for cleaning purposes, oils for 
perfumes and scents, rose oil, oils for toilet 
purposes, ionone [perfumery], lotions for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposes, laundry 
preparations, toiletries, windscreen cleaning liquids, 
windshield cleaning liquids, smoothing preparations 
[starching], mint essence [essential oil], mint for 
perfumery, medicated soap, eyebrow cosmetics, 
musk [perfumery], neutralizers for permanent 
waving, shampoos, perfumes, false nails, nail care 
preparations, wallpaper cleaning preparations, 
polishing paper, sandpaper, glass paper, perfumery, 
cosmetic preparations for skin care, soap for foot 
perspiration, polishing stones, pumice stone, 
pomades for cosmetic purposes, make-up powder, 
shaving preparations, deodorant soap, sachets for 
perfuming linen, safrol, cakes of toilet soap, cakes of 
soap, soda lye, eyebrow pencils, talcum powder, for 
toilet use, cosmetic dyes, turpentine, for degreasing, 
oil of turpentine for degreasing, terpenes [essential 
oils], sandcloth, abrasive cloth, glass cloth, 
antiperspirants [toiletries], antiperspirant soap, 
tripoli stone for polishing, abrasives, abrasive paper, 
ammonia [volatile alkali] [detergent], volatile alkali 
[ammonia] [detergent], alum stones [astringents], 
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almond milk for cosmetic purposes, rust removing 
preparations, sun-tanning preparations [cosmetics], 
aromatics [essential oils], flavourings for beverages 
[essential oils], flavorings for beverages [essential 
oils], color- [colour-] brightening chemicals for 
household purposes [laundry], color-brightening 
chemicals for household purposes [laundry], colour-
brightening chemicals for household purposes 
[laundry], bath salts, not for medical purposes, beard 
dyes, cosmetic preparations for slimming purposes, 
adhesives for affixing false eyelashes, paint stripping 
preparations, deodorants for human beings or for 
animals, decorative transfers for cosmetic purposes, 
astringents for cosmetic purposes, bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes, 
fabric softeners for laundry use, preparations for 
cleaning dentures, preparations for unblocking drain 
pipes, shampoos for pets, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, denture polishes, adhesives for 
cosmetic purposes, after-shave lotions, hair spray, 
mascara, potpourris [fragrances], breath freshening 
sprays, dry-cleaning preparations, floor wax 
removers [scouring preparations], non-slipping wax 
for floors, non-slipping liquids for floors, canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
dental bleaching gels, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning, preparations to make shiny 
the leaves of plants, preparations to make the leaves 
of plants shiny, joss sticks, drying agents for 
dishwashing machines, air fragrancing preparations, 
breath freshening strips, deodorants for pets, 
douching preparations for personal sanitary or 
deodorant, purposes [toiletries], aloe vera 
preparations for cosmetic purposes, massage gels 
other than for medical purposes, lip glosses, balms 
other than for medical purposes, dry shampoos, nail 
art stickers, sunscreen preparations, essential oils of 
citron, henna [cosmetic dye], shoe polish, lipstick 
cases, bath preparations, not for medical purposes, 
hair conditioners, hair straightening preparations, 
tissues impregnated with make-up removing 
preparations, collagen preparations for cosmetic 
purposes, teeth whitening strips, food flavourings 
[essential oils], food flavorings [essential oils], 
camouflage make-up, toiletries and washing 
preparations for personal use. 
 

4 − Beeswax, methylated spirit, alcohol [fuel], fuel 
with an alcoholic base, paper spills for lighting, 
wood spills for lighting, firelighters, anthracite, non-
slipping preparations for belts, Christmas tree 
candles, grease for arms [weapons], dust binding 
compositions for sweeping, firewood, charcoal 
[fuel], candles, tapers, coal briquettes, peat brique-
ttes [fuel], blocks of peat [fuel], wood briquettes, 
combustible briquettes, vaporized fuel mixtures, 
carnauba wax, ceresine, coal, peat [fuel], fuel, grease 
for footwear, wax [raw material], belting wax, 
illuminating wax, industrial wax, coke, mineral fuel, 
grease for belts, grease for leather, industrial grease, 

oils for releasing form work [building], tallow, dust 
removing preparations, illuminating grease, gas for 
lighting, lighting fuel, lubricating oil, petrol, 
petroleum ether, ligroin, wicks for candles, 
petroleum jelly for industrial purposes, diesel oil, 
gas oil, fuel gas, oil-gas, gasoline, lubricating 
graphite, coal tar oil, coal naphtha, oil for the 
preservation of masonry, moistening oil, fish oil, not 
edible, soya bean oil preparations for non-stick 
treatment of cooking utensils, kerosene, lubricating 
grease, lamp wicks, lignite, lubricants, mazut, rape 
oil for industrial purposes, naphtha, bone oil for 
industrial purposes, oleine, ozocerite [ozokerite], 
paraffin, petroleum, raw or refined, coal dust [fuel], 
stearine, wool grease, lanolin, sunflower oil for 
industrial, purposes, nightlights [candles], xylol, 
xylene, dust laying compositions, textile oil, 
carburants, motor fuel, benzene, benzol, fuel oil, 
combustible oil, additives, non-chemical, to motor 
fuel, preservatives for leather [oils and greases], 
industrial oil, solidified gases [fuel], castor oil for 
industrial purposes, oil for the preservation of 
leather, cutting fluids, oils for paints, producer gas, 
motor oil, perfumed candles, electrical energy, 
ethanol [fuel], tinder, dust absorbing, compositions, 
benzine, biomass fuel, fuel; combustible torch heads, 
welding heads, burner heads, heater heads, 
magnesium starters, ignition aid made of magnesium 
integrated firestone (included in this class) (terms 
too vague in the opinion of the International Bureau 
– Rule 13(2)(b) of the Common Regulations). 
 

5 − Dental abrasives, aconitine, adhesives for 
dentures, air purifying preparations, albuminous 
foodstuffs for medical purposes, albuminous 
preparations for medical purposes, medicinal 
alcohol, aldehydes for pharmaceutical purposes, 
alloys of precious metals for dental purposes, dental 
amalgams, starch for dietetic or pharmaceutical 
purposes, anti-rheumatism bracelets, anti-rheuma-
tism rings, anaesthetics, dill oil for medical 
purposes, adhesive plasters, sticking plasters, 
angostura bark for medical purposes, preparations 
for destroying noxious animals, asthmatic tea, 
frostbite salve for pharmaceutical purposes, 
haemorrhoid preparations, hemorrhoid preparations, 
preparations for destroying dry rot fungus, 
mothproofing preparations, antiparasitic prepara-
tions, antiseptics, antiseptic cotton, anti-uric prepa-
rations, wart pencils, aseptic cotton, fly catching 
paper, bouillons for bacteriological cultures, media 
for bacteriological cultures, bacteriological culture 
mediums, bacteriological preparations for medical 
and veterinary use, bacterial poisons, bacterial 
preparations for medical and veterinary use, corn 
rings for the feet, bath preparations for medical 
purposes, salts for mineral water baths, oxygen 
baths, sea water for medicinal bathing, therapeutic 
preparations for the bath, balsamic preparations for 
medical purposes, bandages for dressings, balms for 
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medical purposes, cattle washes, biocides, bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes, lead 
water, goulard water, insecticides, charcoal for 
pharmaceutical purposes, candy, medicated, 
medicinal mud, medicinal sediment [mud], mud for 
baths, bracelets for medical purposes, preparations 
for the treatment of burns, cachou for pharmace-
utical purposes, preparations for callouses, calomel, 
powder of cantharides, rubber for dental purposes, 
syrups for pharmaceutical purposes, capsules for 
medicines, pharmaceutical preparations, poultices, 
belts for sanitary napkins [towels], wadding for 
medical purposes, lint for medical purposes, lime-
based pharmaceutical preparations, dog washes, 
repellents for dogs, chemico-pharmaceutical 
preparations, hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes, chloroform, tobacco-free cigarettes for 
medical purposes, dental cements, cement for animal 
hooves, moulding wax for dentists, molding wax for 
dentists, fumigating sticks, fumigating pastilles, 
cocaine, antiparasitic collars for animals, collyrium, 
compresses, vitamin preparations, chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes, 
condurango bark for medical purposes, medicines 
for alleviating constipation, solutions for contact 
lenses, solutions for use with contact lenses, 
chemical contraceptives, radiological contrast 
substances for medical purposes, corn remedies, 
cotton for medical purposes, pharmaceutical 
preparations for treating sunburn, headache pencils, 
caustic pencils, chilblain preparations, haemostatic 
pencils, hemostatic pencils, croton bark, curare, 
vaccines, detergents for medical purposes, 
decoctions for pharmaceutical purposes, teeth filling 
material, dental impression materials, dental lacquer, 
dental mastics, dressings, medical, porcelain for 
dental prostheses, preparations to facilitate teething, 
depuratives, disinfectants for hygiene purposes, 
deodorants, other than for human beings or for 
animals, preparations for destroying mice, diabetic 
bread adapted for medical use, digestives for 
pharmaceutical purposes, digitalin, analgesics, drugs 
for medical purposes, medicine cases, portable, 
filled, magnesia for pharmaceutical purposes, 
melissa water for pharmaceutical purposes, mineral 
waters for medical purposes, mineral water salts, 
thermal water, barks for pharmaceutical purposes, 
elixirs [pharmaceutical preparations], solvents for 
removing adhesive plasters, anticryptogamic 
preparations, vulnerary sponges, salts for medical 
purposes, esters for pharmaceutical purposes, ethers 
for pharmaceutical purposes, surgical dressings, 
eucalyptol for pharmaceutical purposes, eucalyptus 
for pharmaceutical purposes, purgatives, evacuants, 
flour for pharmaceutical purposes, meal for 
pharmaceutical purposes, lacteal flour for babies, 
febrifuges, fennel for medical purposes, medicinal 
infusions, medicinal tea, cod liver oil, fungicides, 
nervines, guaiacol for pharmaceutical purposes, 

vermifuges, anthelmintics, gauze for dressings, 
laxatives, gelatine for medical purposes, gentian for 
pharmaceutical purposes, germicides, glycerophosp-
hates, gum for medical purposes, linseed for 
pharmaceutical purposes, flaxseed for pharma-
ceutical purposes, greases for medical purposes, 
greases for veterinary purposes, milking grease, 
chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy, medicinal oils, haematogen, hematogen, 
haemoglobin, hemoglobin, medicinal herbs, 
hormones for medical purposes, mustard oil for 
medical purposes, hydrastine, hydrastinine, 
absorbent cotton, absorbent wadding, semen for 
artificial insemination, insect repellents, tincture of 
iodine, peptones for pharmaceutical purposes, 
iodoform, irish moss for medical purposes, jalap, 
jujube, medicated, liquorice for pharmaceutical 
purposes, tobacco extracts [insecticides], milk 
ferments for pharmaceutical purposes, malted milk 
beverages for medical purposes, animal washes, 
linseed meal for pharmaceutical purposes, flaxseed 
meal for pharmaceutical purposes, lotions for 
pharmaceutical purposes, milk sugar for 
pharmaceutical purposes, lactose for pharmaceutical 
purposes, larvae exterminating preparations, yeast 
for pharmaceutical purposes, slug exterminating 
preparations, liniments, lupulin for pharmaceutical 
purposes, chewing gum for medical purposes, 
mangrove bark for pharmaceutical purposes, sanitary 
panties, menstruation knickers, sanitary knickers, 
sanitary pants, mint for pharmaceutical purposes, 
chemical preparations to treat mildew, malt for 
pharmaceutical purposes, herbicides, weedkillers, 
preparations for destroying noxious plants, sulfur 
sticks [disinfectants], pomades for medical purposes, 
tinctures for medical purposes, serums, menthol, 
mercurial ointments, nutritive substances for 
microorganisms, cultures of microorganisms for 
medical or veterinary use, pastilles for pharmaceu-
tical purposes, lozenges for pharmaceutical 
purposes, rat poison, fly glue, fly catching adhesives, 
fly destroying preparations, mustard for pharmace-
utical purposes, lotions for veterinary purposes, 
myrobalan bark for pharmaceutical purposes, 
chemical preparations to treat wheat blight [smut], 
chemical preparations to treat wheat smut, narcotics, 
smelling salts, ointments for pharmaceutical 
purposes, opiates, opium, opodeldoc, opotherapy 
preparations, organotherapy preparations, dental 
amalgams  of gold, pectin for pharmaceutical 
purposes, sanitary tampons, menstruation tampons, 
menstruation bandages, sanitary pads, sanitary 
towels, sanitary napkins, phenol for pharmaceutical 
purposes, paper for mustard plasters, paper for 
mustard poultices, parasiticides, pharmaceutical 
preparations for skin care, herbal teas for medicinal 
purposes, pharmaceutical preparations for treating 
dandruff, pepsins for pharmaceutical purposes, 
cachets for pharmaceutical purposes, first-aid boxes, 
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filled, phosphates for pharmaceutical purposes, 
chemical preparations for treating phylloxera, 
remedies for foot perspiration, blood plasma, 
poisons, potassium salts for medical purposes, 
pyrethrum powder, quebracho for medical purposes, 
quassia for medical purposes, quinquina for medical 
purposes, cinchona for medical purposes, quinine for 
medical purposes, chinoline for medical purposes, 
radioactive substances for medical purposes, radium 
for medical purposes, medicinal roots, rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes, tonics [medicines], 
bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes, 
sarsaparilla for medical purposes, blood for medical 
purposes, leeches for medical purposes, scapulars for 
surgical purposes, sedatives, tranquillizers, ergot for 
pharmaceutical purposes, serotherapeutic medicines, 
mustard plasters, mustard poultices, soil-sterilising 
preparations, soporifics, sodium salts for medical 
purposes, sterilising preparations, strychnine, styptic 
preparations, sugar for medical purposes, sulfona-
mides [medicines], suppositories, tartar for 
pharmaceutical purposes, turpentine for pharmaceu-
tical purposes, oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes, thymol for pharmaceutical purposes, 
remedies for perspiration, mothproofing paper, 
mothproof paper, veterinary preparations, vine 
disease treating chemicals, vermin destroying 
preparations, vesicants, acetates for pharmaceutical 
purposes, acids for pharmaceutical purposes, 
adhesive tapes for medical purposes, adhesive bands 
for medical purposes, alkaloids for medical 
purposes, dietetic foods adapted for medical 
purposes, food for babies, aluminium acetate for 
pharmaceutical purposes, milk of almonds for 
pharmaceutical purposes, sunburn ointments, bath 
salts for medical purposes, stick liquorice for 
pharmaceutical purposes, bicarbonate of soda for 
pharmaceutical purposes, biological preparations for 
medical purposes, bromine for pharmaceutical 
purposes, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, camphor oil for medical purposes, 
camphor for medical purposes, candy for medical 
purposes, carbolineum [parasiticide], algicides, 
lecithin for medical purposes, gases for medical 
purposes, panty liners [sanitary], royal jelly for 
pharmaceutical purposes, medical preparations for 
slimming purposes, cellulose esters for pharmaceu-
tical purposes, caustics for pharmaceutical purposes, 
cellulose ethers for pharmaceutical purposes, by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes, dog lotions, chemical preparations 
for pharmaceutical purposes, collodion for pharma-
ceutical purposes, cream of tartar for pharmaceutical 
purposes, creosote for pharmaceutical purposes, 
medicines for dental purposes, medicines for human 
purposes, medicines for veterinary purposes,  
diagnostic preparations for medical purposes, 
glycerine for medical purposes, medicinal drinks, 
ferments for pharmaceutical purposes, flowers of 

sulfur for pharmaceutical purposes, formic aldehyde 
for pharmaceutical purposes, smoking herbs for 
medical purposes, fumigation preparations for 
medical purposes, gallic acid for pharmaceutical 
purposes, petroleum jelly for medical purposes, 
glucose for medical purposes, gamboge for medical 
purposes, gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical 
purposes, extracts of hops for pharmaceutical 
purposes, castor oil for medical purposes, hydrogen 
peroxide for medical purposes, iodine for pharma-
ceutical purposes, iodides for pharmaceutical 
purposes, alkaline iodides for pharmaceutical 
purposes, isotopes for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, napkins for 
incontinents, diapers for incontinents, biological 
preparations for veterinary purposes, chemical 
preparations for medical purposes, chemical 
preparations for veterinary purposes, chemical 
reagents for medical or veterinary purposes, contact 
lens cleaning preparations, diastase for medical 
purposes, dietary fibre, dietary fiber, enzymes for 
medical purposes, enzymes for veterinary purposes, 
enzyme preparations for medical purposes, enzyme 
preparations for veterinary purposes, pants, absor-
bent, for incontinents, siccatives [drying agents] for 
medical purposes, tissues impregnated with pharma-
ceutical lotions, preparations of trace elements for 
human and animal use, amino acids for medical 
purposes, amino acids for veterinary purposes, 
breast-nursing pads, cedar wood for use as an insect 
repellent, disinfectants for chemical toilets, fish meal 
for pharmaceutical purposes, mineral food 
supplements, mouthwashes for medical purposes, 
nutritional supplements, bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes, insect repellent incense, 
acaricides, antibiotics, appetite suppressants for 
medical purposes, bronchodilating preparations, 
bunion pads, moleskin for medical purposes, vaginal 
washes, medicinal hair growth preparations, steroids, 
adjuvants for medical purposes, surgical implants 
comprised of living tissues, eyepatches for medical 
purposes, oxygen for medical purposes, deodorants 
for clothing and textiles, air deodorising 
preparations, douching preparations for medical 
purposes, stem cells for medical purposes, stem cells 
for veterinary purposes, biological tissue cultures for 
medical purposes, biological tissue cultures for 
veterinary purposes, cooling sprays for medical 
purposes, personal sexual lubricants, aloe vera 
preparations for pharmaceutical purposes, pearl 
powder for medical purposes, preparations for 
reducing sexual activity, babies' diapers [napkins], 
babies' napkins [diapers], babies' napkin-pants 
[diaper-pants], babies' diaper-pants, babies' napkin-
pants, eye-washes, appetite suppressant pills, 
slimming pills, tanning pills, antioxidant pills, 
dietary supplements for animals, albumin dietary 
supplements, linseed dietary supplements, flaxseed 
dietary supplements, linseed oil dietary supplements, 

 
 #15  2017 08 10 

 
145 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

flaxseed oil dietary supplements, wheat germ dietary 
supplements, yeast dietary supplements, royal jelly 
dietary supplements, propolis for pharmaceutical 
purposes, propolis dietary supplements, pollen 
dietary supplements, enzyme dietary supplements, 
glucose dietary supplements, lecithin  dietary 
supplements, alginate dietary supplements, alginates 
for pharmaceutical purposes, casein dietary 
supplements, protein dietary supplements, protein 
supplements for animals, reagent paper for medical 
or veterinary purposes, alcohol for pharmaceutical 
purposes, pesticides, diapers for pets, disinfectants, 
surgical glues, diagnostic biomarker reagents for 
medical purposes, acne treatment preparations, 
medicated animal feed, diagnostic preparations for 
veterinary purposes, cotton swabs for medical 
purposes, cotton sticks for medical purposes, infant 
formula, powdered milk for babies, transplants 
extracts for pharmaceutical purposes, pharmaceu-
ticals, preparations of microorganisms for medical or 
veterinary use, dressing material [medical], ban-
dages for dressings, materials for dressings, first-aid 
boxes, filled, first aid kits, filled first-aid boxes; 
finger stalls; insect repelling tags; mosquito 
repellents. 
 

6 − Steel, unwrought or semi-wrought, steel alloys, 
steel strip, hoop steel, steel wire, cast steel, steel 
masts, roller blinds of steel, steel sheets, steel tubes, 
steel pipes, machine belt fasteners of metal, railway 
points, railway switches, nozzles of metal, building 
or furniture fittings of nickel-silver, nickel-silver, 
aluminium, bronze, aluminium wire, anchor plates, 
tie plates, jets of metal, latch bars of metal, masts of 
metal, poles of metal, traps for wild animals, braces 
of metal for handling loads, harness of metal for 
handling loads, braces of metal for load handling, 
harness of metal for load handling, anti-friction 
metal, tree protectors of metal, cashboxes of metal, 
silver solder, German silver, silver-plated tin alloys, 
reinforcing materials, of metal, for concrete, safes 
[strong boxes], window stops of metal, door stops of 
metal, washers of metal, rings of metal, stop collars 
of metal, strap-hinges of metal, floor tiles of metal, 
barbed wire, bars for metal railings, beryllium 
[glucinium], glucinium [beryllium], cattle chains, 
beak-irons [bick-irons], white metal, armour-plating, 
armor-plating, box fasteners of metal, bolts of metal, 
bottles [metal containers] for compressed gas or 
liquid air, identification bracelets of metal, iron 
slabs, brazing alloys, flanges of metal [collars], 
bronzes for tombstones, monuments of bronze for 
tombs, bronzes [works of art], telpher cables, rope 
thimbles of metal, cable joints of metal, non-electric, 
cable linkages of metal, non-electric, cadmium, 
padlocks, shims, ferrules of metal for walking sticks, 
containers of metal for storing acids, safety 
cashboxes, celtium [hafnium], hafnium [celtium], 
chains of metal, safety chains of metal, couplings of 
metal for chains, frames of metal for building, 

window pulleys, sash pulleys, ducts of metal, for 
central heating installations, pipes of metal, for 
central heating installations, ducts and pipes of metal 
for central heating installations, horseshoe nails, 
pegs of metal, chromium, chrome iron, chrome ores, 
cotter pins of metal, keys, nails, tacks [nails], brads, 
wall plugs of metal, cobalt, raw, railway material of 
metal, pillars of metal for building, water-pipes of 
metal, sleeves [metal hardware], preserving boxes of 
metal, preserve tins, tin cans, containers of metal 
[storage, transport], guard rails of metal, chill-
moulds [foundry], chill-molds [foundry], anvils, roof 
flashing of metal, elbows of metal for pipes, doors of 
metal, belt stretchers of metal, cramps of metal 
[crampons], crampons of metal [cramps], pot hooks 
of metal, window casement bolts, hooks [metal 
hardware], ironwork for windows, wire of common 
metal, copper, unwrought or semi-wrought, copper 
rings, tubbing of metal, containers of metal for 
compressed gas or liquid air, door scrapers, foot 
scrapers, drain pipes of metal, iron, unwrought or 
semi-wrought, fish plates [rails], screws of metal, 
tinplate packings, letter boxes of metal, door bells of 
metal, non-electric, spurs, brackets of metal for 
building, staircases of metal, window fasteners of 
metal, tubes of metal, pipes of metal, rails of metal, 
fittings of metal for windows, iron strip, hoop iron, 
iron wire, cast iron, unwrought or semi-wrought, 
iron ores, door closers, non-electric, door springs, 
non-electric, molybdenum iron, silicon iron, titanium 
iron, ferrotitanium, tungsten iron, fittings of metal 
for building, pins [hardware], eye bolts, screw rings, 
locks of metal, other than electric, galena [ore], lead 
seals, germanium, weather- or wind-vanes of metal, 
weather vanes of metal, wind vanes of metal, 
crampons [climbing irons], ice moulds of metal, 
grease nipples, gratings of metal, grilles of metal, 
spring locks, indium, badges of metal for vehicles, 
jalousies of metal, brass, unwrought or semi-
wrought, outdoor blinds of metal, rocket launching 
platforms of metal, laths of metal, filings of metal, 
stringers [parts of staircases] of metal, limonite, 
ingots of common metal, lintels of metal, bed casters 
of metal, latches of metal, blooms [metallurgy], 
magnesium, buildings, transportable, of metal, tool 
handles of metal, ferrules of metal for handles, pipe 
muffs of metal, manganese, handling pallets of 
metal, transport pallets of metal, steps [ladders] of 
metal, porches [structures] of metal, door knockers 
of metal, handcuffs, common metals, unwrought or 
semi-wrought, ores of metal, wire cloth, wire gauze, 
pyrophoric metals, furniture casters of metal, sheet 
piles of metal, pilings of metal, molybdenum, 
monuments of metal, vice claws of metal, wall 
claddings of metal for building, nickel, niobium, 
flashing of metal, for building, house numbers of 
metal, non-luminous, shutters of metal, palings of 
metal, baskets of metal, signalling panels, non-
luminous and non-mechanical, of metal, wall linings 
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of metal for building, clothes hooks of metal, skating 
rinks [structures] of metal, lock bolts, posts of metal, 
springs [metal hardware], pulleys of metal, other 
than for machines, tent pegs of metal, ceilings of 
metal, floors of metal, linings of metal for building, 
turntables [railways], roofing tiles of metal, lead, 
unwrought or semi-wrought, diving boards of metal, 
door handles of metal, rivets of metal, gates of 
metal, door panels of metal, door bolts of metal, split 
rings of common metal for keys, telegraph posts of 
metal, zinc, beams of metal, girders of metal, joists 
of metal, platforms, prefabricated, of metal, 
ironmongery, hardware of metal, small, road signs, 
non-luminous and non-mechanical, of metal, 
junctions of metal for pipes, wire stretchers [tension 
links], packaging containers of metal, tanks of metal, 
reservoirs of metal, sills of metal, signs, non-
luminous and non-mechanical, of metal, 
greenhouses of metal, transportable, locks of metal 
for vehicles, stops of metal, silos of metal, bells for 
animals, bells, soldering wire of metal, valves of 
metal, other than parts of machines, statues of 
common metal, railway sleepers of metal, railroad 
ties of metal, tantalum [metal], bolts, flat, anvils 
[portable], tension links, titanium, roofing of metal, 
tombac, tombs of metal, turnstiles of metal, 
latticework of metal, trellis of metal, tungsten, 
pipework of metal, vanadium, casement windows of 
metal, ferrules of metal, aviaries [structures] of 
metal, zirconium, balls of steel, steel buildings, 
fittings of metal for compressed air lines, wire of 
common metal alloys, except fuse wire, alloys of 
common metal, aluminium foil, mooring bollards of 
metal, floating docks of metal, for mooring boats, 
anchors, wainscotting of metal, reinforcing materials 
of metal for pipes, reinforcing materials of metal for 
building, reinforcing materials of metal for machine 
belts, works of art of common metal, troughs of 
metal for mixing mortar, bird baths [structures of 
metal], broom handles of metal, beacons of metal, 
non-luminous, vice benches of metal, stretchers for 
iron bands [tension links], bands of metal for tying-
up purposes, wrapping or binding bands of metal, 
thread of metal for tying-up purposes, barrels of 
metal, barrel hoops of metal, casks of metal, 
swimming pools [structures] of metal, building 
materials of metal, shuttering of metal for concrete, 
bicycle parking installations of metal, paving blocks 
of metal, boxes of common metal, plugs of metal, 
bungs of metal, sealing caps of metal, buckles of 
common metal [hardware], bottle caps of metal, 
capsules of metal for bottles, sealing caps of metal 
for bottles, bottle closures of metal, bottle fasteners 
of metal, knobs of metal, rods of metal for brazing, 
rods of metal for brazing and welding, rods of metal 
for welding, straps of metal for handling loads, belts 
of metal for handling loads, straps of metal for load 
handling, slings of metal for handling loads, busts of 
common metal, cabanas of metal, booths of metal 

for spraying paint, booths of metal for spraying 
paint, cables of metal, non-electric, collars of metal 
for fastening pipes, clips of metal for cables and 
pipes, binding screws of metal for cables, window 
frames of metal, greenhouse frames of metal, 
duckboards of metal, chimney cowls of metal, 
binding thread of metal for agricultural purposes, 
door openers, non-electric, tiles of metal for 
building, tile floorings of metal, burial vaults of 
metal, fittings of metal for coffins, loading pallets of 
metal, loading gauge rods of metal for railway 
waggons, loading gauge rods, of metal, for railway 
wagons, hinges of metal, framework of metal for 
building, door frames of metal, door casings of 
metal, materials of metal for funicular railway 
permanent ways, chimney pots of metal, roof gutters 
of metal, drain traps [valves] of metal, partitions of 
metal, casings of metal for oilwells, containers of 
metal for liquid fuel, buildings of metal, floating 
containers of metal, ropes of metal, knife handles of 
metal, cornices of metal, mouldings of metal for 
cornices, moldings of metal for cornices, angle irons, 
windows of metal, ironwork for doors, runners of 
metal for sliding doors, manhole covers of metal, 
roof coverings of metal, hooks of metal for roofing 
slates, hooks of metal for clothes rails, copper wire, 
not insulated, vats of metal, stair treads [steps] of 
metal, gutter pipes of metal, reels of metal, non-
mechanical, for flexible hoses, towel dispensers, 
fixed, of metal, water-pipe valves of metal, 
scaffolding of metal, ladders of metal, mobile 
boarding stairs of metal for passengers, bindings of 
metal, nuts of metal, posts of metal for power lines, 
poles of metal for power lines, branching pipes of 
metal, enclosures of metal for tombs, fences of 
metal, winding spools of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses, signboards of metal, props of metal, 
tin, tinplate, tinfoil, sheets and plates of metal, 
scythe handles of metal, locks of metal for bags, 
fittings of metal for furniture, building boards of 
metal, building panels of metal, figurines [statuettes] 
of common metal, statuettes of common metal, 
stretchers for metal bands [tension links], foundry 
molds [moulds] of metal, grave slabs of metal, tomb 
slabs of metal, monuments of metal for tombs, 
tombstone plaques of metal, tombstone stelae of 
metal, memorial plates of metal, memorial plaques 
of metal, furnace fireguards of metal, cask stands of 
metal, chests of metal for food, meat safes of metal, 
fittings of metal for beds, door fittings of metal, 
closures of metal for containers, sheaf binders of 
metal, crash barriers of metal for roads, chests of 
metal, bins of metal, identity plates of metal, 
registration plates of metal, numberplates of metal, 
cermets, taps of metal for casks, advertisement 
columns of metal, mooring buoys of metal, 
chimneys of metal, chimney shafts of metal, ducts of 
metal for ventilating and air conditioning 
installations, foils of metal for wrapping and 
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packaging, gold solder, hoppers of metal, non-
mechanical, letters and numerals of common metal, 
except type, manifolds of metal for pipelines, 
penstock pipes of metal, telephone booths of metal, 
telephone boxes of metal, tool boxes of metal, 
empty, tool chests of metal, empty, chicken-houses 
of metal, wheel clamps [boots], wire rope, insect 
screens of metal, pitons of metal, firedogs 
[andirons], wind-driven bird-repelling devices made 
of metal, metal cages for wild animals, metals in 
powder form, refractory construction materials of 
metal, arbours [structures] of metal, stables of metal, 
pigsties of metal, prefabricated houses [kits] of 
metal, trays of metal, street gutters of metal, screw 
tops of metal for bottles, window openers, non-
electric, window closers, non-electric, wall tiles of 
metal, paving slabs of metal, slabs of metal for 
building, step stools of metal, roofing of metal, 
incorporating solar cells, armoured doors of metal, 
armored doors of metal, bathtub grab bars of metal, 
dispensers for dog waste bags, fixed, of metal, 
metals in foil or powder form for 3D printers, sash 
fasteners of metal for windows, door fasteners of 
metal, pantiles of metal, balustrades of metal, 
cladding of metal for building, padlocks, non-
electric metal locks, non-electric metal interlocks, 
boxes, crates, cases, bins and coffers, and hutches, 
all made from metal material, transport boxes made 
from metal material, tent stakes, tent pegs, all made 
from metal material, bracelets, handcuffs, manacles 
made from metal and non-metal material, 
karabiners; metal dog tags, identification tags of 
metal. 
 

8 − Abrading instruments [hand instruments], 
sharpening stones, needle-threaders, needle files, 
leather strops, awls, cutter bars [hand tools], 
reamers, reamer sockets, extension pieces for braces 
for screw taps, palette knives, spatulas [hand tools], 
punch rings [knuckle dusters], knuckle dusters, bits 
[parts of hand tools], squares [hand tools], 
instruments and tools for skinning animals, annular 
screw plates, bow saws, side arms, other than 
firearms, nail extractors, hand-operated, nail pullers, 
hand-operated, lifting jacks, hand-operated, 
bayonets, beard clippers, hand drills, hand-operated, 
mortise chisels, holing axes, mortise axes, livestock 
marking tools, cattle marking tools, cattle shearers, 
nail drawers [hand tools], pickhammers, bushham-
mers, sharpening steels, knife steels, riveting 
hammers [hand tools], paring irons [hand tools], 
scissors, tweezers, graving tools [hand tools], 
pickaxes, caulking irons, penknives, stone hammers, 
jig-saws, drawing knives, nail punches, fullers [hand 
tools], fulling tools [hand tools], hunting knives, 
frames for handsaws, saws [hand tools], lasts 
[shoemakers' hand tools], curling tongs, table cutlery 
[knives, forks and spoons], tableware [knives, forks 
and spoons], shears, shear blades, perforating tools 
[hand tools], tap wrenches, spanners [hand tools], 

wrenches [hand tools], ratchets [hand tools], dies 
[hand tools], screw stocks [hand tools], screw-thread 
cutters [hand tools], borers, whetstone holders, axes, 
table forks, planes, hand tools, hand-operated, 
vegetable slicers, vegetable knives, vegetable 
shredders, nail nippers, tube cutters [hand tools], 
cutters, cleavers, cutlery, fruit pickers [hand tools], 
spoons, ladles [hand tools], razor strops, earth 
rammers [hand tools], stamping-out tools [hand 
tools], stamps [hand tools], milling cutters [hand 
tools], trowels [gardening], trowels, apparatus for 
destroying plant parasites, hand-operated, glaziers' 
diamonds [parts of hand tools], expanders [hand 
tools], stropping instruments, sharpening 
instruments, blade sharpening instruments, scaling 
knives, thistle extirpators [hand tools], pruning 
scissors, secateurs, pruning shears, budding knives, 
tree pruners, cuticle tweezers, cuticle nippers, hair-
removing tweezers, marline spikes, carpenters' 
augers, embossers [hand tools], pedicure sets, razor 
cases, hollowing bits [parts of hand tools], rakes 
[hand tools], shovels [hand tools], spades [hand 
tools], border shears, scythes, scythe rings, scythe 
stones, whetstones, irons [non-electric hand tools], 
goffering irons, polishing irons [glazing tools], 
glazing irons, blades for planes, moulding irons, 
molding irons, crimping irons, branding irons, 
gimlets [hand tools], sword scabbards, hand 
implements for hair curling, lawn clippers [hand 
instruments], ice picks, gouges [hand tools], 
truncheons, bludgeons, police batons, engraving 
needles, farriers' knives, paring knives, grafting tools 
[hand tools], rabbeting planes, vegetable choppers, 
hatchets, choppers [knives], hoop cutters [hand 
tools], harpoons, adzes [tools], mattocks, oyster 
openers, insecticide vaporizers [hand tools], 
insecticide atomizers [hand tools], insecticide 
sprayers [hand tools], garden tools, hand-operated, 
pruning knives, clamps for carpenters or coopers, 
razor blades, blades [hand tools], blades [weapons], 
saw blades [parts of hand tools], levers, machetes, 
mallets [hand instruments], hammers [hand tools], 
sledgehammers, masons' hammers, chisels, metal 
band stretchers [hand tools], braiders [hand tools], 
money scoops, mortars for pounding, wick trimmers 
[scissors], shaving cases, numbering punches, nail 
files, can openers, non-electric, tin openers, non-
electric, harpoons for fishing, picks [hand tools], 
rammers [hand tools], pestles for pounding, sugar 
tongs, guns [hand tools], centre punches [hand 
tools], foundry ladles [hand tools], plane irons, rasps 
[hand tools], razors, electric or non-electric, pin 
punches, fire irons, riveters [hand tools], hainault 
scythes, weeding forks [hand tools], hoes [hand 
tools], saw holders, hackles [hand tools], bill-hooks, 
sickles, implements for decanting liquids [hand 
tools], edge tools [hand tools], taps [hand tools], 
augers [hand tools], screwdrivers, priming irons 
[hand tools], bits [hand tools], tube cutting 
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instruments, breast drills, agricultural implements, 
hand-operated, grindstones [hand tools], sharpening 
wheels [hand tools], syringes for spraying 
insecticides, silver plate [knives, forks and spoons], 
diggers [hand tools], knives, pliers, pincers, nippers, 
tongs, swords, sabres, rams [hand tools], instruments 
for punching tickets, nail files, electric, fingernail 
polishers, electric or non-electric, nail buffers, 
electric or non-electric, nutcrackers, drill holders 
[hand tools], hair clippers for personal use, electric 
and non-electric, agricultural forks [hand tools], nail 
clippers, electric or non-electric, hair clippers for 
animals [hand instruments], shearers [hand 
instruments], flat irons, emery grinding wheels, files 
[tools], punch pliers [hand tools], punches [hand 
tools], cutting tools [hand tools], manicure sets, 
guns, hand-operated, for the extrusion of mastics, 
ditchers [hand tools], scrapers [hand tools], mincing 
knives [hand tools], fleshing knives [hand tools], 
meat choppers [hand tools], scraping tools [hand 
tools], ear-piercing apparatus, depilation appliances, 
electric and non-electric, manicure sets, electric, 
vices, vises, hand pumps, daggers, tool belts 
[holders], cheese slicers, non-electric, pizza cutters, 
non-electric, crow bars, egg slicers, non-electric, 
eyelash curlers, mitre [miter (Am.)] boxes [hand 
tools], sand trap rakes, fireplace bellows [hand 
tools], apparatus for tattooing, emery files, fish tapes 
[hand tools], draw wires [hand tools], wire strippers 
[hand tools], ladles for wine, bench vices [hand 
implements], non-electric caulking guns, metal wire 
stretchers [hand tools], hobby knives [scalpels], air 
pumps, hand-operated, ceramic knives, emery 
boards, ski edge sharpening tools, hand-operated, 
manual tools and equipment for agricultural, 
gardening and forestry purposes and for common 
outdoor purposes, spades, shovels, scoops, axes, 
hatchets, camping axes, knives, machetes, bush 
hooks, bayonets, cutleries, clasp knives, pocket 
knives, Swiss army knives, hunting knives, skinners, 
combat knives, car knives, auto knives, outdoor 
knives, boot knives, one-hand knives, single-hand 
knives, folding knives, forks, spoons, cutlery, 
flatware, knives and forks, swords, sabers, strip 
sabers, daggers, dirks, poniards, snickersnee, skeans, 
batons, knobkerrie, truncheons, side arms, cutting 
and stabbing arms, cut and thrust weapon, manually 
operated blade sharpener, knife sharpeners, can 
openers, tin openers (non electrical). 
 

9 − Coils, electric, particle accelerators, reflecting 
discs for wear, for the prevention of traffic accidents, 
protection devices for personal use against accidents, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, batteries, electric, for vehicles, 
accumulators, electric, for vehicles, battery jars, 
accumulator jars, battery boxes, accumulator boxes, 
acidimeters for batteries, hydrometers, plates for 
batteries, whistle alarms, acoustic [sound] alarms, 
sound alarms, acoustic conduits, phonograph 

records, sound recording discs, speaking tubes, 
actinometers, adding machines, aerometers, 
enlarging apparatus [photography], electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points, 
magnets, electromagnetic coils, air analysis 
apparatus, alarms, alcoholmeters, alidades, food 
analysis apparatus, igniting apparatus, electric, for 
igniting at a distance, electric apparatus for remote 
ignition, batteries for lighting, altimeters, asbestos 
gloves for protection against accidents, asbestos 
clothing for protection against fire, ammeters, 
amplifiers, amplifying tubes, amplifying valves, 
anemometers, calibrating rings, fire extinguishers, 
anodes, anode batteries, high tension batteries, 
aerials, antennas, anti-glare glasses, anti-dazzle 
shades, anti-glare visors, anti-interference devices 
[electricity], transformers [electricity], apertometers 
[optics], money counting and sorting machines, 
distribution boxes [electricity], surveying instru-
ments, surveying chains, lenses for astro-
photography, thermionic valves, thermionic tubes, 
audiovisual teaching apparatus, juke boxes, musical, 
coin-operated musical automata [juke boxes], 
mechanisms for coin-operated apparatus, mecha-
nisms for counter-operated apparatus, calipers, 
comparators, fire alarms, automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires [tyres], automatic indicators 
of low pressure in vehicle tires, automatic indicators 
of low pressure in vehicle tyres, protective suits for 
aviators, alarm bells, electric, rods for water 
diviners, life-saving rafts, scales, meteorological 
balloons, demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes, tape recorders, magnetic tapes, barometers, 
weighing machines, weighbridges, fire beaters, 
chargers for electric batteries, betatrons, ticket 
dispensers, cabinets for loudspeakers, close-up 
lenses, terminals [electricity], pressure indicator 
plugs for valves, galvanometers, push buttons for 
bells, branch boxes [electricity], tone arms for record 
players, spirit levels, punched card machines for 
offices, sheaths for electric cables, frames for 
photographic transparencies, circular slide rules, 
slide-rules, calculating machines, slide calipers, jigs 
[measuring instruments], blueprint apparatus, 
cinematographic cameras, capillary tubes, sound 
recording carriers, protective helmets, respiratory 
masks, other than for artificial respiration, 
respirators, other than for artificial respiration, 
solderers' helmets, spectacle chains, eyeglass chains, 
heat regulating apparatus, darkrooms [photography], 
boiler control instruments, socks, electrically heated, 
drying racks [photography], editing appliances for 
cinematographic films, apparatus for editing 
cinematographic film, printed circuits, flashing 
lights [luminous signals], blinkers [signalling lights], 
signal bells, containers for microscope slides, 
collectors, electric, electric installations for the 
remote control of industrial operations, switchboxes 
[electricity], commutators, marine compasses, 
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eyepieces, thread counters, waling glasses, pedome-
ters, counters, meters, metronomes, condensers 
[capacitors], capacitors, conductors, electric, electri-
city conduits, circuit closers, connectors [electricity], 
junction boxes [electricity], switchboards, contacts, 
electric, apparatus to check franking, apparatus to 
check stamping mail, regulating apparatus, electric, 
monitoring apparatus, electric, speed checking 
apparatus for vehicles, converters, electric, 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic], 
spectacle cords, eyeglass cords, retorts, retorts' 
stands, correcting lenses [optics], objectives [lenses] 
[optics], cosmographic instruments, diving suits, 
electric apparatus for commutation, switches, 
electric, limiters [electricity], sockets, plugs and 
other contacts [electric connections], plugs, sockets 
and other contacts [electric connections], current 
rectifiers, cell switches [electricity], reducers [elec-
tricity], dressmakers' measures, crucibles [labora-
tory], cupels [laboratory], appliances for measuring 
the thickness of leather, cyclotrons, counterfeit 
[false] coin detectors, false coin detectors, shutter 
releases [photography], densimeters, animated 
cartoons, laboratory trays, metal detectors for 
industrial or military purposes, sonars, detectors, 
shutters [photography], diaphragms [acoustics], 
centering apparatus for photographic transparencies, 
cameras [photography], transparencies [photogra-
phy], slides [photography], slide projectors, 
transparency projection apparatus, distance 
measuring apparatus, dictating machines, diffraction 
apparatus [microscopy], loudspeakers, circuit 
breakers, record players, microscopes, distance 
recording apparatus, apparatus for recording 
distance, range finders, telemeters, distribution 
boards [electricity], distribution consoles [electri-
city], compasses [measuring instruments], measures, 
measuring apparatus, dynamometers, water level 
indicators, fire escapes, flash-bulbs [photography], 
telephone receivers, fluorescent screens, projection 
screens, workmen's protective face-shields, screens 
[photography], drainers for use in photography, 
photographic racks, electric loss indicators, measu-
ring devices, electric, cables, electric, ducts 
[electricity], control panels [electricity], galvanic 
cells, connections for electric lines, couplings, 
electric, connections, electric, relays, electric, elec-
trolysers, transmitters of electronic signals, trans-
mitting sets [telecommunication], cleaning apparatus 
for phonograph records, cleaning apparatus for 
sound recording discs, sound recording strips, 
milage recorders for vehicles, kilometer recorders 
for vehicles, spools [photography], mechanical 
signs, epidiascopes, test tubes, balancing apparatus, 
thermostats, ergometers, material testing instruments 
and machines, egg-candlers, gauges, gasoline 
gauges, petrol gauges, spark-guards, cases especially 
made for photographic apparatus and instruments, 
testing apparatus not for medical purposes, 

refractometers, exposure meters [light meters], 
invoicing machines, apparatus for fermentation 
[laboratory apparatus], railway traffic safety 
appliances, wires, electric, magnetic wires, plumb 
bobs, plumb lines,  nets for protection against 
accidents, safety nets, life nets, safety tarpaulins, 
film cutting apparatus, filters for respiratory masks, 
filters [photography], battery chargers, high-
frequency apparatus, frequency meters, fuses, radios, 
galena crystals [detectors], galvanic batteries, gloves 
for protection against accidents, gloves for divers, 
gloves for protection against X-rays for industrial 
purposes, gas testing instruments, gasometers 
[measuring instruments], surveying apparatus and 
instruments, levelling staffs [surveying instruments], 
rods [surveying instruments], drying apparatus for 
photographic prints, glazing apparatus for 
photographic prints, rulers [measuring instruments], 
measuring glassware, graduated glassware, screens 
for photoengraving, grids for batteries, clothing for 
protection against fire, garments for protection 
against fire, audio- and video-receivers, heliographic 
apparatus, holograms, hygrometers, identification 
threads for electric wires, identification sheaths for 
electric wires, life saving apparatus and equipment, 
fire hose nozzles, fire engines, fire pumps, slope 
indicators, clinometers, gradient indicators, inclino-
meters, taximeters, quantity indicators, vacuum 
gauges, speed indicators, inductors [electricity], 
armatures [electricity], data processing apparatus, 
mirrors for inspecting work, intercommunication 
apparatus, carriers for dark plates [photography], 
inverters [electricity], ionization apparatus not for 
the treatment of air or water, peepholes [magnifying 
lenses] for doors, hemline markers, furniture 
especially made for laboratories, lactodensimeters, 
lactometers, darkroom lamps [photography], optical 
lanterns, optical lamps, magic lanterns, signal 
lanterns, lasers, not for medical purposes, optical 
lenses, letter scales, logs [measuring instruments], 
sounding lines, magnifying glasses [optics], signs, 
luminous, neon signs, spectacles [optics], eyegla-
sses, instruments containing eyepieces, surveyors' 
levels, spectacle lenses, optical goods, pressure 
gauges, manometers, periscopes, protective masks, 
mathematical instruments, coin-operated mecha-
nisms for television sets, megaphones, computer 
memory devices, carpenters' rules, mercury levels, 
speed measuring apparatus [photography], precision 
measuring apparatus, measuring instruments, 
meteorological instruments, rules [measuring instru-
ments], micrometer screws for optical instruments, 
microphones, microtomes, time switches, automatic, 
mirrors [optics], breathing apparatus for underwater 
swimming, nautical apparatus and instruments, naval 
signalling apparatus, navigational instruments, 
spectacle frames, eyeglass frames, batteries, electric, 
accumulators, electric, levels [instruments for 
determining the horizontal], levelling instruments, 
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prisms [optics], observation instruments, octants, 
ohmmeters, wavemeters, optical apparatus and 
instruments, optical glass, computers, computer 
programmes [programs], recorded, oscillographs, 
oxygen transvasing apparatus, ozonisers [ozonators], 
micrometers, micrometer gauges, signalling panels, 
luminous or mechanical, lightning conductors [rods], 
lightning arresters, lightning conductors, parking 
meters, apparatus and instruments for astronomy, 
apparatus for measuring the thickness of skins, acid 
hydrometers, weighing apparatus and instruments,  
salinometers, washing trays [photography], stands 
for photographic apparatus, viewfinders, photo-
graphic, photometers, phototelegraphy apparatus, 
apparatus and instruments for physics, steering 
apparatus, automatic, for vehicles, pince-nez, pipet-
tes, plane tables [surveying instruments], plani-
meters, ear plugs for divers, bells [warning devices], 
weights, polarimeters, radiotelephony sets, radiote-
legraphy sets, pressure measuring apparatus, pressu-
re indicators, projection apparatus, cathodic anti-
corrosion apparatus, teeth protectors, pyrometers, 
radar apparatus, vehicle radios, radiological appa-
ratus for industrial purposes, protractors [measuring 
instruments], apparatus and installations for the 
production of X-rays, not for medical purposes, X-
ray tubes not for medical purposes, protection 
devices against X-rays, not for medical purposes, 
telephone apparatus, refractors, X-ray apparatus not 
for medical purposes, spectroscopes, resistances, 
electric, thermometers, not for medical purposes, 
respirators for filtering air, breathing apparatus, 
except for artificial respiration, rheostats, balances 
[steelyards], lever scales [steelyards], steelyards 
[lever scales], signals, luminous or mechanical, 
saccharometers, probes for scientific purposes, 
satellites for scientific purposes, diaphragms for 
scientific apparatus, teaching apparatus, choking 
coils [impedance], wire connectors [electricity], 
locks, electric, sextants, signalling whistles, vehicle 
breakdown warning triangles, electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals, 
simulators for the steering and control of vehicles, 
sirens, sound transmitting apparatus, sound recor-
ding apparatus, sound reproduction apparatus, 
sounding apparatus and machines, sounding leads, 
sound locating instruments, spectrograph apparatus, 
spherometers, stereoscopes, stereoscopic apparatus, 
needles for record players, styli for record players, 
sulfitometers, teleprinters, teletypewriters, tacho-
meters, screw-tapping gauges, telegraphs [appara-
tus], television apparatus, telegraph wires, remote 
control apparatus, masts for wireless aerials, 
teleprompters, telephone transmitters, telerupters, 
binoculars, telescopes, temperature indicators, time 
recording apparatus, theodolites, thermostats for 
vehicles, totalizators, revolution counters, speed 
regulators for record players, transmitters 
[telecommunication], precision balances, marking 

gauges [joinery], vacuum tubes [radio], urinometers, 
variometers, verniers, videotapes, viscosimeters, 
theft prevention installations, electric, voltage 
regulators for vehicles, voting machines, voltmeters, 
apparatus for changing record player needles, stills 
for laboratory experiments, fuse wire, wires of metal 
alloys [fuse wire], anticathodes, dog whistles, 
sighting telescopes for firearms, telescopic sights for 
firearms, anti-theft warning apparatus, azimuth 
instruments, beacons, luminous, holders for electric 
coils, films, exposed, road signs, luminous or 
mechanical, life buoys, signalling buoys, buzzers, 
directional compasses, fog signals, non-explosive, 
cash registers, radiology screens for industrial 
purposes, identity cards, magnetic, photovoltaic 
cells, densitometers, disks, magnetic, floppy disks, 
head cleaning tapes [recording], video recorders, 
computer keyboards, integrated circuits, semi-
conductors,  chips [integrated circuits], cathodes, life 
jackets, life belts, chemistry apparatus and 
instruments, cinematographic film, exposed, 
materials for electricity mains [wires, cables], 
contact lenses, containers for contact lenses, 
incubators for bacteria culture, solar batteries, 
copper wire, insulated, discharge tubes, electric, 
other than for lighting, electric discharge tubes, other 
than for lighting, diaphragms [photography], 
distillation apparatus for scientific purposes, dosage 
dispensers, dosimeters, electric door bells, spectacle 
cases, eyeglass cases, furnaces for laboratory use, 
ovens for laboratory use, optical fibers [fibres] [light 
conducting filaments], light conducting filaments 
[optical fibers [fibres]], telephone wires, X-ray 
films, exposed, filters for ultraviolet rays, for 
photography, horns for loudspeakers, tripods for 
cameras, bar code readers, bullet-proof waistcoats 
[vests (Am.)], bullet-proof vests (Am.), bullet-proof 
waistcoats, marking buoys, wafers for integrated 
circuits, chromatography apparatus for laboratory 
use, chronographs [time recording apparatus], 
compact discs [audio-video], compact discs [read-
only memory], computer operating programs, 
recorded, computer peripheral devices, computer 
software, recorded, optical condensers, acoustic 
couplers, couplers [data processing equipment], 
decompression chambers, plotters, divers' masks, 
electronic pens [visual display units], encoded 
magnetic cards, facsimile machines, fire boats, 
interfaces for computers, juke boxes for computers, 
knee-pads for workers, light dimmers [regulators], 
electric, light regulators [dimmers], electric, 
magnetic data media, magnetic encoders, magnetic 
tape units for computers, microprocessors, modems, 
monitors [computer hardware], monitors [computer 
programs], mouse [computer peripheral], optical 
character readers, optical data media, optical discs, 
printers for use with computers, processors [central 
processing units], central processing units 
[processors], readers [data processing equipment], 

 
 #15  2017 08 10 

 
151 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

safety restraints, other than for vehicle seats and 
sports equipment, scanners [data processing 
equipment], smoke detectors, transistors [electronic], 
X-ray photographs, other than for medical purposes, 
junction sleeves for electric cables, abacuses, 
electronic agendas, answering machines, camcor-
ders, cassette players, compact disc players, diagno-
stic apparatus, not for medical purposes, disk drives 
for computers, electrified rails for mounting spot 
lights, electronic pocket translators, electronic tags 
for goods, fire blankets, flashlights [photography], 
integrated circuit cards [smart cards], smart cards 
[integrated circuit cards], measuring spoons, 
notebook computers, electronic notice boards, 
pocket calculators, shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire, sprinkler systems for 
fire protection, starter cables for motors, sunglasses, 
time clocks [time recording devices], video 
cassettes, video game cartridges, video screens, 
video telephones, goggles for sports, nose clips for 
divers and swimmers, protective helmets for sports, 
electronic publications, downloadable, computer 
programs [downloadable software], navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers], 
decorative magnets, cordless telephones, mouse 
pads, personal stereos, wrist rests for use with 
computers, coaxial cables, fibre  [fiber (Am.)] optic 
cables, covers for electric outlets, marine depth 
finders, electrified fences, computer game software, 
headphones, lighting ballasts, radio pagers, satellite 
navigational apparatus, solenoid valves [electro-
magnetic switches], voltage surge protectors, 
walkie-talkies, wind socks for indicating wind 
direction, light-emitting electronic pointers, resu-
scitation mannequins [teaching apparatus], stage 
lighting regulators, egg timers [sandglasses], 
hourglasses, DNA chips, DVD players, automated 
teller machines [ATM], traffic-light apparatus 
[signalling devices], hands-free kits for telephones, 
asbestos screens for firemen, riding helmets, 
clothing especially made for laboratories, encoded 
identification bracelets, magnetic, transponders, 
downloadable ring tones for mobile phones, 
downloadable music files, downloadable image files, 
crash test dummies, laboratory centrifuges, printed 
circuit boards, USB flash drives, Global Positioning 
System [GPS] apparatus, portable media players, 
cell phone straps, light-emitting diodes [LED], 
triodes, step-up transformers, laptop computers, fire 
hose, bags adapted for laptops, sleeves for laptops, 
digital photo frames, Petri dishes, Pitot tubes, 
stroboscopes, traffic cones, temperature indicator 
labels, not for medical purposes, computer software 
applications, downloadable, electronic book readers, 
smartphones, toner cartridges, unfilled, for printers 
and photocopiers, baby monitors, video baby 
monitors, lens hoods, tablet computers, encoded key 
cards, 3D spectacles, memory cards for video game 
machines, bullet-proof clothing, accelerometers, 

electrical adapters, life-saving capsules for natural 
disasters, computer hardware, solar panels for the 
production of electricity, mobile telephones, cell 
phones, cellular phones, telescopic sights for 
artillery, digital signs, wearable activity trackers, 
chargers for electronic cigarettes, connected 
bracelets [measuring instruments], covers for 
smartphones, cases for smartphones, selfie sticks 
[hand-held monopods], calorimeters, flowmeters, 
reflective safety vests, electronic collars to train 
animals, joysticks for use with computers, other than 
for video games, smartglasses, smartwatches, fire 
extinguishing apparatus, protective films adapted for 
computer screens, mouth guards for sports, head 
guards for sports, glasses, spectacles, eyeglasses, 
protective glasses, goggles, safety glasses, sun 
glasses, sports glasses, sports goggles, compasses, 
binoculars, spyglasses, monoculars, night vision 
goggles, helmets, safety helmets, crash helmets, 
protective masks, protection masks, whistles, whistle 
alarms, sirens, hooters, diaphones, knee pads for 
workers, protective elbow protectors for use against 
accidents [other than sports articles], batteries, 
swimming face masks, face protection shields, 
shields for protecting the body against injury; 
couplers, helmets; electronic tags, electronic security 
tags, electronic tags for goods; tags for identifying 
electric cables, tags for identifying electric 
conductors, tags for identifying electric wire (terms 
too vague in the opinion of the International Bureau 
– Rule 13(2)(b) of the Common Regulations). 
 

11 − Watering installations, automatic, heat accumu-
lators, acetylene burners, acetylene generators, 
acetylene flares, ventilation hoods, lighting 
installations for air vehicles, hot air ovens, air 
deodorising apparatus, air cooling apparatus, filters 
for air conditioning, air reheaters, air driers [dryers], 
air driers, air dryers, air conditioning installations, 
installations for conditioning air, air filtering 
installations, hot air apparatus, hot air bath fittings, 
friction lighters for igniting gas, gas lighters, 
lighters, light bulbs, light bulbs, electric, arc lamps, 
electric lamps, structural plates for ovens, 
framework of metal for ovens, refrigerating cabinets, 
lights for vehicles, pressure cooking saucepans, 
electric, anti-dazzle devices for automobiles [lamp 
fittings], headlights for automobiles, coolers for 
furnaces, cooling vats for furnaces, bath tubs, bath 
tubs for sitz baths, Turkish bath cabinets, portable, 
bath fittings, heaters for baths, bath installations, 
bath plumbing fixtures, lamps, lanterns for lighting, 
lamp mantles, lamp casings, incandescent burners, 
burners for lamps, bicycle lights, bidets, boilers, 
other than parts of machines, kilns, hydrants, 
radiator caps, pocket torches, electric, pocket 
searchlights, water heaters, bakers' ovens, anti-splash 
tap nozzles, roasting jacks, roasting spits, laboratory 
burners, flare stacks for use in the oil industry, 
burners, germicidal burners, laundry room boilers, 
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washing coppers, toilets, portable, fans [air-
conditioning], coffee roasters, heating apparatus, 
taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes, 
faucets for pipes (Am.), pipe line cocks [spigots], 
heat regenerators, oven fittings made of fireclay, 
light bulbs for directional signals for vehicles, 
carbon for arc lamps, heating installations, loading 
apparatus for furnaces, flushing tanks, heating 
installations [water], hot water heating installations, 
heating boilers, boiler pipes [tubes] for heating 
installations, air conditioners for vehicles, heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, heaters 
for vehicles, heating apparatus, electric, central 
heating radiators, humidifiers for central heating 
radiators, heating elements, heaters for heating irons, 
footwarmers, electric or non-electric, footmuffs, 
electrically heated, plate warmers, immersion 
heaters, lamp glasses, lamp chimneys, chimney 
flues, chimney blowers, hair driers [dryers], hair 
driers, hair dryers, water distribution installations, 
drying apparatus, air conditioning apparatus, glue-
heating appliances, distillation columns, fuel 
economisers, fuel economizers, pipes [parts of 
sanitary installations], water-pipes for sanitary 
installations, water conduits installations, toilets 
[water-closets], water closets, freezers, cooking 
utensils, electric, cookers, cooking apparatus and 
installations, motorcycle lights, discharge tubes, 
electric, for lighting, defrosters for vehicles, 
disinfectant dispensers for toilets, disinfectant 
distributors for toilets, disinfectant apparatus, 
desalination plants, desiccating apparatus, light 
diffusers, beverage cooling apparatus, distillation 
apparatus, showers, sockets for electric lights, water 
purification installations, water filtering apparatus, 
cooling installations for water, fountains, pressure 
water tanks, water sterilizers, heat exchangers, not 
parts of machines, lighting apparatus and installa-
tions, chandeliers, purification installations for 
sewage, ceiling lights, radiators, electric, gas 
scrubbing apparatus, stoves, drying apparatus for 
fodder and forage, forage drying apparatus, 
evaporators, stoves [heating apparatus], filaments for 
electric lamps, filters for drinking water, flares, 
forges, portable, furnaces, other than for laboratory 
use, ovens, other than for laboratory use, fittings, 
shaped, for furnaces, fittings, shaped, for ovens, 
shaped fittings for furnaces, shaped fittings for 
ovens, furnace grates, fire bars, hearths, furnace ash 
boxes, ash pits for furnaces, refrigerating apparatus 
and machines, refrigerating chambers, walk-in 
refrigerators, refrigerating containers, curling lamps, 
fruit roasters, gas scrubbers [parts of gas 
installations], scrubbers [parts of gas installations], 
gas burners, gas boilers, gas lamps, steam boilers, 
other than parts of machines, germicidal lamps for 
purifying air, ice machines and apparatus, ice boxes, 
ice chests, lamp globes, globes for lamps, hot plates, 
bread toasters, toasters, roasting apparatus, griddles 

[cooking appliances], grills [cooking appliances], 
incinerators, ionization apparatus for the treatment 
of air or water, ornamental fountains, laboratory 
lamps, milk cooling installations, pasteurisers, oil 
lamps, ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes, safety lamps, lamp reflectors, Chinese 
lanterns, fairy lights for festive decoration, wash-
hand basins [parts of sanitary installations], wash-
hand bowls [parts of sanitary installations], cooling 
installations for liquids, luminous tubes for lighting, 
magnesium filaments for lighting, malt roasters, 
miners' lamps, processing installations for fuel and 
nuclear moderating material, installations for 
processing nuclear fuel and nuclear moderating 
material, level controlling valves in tanks, lights, 
electric, for Christmas trees, electric lights for 
Christmas trees, luminous house numbers, 
oxyhydrogen burners, radiators [heating], oil 
burners, vehicle headlights, heating plates, torches 
for lighting, flashlights [torches], searchlights, 
polymerisation installations, kitchen ranges [ovens], 
air valves for steam heating installations, water 
purifying apparatus and machines, air purifying 
apparatus and machines, refining towers for 
distillation, cooling installations and machines, 
cooking rings, water heaters [apparatus], vehicle 
reflectors, refrigerating appliances and installations, 
cooling appliances and installations, dampers 
[heating], regulating accessories for water or gas 
apparatus and pipes, safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes, taps [faucets], washers for 
water taps, rotisseries, sanitary apparatus and 
installations, drying apparatus and installations, hand 
drying apparatus for washrooms, coils [parts of 
distilling, heating or cooling installations], fans 
[parts of air-conditioning installations], sterilizers, 
cooling installations for tobacco, tobacco roasters, 
lighting apparatus for vehicles, roasters, ash 
conveyor installations, automatic, steam generating 
installations, ventilation [air-conditioning] installa-
tions and apparatus, ventilation [air-conditioning] 
installations for vehicles, toilet bowls, toilet seats, 
lamp shades, lampshade holders, mixer taps for 
water pipes, regulating and safety accessories for gas 
pipes, regulating  and safety accessories for water 
apparatus, steam accumulators, water softening 
apparatus and installations, ventilation hoods for 
laboratories, air sterilisers, stills, alcohol burners, 
petrol burners, anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings], anti-dazzle devices for vehicles [lamp 
fittings], heating apparatus for defrosting windows 
of vehicles, brackets for gas burners, water supply 
installations, nuclear reactors, atomic piles, 
autoclaves [electric pressure cookers], pressure 
cookers [autoclaves], electric, lamps for directional 
signals of automobiles, lights for automobiles, 
automobile lights, heaters, electric, for feeding 
bottles, waffle irons, electric, regulating and safety 
accessories for gas apparatus, coffee percolators, 
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electric, coffee machines, electric, street lamps, 
standard lamps, flues for heating boilers, barbecues, 
deep fryers, electric, fireplaces, domestic, heat 
pumps, solar thermal collectors [heating], solar 
furnaces, tanning apparatus [sun beds], water 
flushing installations, flushing apparatus, feeding 
apparatus for heating boilers, refrigerators, 
deodorising apparatus, not for personal use, water 
intake apparatus, oil-scrubbing apparatus, 
fumigation apparatus, not for medical purposes, kiln 
furniture [supports], pocket warmers, spa baths 
[vessels], chromatography apparatus for industrial 
purposes, heating filaments, electric, gas condensers, 
other than parts of machines, heating cushions 
[pads], electric, not for medical purposes, heating 
pads [cushions], electric, not for medical purposes, 
sauna bath installations, shower cubicles [enclosures 
(Am.)], sinks, steam facial apparatus [saunas], 
urinals [sanitary fixtures], hot water bottles, kettles, 
electric, bed warmers, blankets, electric, not for 
medical purposes, warming pans, aquarium filtration 
apparatus, aquarium heaters, aquarium lights, 
electrically heated carpets, dental ovens, electric 
appliances for making yogurt, expansion tanks for 
central heating installations, extractor hoods for 
kitchens, electric fans for personal use, laundry 
dryers, electric, microwave ovens [cooking 
apparatus], swimming pool chlorinating apparatus, 
thermostatic valves [parts of heating installations], 
whirlpool-jet apparatus, apparatus for dehydrating 
food waste, diving lights, drip irrigation emitters 
[irrigation fittings], disposable sterilization pouches, 
clean chambers [sanitary installations], lava rocks 
for use in barbecue grills, watering machines for 
agricultural purposes, microwave ovens for 
industrial purposes, bread baking machines, refri-
gerating display cabinets, fabric steamers, bread-
making machines, light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus, hydromassage bath apparatus, 
heated display cabinets, multicookers, food 
steamers, electric, tortilla presses, electric, book 
sterilization apparatus, lamps, lights, camping lights, 
torches, flashlights, pocket lamps, petroleum lamps, 
paraffin lamps, kerosine lamps, lanterns, hand 
lanterns, storm lamps, headlamps, inspection lamps, 
electric torches, portable spotlight, glow sticks, 
chemlights, snaplightsflints, cookers, stoves, electric 
cookers, electric kettles; stoves (not electric); 
combustible torch heads, welding heads, burner 
heads, heater heads, magnesium starters, ignition aid 
made of magnesium integrated firestone (included in 
this class) (terms too vague in the opinion of the 
International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common 
Regulations); hand warmers, electric. 
 

14 − Agates, clock hands, ingots of precious metals, 
jewellery of yellow amber, jewelry of yellow amber, 
pearls made of ambroid [pressed amber], amulets 
[jewellery, jewelry (Am.)], spun silver [silver wire], 
silver thread [jewellery, jewelry (Am.)], clocks, 

pendulums [clock- and watchmaking], barrels 
[clock- and watchmaking], bracelets [jewellery, 
jewelry (Am.)], wristwatches, watch bands, straps 
for wristwatches, watch straps, charms [jewellery, 
jewelry (Am.)], trinkets [jewellery, jewelry (Am.)], 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)], dials [clock- 
and watchmaking], sundials, clockworks, chains 
[jewellery, jewelry (Am.)], watch chains, 
chronographs [watches], chronometers, chronosco-
pes, chronometric instruments, necklaces [jewellery, 
jewelry (Am.)], clocks and watches, electric, tie 
clips, coins, diamonds, threads of precious metal 
[jewellery, jewelry (Am.)], wire of precious metal 
[jewellery, jewelry (Am.)], atomic clocks, control 
clocks [master clocks], master clocks, clock cases, 
iridium, ivory jewellery, ivory jewelry, ornaments of 
jet, jet, unwrought or semi-wrought, copper tokens, 
jewellery, jewelry, lockets [jewellery, jewelry 
(Am.)], medals, precious metals, unwrought or semi-
wrought, watches, watch springs, watch glasses, 
watch crystals, movements for clocks and watches, 
olivine [gems], peridot, gold, unwrought or beaten, 
gold thread [jewellery, jewelry (Am.)], osmium, 
palladium, ornaments [jewellery, jewelry (Am.)], 
ornamental pins, pearls [jewellery, jewelry (Am.)], 
semi-precious stones, precious stones, platinum 
[metal], alarm clocks, rhodium, ruthenium, spinel 
[precious stones], statues of precious metal, paste 
jewellery [costume jewelry (Am.)], paste jewellery, 
paste jewelry [costume jewelry], alloys of precious 
metal, anchors [clock- and watchmaking], rings 
[jewellery, jewelry (Am.)], works of art of precious 
metal, boxes of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, earrings, shoe ornaments of precious 
metal, cuff links, busts of precious metal, watch 
cases [parts of watches], presentation boxes for 
watches, figurines [statuettes] of precious metal, 
statuettes of precious metal, pins [jewellery, jewelry 
(Am.)], tie pins, badges of precious metal, key rings 
[trinkets or fobs], key chains [trinkets or fobs], 
silver, unwrought or beaten, stopwatches, cloisonné 
jewellery [jewelry (Am.)], jewellery boxes, jewelry 
boxes, beads for making jewellery, beads for making 
jewelry, clasps for jewellery, clasps for jewelry, 
jewellery findings, jewelry findings, jewellery rolls, 
jewelry rolls, cabochons for making jewellery, 
cabochons for making jewelry, split rings of 
precious metal for keys, presentation boxes for 
jewellery, presentation boxes for jewelry, watch 
hands, jewelry, false jewelry, fashion jewelry, 
costume jewelry, necklaces, necklets, bracelets, arm 
chain, chains, rings, watches, clocks, chronometers, 
watchstraps, watch bracelets, watchband, key rings, 
key fobs, key chains, badges of precious metal, 
insignias of precious metal, key tags [trinkets or 
fobs]; key tags of common metal. 
 

16 − Steel letters, steel pens, adhesive tape 
dispensers [office requisites], address stamps, 
addressing machines, paper, posters, advertisement 
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boards of paper or cardboard, franking machines for 
office use, postage meters for office use, clips for 
offices, staples for offices, pen clips, stapling presses 
[office requisites], albums, scrapbooks, pictures, 
prints [engravings], cigar bands, pencil sharpening 
machines, electric or non-electric, bookends, hand-
rests for painters, aquarelles, watercolors [paintings], 
watercolours [paintings], architects' models, 
document files [stationery], writing slates, slate 
pencils, silver paper, modelling clay, arithmetical 
tables, calculating tables, engravings, lithographic 
works of art, paintings [pictures], framed or 
unframed, pencils, newspapers, periodicals, atlases, 
loose-leaf binders, gummed tape [stationery], mats 
for beer glasses, tickets, biological samples for use 
in microscopy [teaching materials], printing blocks, 
drawing pads, pads [stationery], spools for inking 
ribbons, wristbands for the retention of writing 
instruments, pamphlets, embroidery designs 
[patterns], drawing pins, thumbtacks, moisteners 
[office requisites], painters' brushes, blotters, stamps 
[seals], sealing stamps, inking pads, sealing wax, 
sealing machines for offices, sealing compounds for 
stationery purposes, writing or drawing books, trays 
for sorting and counting money, tracing patterns, 
tracing paper, tracing cloth, finger-stalls [office 
requisites], printing type, carbon paper, paper for 
recording machines, note books, square rulers, cards, 
charts, teaching materials [except apparatus], index 
cards [stationery], paper sheets [stationery], cardbo-
ard, hat boxes of cardboard, perforated cards for 
Jacquard looms, cardboard tubes, catalogues, tags 
for index cards, song books, rosaries, chaplets, 
composing frames [printing], folders for papers, 
jackets for papers, painters' easels, numbers [type], 
Indian inks, chromolithographs [chromos], chromos, 
modelling wax, not for dental purposes, files [office 
requisites], office perforators, toilet paper, hygienic 
paper, books, compasses for drawing, type 
[numerals and letters], letters [type], composing 
sticks, letter trays, conical paper bags, correcting 
fluids [office requisites], correcting ink [heliogra-
phy], pencil leads, histological sections for teaching 
purposes, French curves, covers [stationery], 
wrappers [stationery], writing chalk, chalk for 
lithography, tailors' chalk, chalk holders, pencil 
holders, pencil lead holders, cream containers of 
paper, paper clasps, rollers for typewriters, transfers 
[decalcomanias], decalcomanias, graphic prints, 
graining combs, drawing boards, drawing materials, 
drawing instruments, diagrams, envelopes [statio-
nery], duplicators, etchings, wrapping paper, 
packing paper, nibs, typewriters, electric or non-
electric, pen cases, boxes for pens, nibs of gold, 
erasing products, writing materials, shields [paper 
seals], erasing shields, rubber erasers, electrocardi-
ograph paper, punches [office requisites], ink, inking 
ribbons, inkwells, envelope sealing machines, for 
offices, photographs [printed], pen wipers, seals 

[stamps], fabrics for bookbinding, drawing sets, 
ledgers [books], indexes, figurines [statuettes] of 
papier mâché, filter paper, filtering materials [paper], 
forms, printed, office requisites, except furniture, 
charcoal pencils, stencils [stationery], galley racks 
[printing], electrotypes, geographical maps, 
terrestrial globes, artists' watercolor [watercolour] 
saucers, watercolor [watercolour] saucers for artists, 
artists' watercolor saucers, artists' watercolour 
saucers, graphic reproductions, graphic representa-
tions, scrapers [erasers] for offices, engraving plates, 
hectographs, printed timetables, moisteners for 
gummed surfaces [office requisites], postcards, 
printed matter, hand labelling appliances, printers' 
blankets, not of textile, printing sets, portable [office 
requisites], printed publications, manuals [handbo-
oks], handbooks [manuals], writing paper, paper-
weights, tracing needles for drawing purposes, 
drawing pens, table linen of paper, lithographs, 
lithographic stones, booklets, luminous paper, papier 
mâché, manifolds [stationery], marking chalk, 
plastics for modelling, modelling materials, 
modelling paste, handkerchiefs of paper, inking 
sheets for duplicators, tablecloths of paper, 
blackboards, paper-clips, numbering apparatus, 
oleographs, binding strips [bookbinding], sealing 
wafers, palettes for painters, pantographs [drawing 
instruments], stationery, parchment paper, pastels 
[crayons], sewing patterns, stencil cases, house 
painters' rollers, canvas for painting, paint boxes 
[articles for use in school], plastic film for wrapping, 
apparatus for mounting photographs, photograph 
stands, photo-engravings, blueprints, plans, folders 
[stationery], fountain pens, stencil plates, stencils, 
portraits, flower-pot covers of paper, covers of paper 
for flower pots, mimeograph apparatus and 
machines, paper tapes and cards for the recordal of 
computer programmes, prospectuses, paper for 
radiograms, drawing rulers, printers' reglets, 
bookbinding material, bookbindings, cloth for 
bookbinding, bookbinding cloth, cords for 
bookbinding, bookbinding cords, inking sheets for 
document reproducing machines, pens [office 
requisites], magazines [periodicals], paper ribbons, 
typewriter ribbons, bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging, stamp pads, school 
supplies [stationery], bookmarkers, greeting cards, 
steatite [tailor's chalk], balls for ball-point pens, 
tablemats of paper, desk mats, typewriter keys, 
holders for stamps [seals], cases for stamps [seals], 
postage stamps, stamp stands, transparencies 
[stationery], vignetting apparatus, gluten [glue] for 
stationery or household purposes, adhesives [glues] 
for stationery or household purposes, adhesive tapes 
for stationery or household purposes, adhesive bands 
for stationery or household purposes, address plates 
for addressing machines, almanacs, calendars, starch 
paste [adhesive] for stationery or household 
purposes, paintbrushes, self-adhesive tapes for 
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stationery or household purposes, elastic bands for 
offices, bibs of paper, wood pulp board [stationery], 
wood pulp paper, boxes of cardboard or paper, 
stands for pens and pencils, bottle envelopes of 
cardboard or paper, coasters of paper, announcement 
cards [stationery], plastic bubble packs for wrapping 
or packaging, flags of paper, paper shredders for 
office use, sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping, cabinets for stationery [office requisites], 
glue for stationery or household purposes, pastes for 
stationery or household purposes, paper knives 
[cutters] [office requisites], paper cutters [office 
requisites], paper knives [office requisites], garbage 
bags of paper or of plastics, pencil sharpeners, 
electric or non-electric, tissues of paper for removing 
make-up, table napkins of paper, place mats of 
paper, drawing squares, drawing T-squares, 
penholders, writing cases [stationery], inkstands, 
writing cases [sets], handwriting specimens for 
copying, bottle wrappers of cardboard or paper, 
placards of paper or cardboard, towels of paper, face 
towels of paper, labels, not of textile, etching 
needles, viscose sheets for wrapping, gums 
[adhesives] for stationery or household purposes, 
gummed cloth for stationery purposes, isinglass for 
stationery or household purposes, bags for 
microwave cooking, paper coffee filters, plastic 
cling film, extensible, for palletization, inking 
ribbons for computer printers, signboards of paper or 
cardboard, stickers [stationery], bookbinding 
apparatus and machines [office equipment], comic 
books, copying paper [stationery], holders for 
checkbooks [cheque books], ink sticks, ink stones 
[ink reservoirs], musical greeting cards, newsletters, 
packaging material made of starches, waxed paper, 
passport holders, writing brushes, writing 
instruments, drawer liners of paper, perfumed or not, 
credit card imprinters, non-electric, document 
laminators for office use, Xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy, writing board erasers, 
clipboards, chart pointers, non-electronic, paper 
bows, moulds for modelling clays [artists' materials], 
molds for modelling clays [artists' materials], money 
clips, trading cards other than for games, absorbent 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging, 
humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging, correcting tapes [office 
requisites], paint trays, marking pens [stationery], 
flyers, document holders [stationery], page holders, 
polymer modelling clay, obliterating stamps, 
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard, stuffing of paper or cardboard, 
banknotes, spray chalk, printed coupons, rice paper, 
printing blocks, pads (stationery), sketch blocks, 
drawing pads, pens, pencils, stationery, office 
supplies, document folders, adhesive tapes; paper 
emblems, printed emblems, printed emblems 
(decalcomanias); paper tags, prices tags, gift tags, 

paper gift tags, paper identification tags, tags for 
index cards, baggage tags of paper. 
 

18 − Mountaineering sticks, alpenstocks, animal 
skins, pelts, umbrella rings, saddle trees, leather 
leashes, leather leads, fastenings for saddles, 
umbrella or parasol ribs, goldbeaters' skin, gut for 
making sausages, purses, bridoons, straps for 
soldiers' equipment, music cases, umbrella sticks, 
canes, walking sticks, walking stick seats, bits for 
animals [harness], frames for umbrellas or parasols, 
game bags [hunting accessories], school bags, school 
satchels, card cases [notecases], leatherboard, hat 
boxes of leather, horse collars, horse blankets, kid, 
muzzles, travelling trunks, collars for animals, 
leather laces, curried skins, harness straps, harness 
traces, straps of leather [saddlery], straps for skates, 
leather straps, leather thongs, butts [parts of hides], 
leather, unworked or semi-worked, leather twist, 
leather thread, trimmings of leather for furniture, 
leather trimmings for furniture, imitation leather, 
umbrellas, sling bags for carrying infants, parts of 
rubber for stirrups, stirrup leathers, tool bags, empty, 
whips, nose bags [feed bags], umbrella covers, 
casings, of leather, for springs, casings, of leather, 
for plate springs, knee-pads for horses, covers for 
animals, clothing for pets, harness for animals, 
blinkers [harness], blinders [harness], traces 
[harness], rucksacks, backpacks, halters, head-stalls, 
walking stick handles, walking cane handles, cat o' 
nine tails, chin straps, of leather, moleskin [imitation 
of leather], handbag frames, parasols, fur, fur-skins, 
umbrella handles, pocket wallets, wheeled shopping 
bags, shopping bags, reins, attaché cases, bags for 
climbers, bags for campers, beach bags, handbags, 
travelling bags, bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging, envelopes, of leather, for packaging, 
pouches, of leather, for packaging, girths of leather, 
riding saddles, saddlery, briefcases, travelling sets 
[leatherware], valises, suitcase handles, valves of 
leather, cattle skins, boxes of leather or leatherboard, 
chain mesh purses, cases of leather or leatherboard, 
trunks [luggage], vanity cases, not fitted, chamois 
leather, other than for cleaning purposes, skins of 
chamois, other than for cleaning purposes, shoulder 
belts [straps] of leather, bandoliers, leather shoulder 
belts, leather shoulder straps, covers for horse 
saddles, boxes of vulcanised fibre, haversacks, 
garment bags for travel, bridles [harness], key cases, 
net bags for shopping, suitcases, furniture coverings 
of leather, pads for horse saddles, bags for sports, 
stirrups, harness fittings, horseshoes, slings for 
carrying infants, pouch baby carriers, bags, credit 
card cases [wallets], business card cases, randsels 
[Japanese school satchels], luggage tags, 
saddlecloths for horses; luggage tags, luggage tags 
[leatherware]; luggage tags of paper, luggage tags of 
cardboard. 
 

20 − Beehives, display boards, decorations of plastic 
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for foodstuffs, yellow amber, stuffed animals, beds 
for household pets, nesting boxes for household pets, 
kennels for household pets, animal claws, curtain 
rings, silvered glass [mirrors], cupboards, medicine 
cabinets, clips, not of metal, for cables and pipes, 
casks of wood for decanting wine, whalebone, 
unworked or semi-worked, bamboo, benches 
[furniture], fishing baskets, playpens for babies, cots, 
bassinettes, cradles, library shelves, reels of wood 
for yarn, silk, cord, bedsteads of wood, wood ribbon, 
corks for bottles, corks, bottle racks, embroidery 
frames, brush mountings, sideboards, animal horns, 
desks, office furniture, costume stands, comb 
foundations for beehives, sections of wood for 
beehives, furniture, taps, not of metal, for casks, 
index cabinets [furniture], filing cabinets, 
tortoiseshell imitation, screens for fireplaces 
[furniture], coffins, coffin fittings, not of metal, stag 
antlers, seats, chairs [seats], easy chairs, head-rests 
[furniture], hat stands, loading pallets, not of metal, 
loading gauge rods, not of metal, for railway 
waggons [wagons], hinges, not of metal, display 
stands, dog kennels, coat hangers, clothes hangers, 
shelves for file cabinets, armchairs, tailors' dummies, 
dressmakers' dummies, mannequins, containers, not 
of metal, for liquid fuel, chests of drawers, counters 
[tables], containers, not of metal [storage, transport], 
floating containers, not of metal, tables, coral, trays, 
not of metal, horn, unworked or semi-worked, knife 
handles, not of metal, corozo, bedding, except linen, 
cushions, mattresses, coathooks, not of metal, hooks, 
not of metal, for clothes rails, vats, not of metal, tea 
trolleys, tea carts, drafting tables, towel dispensers, 
fixed, not of metal, towel dispensers, not of metal, 
fixed, divans, staves of wood, cabinet work, 
tortoiseshell, oyster shells, stakes for plants or trees, 
ladders of wood or plastics, mobile boarding stairs, 
not of metal, for passengers, school furniture, typing 
desks, shelves for typewriters, placards of wood or 
plastics, nuts, not of metal, meerschaum, mats, 
removable, for sinks, removable mats or covers for 
sinks, packaging containers of plastic, curtain 
holders, not of textile material, beds, reels, not of 
metal, non-mechanical, for flexible hoses, winding 
spools, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses, stair rods, work benches, racks [furniture], 
nesting boxes, fans for personal use, non-electric, 
scythe handles, not of metal, closures, not of metal, 
for containers, furniture fittings, not of metal, 
flower-stands [furniture], flower-pot pedestals, 
fodder racks, gun racks, casks, not of metal, cask 
stands, not of metal, curtain rollers, meat chests, not 
of metal, window fittings, not of metal, bed fittings, 
not of metal, door fittings, not of metal, chopping 
blocks [tables], flagpoles, crates, covers for clothing 
[wardrobe], numberplates, not of metal, registration 
plates, not of metal, ivory, unworked or semi-
worked, furniture of metal, rattan, newspaper display 
stands, magazine racks, slatted indoor blinds, 

washstands [furniture], hospital beds, bed casters, 
not of metal, latches, not of metal, lecterns, tool 
handles, not of metal, hampers [baskets], coatstands, 
transport pallets, not of metal, handling pallets, not 
of metal, steps [ladders], not of metal, furniture 
partitions of wood, partitions of wood for furniture, 
furniture casters, not of metal, honeycombs, mobiles 
[decoration], standing desks, mother-of-pearl, 
unworked or semi-worked, nameplates, not of metal, 
identity plates, not of metal, house numbers, not of 
metal, non-luminous, stuffed birds, pillows, air 
pillows, not for medical purposes, straw mattresses, 
straw mattress, plaited straw, except matting, straw 
plaits, straw edgings, bakers' bread baskets, umbrella 
stands, screens [furniture], clothes hooks, not of 
metal, bead curtains for decoration, tent pegs, not of 
metal, table tops, doors for furniture, curtain rails, 
furniture shelves, edgings of plastic for furniture, 
reservoirs, not of metal nor of masonry, tanks, not of 
metal nor of masonry, curtain rods, curtain hooks, 
curtain tie-backs, reeds [plaiting materials], animal 
hooves, writing desks, locks, not of metal, for 
vehicles, seats of metal, sofas, settees, bed bases, 
valves, not of metal, other than parts of machines, 
statues of wood, wax, plaster or plastic, tables of 
metal, dressing tables, moldings [mouldings] for 
picture frames, moldings for picture frames, 
mouldings for picture frames, shelves for storage, 
lockers, mirrors [looking glasses], deck chairs, 
bolsters, trestles [furniture], keyboards for hanging 
keys, plate racks, wickerwork, showcases 
[furniture], air cushions, not for medical purposes, 
air mattresses, not for medical purposes, ambroid 
bars, ambroid plates, works of art of wood, wax, 
plaster or plastic, troughs, not of metal, for mixing 
mortar, bins, not of metal, chests, not of metal, 
broom handles, not of metal, vice benches, not of 
metal, barrels, not of metal, cask hoops, not of metal, 
barrel hoops, not of metal, stands for calculating 
machines, plugs, not of metal, bungs, not of metal, 
stoppers, not of metal, sealing caps, not of metal, 
screws, not of metal, rivets, not of metal, dowels, not 
of metal, pegs [pins], not of metal, pins [pegs], not 
of metal, bolts, not of metal, bottle caps, not of 
metal, bottle closures, not of metal, stoppers for 
bottles, not of glass, metal or rubber, identification 
bracelets, not of metal, dinner wagons [furniture], 
busts of wood, wax, plaster or plastic, binding 
screws, not of metal, for cables, picture frames, 
picture frame brackets, picture rods [frames], cases 
of wood or plastic, bins of wood or plastic, boxes of 
wood or plastic, massage tables, hydrostatic [water] 
beds, not for medical purposes, hydrostatic beds, not 
for medical purposes, water beds, not for medical 
purposes, drain traps [valves] of plastic, plugs 
[dowels], not of metal, wall plugs, not of metal, 
shells, sleeping bags for camping, footstools, stools, 
water-pipe valves of plastic, bottle casings of wood, 
figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic, 
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statuettes of wood, wax, plaster or plastic, locks, 
other than electric, not of metal, hairdressers' chairs, 
poles, not of metal, baskets, not of metal, letter 
boxes, not of metal or masonry, mooring buoys, not 
of metal, garment covers [storage], signboards of 
wood or plastics, trolleys [furniture], bamboo 
curtains, chests for toys, high chairs for babies, 
infant walkers, inflatable publicity objects, plastic 
key cards, not encoded and not magnetic, mirror 
tiles, pulleys of plastics for blinds, saw horses, 
scratching posts for cats, shoulder poles [yokes], 
trolleys for computers [furniture], carts for 
computers [furniture],  funerary urns, wind chimes 
[decoration], woven timber blinds [furniture], book 
rests [furniture], pet cushions, indoor window blinds 
[shades] [furniture], indoor window shades 
[furniture], door handles, not of metal, hand-held 
mirrors [toilet mirrors], mats for infant playpens, 
towel stands [furniture], knobs, not of metal, wall-
mounted baby changing platforms, baby changing 
mats, door bolts, not of metal, paper blinds, interior 
textile window blinds, door bells, not of metal, non-
electric, freestanding partitions [furniture], screw 
tops, not of metal, for bottles, door knockers, not of 
metal, saw benches [furniture], inflatable furniture, 
step stools, not of metal, bathtub grab bars, not of 
metal, collars, not of metal, for fastening pipes, 
jewellery organizer displays, jewelry organizer 
displays, sleeping pads, sleeping mats, split rings, 
not of metal, for keys, dispensers for dog waste bags, 
fixed, not of metal, door stops, not of metal or 
rubber, window stops, not of metal or rubber, sash 
fasteners, not of metal, for windows, window 
fasteners, not of metal, door fasteners, not of metal, 
tool boxes, not of metal, empty, tool chests, not of 
metal, empty, shelving units, camping furniture, 
chairs, folding chairs, stools, camp beds, cots, 
folding tables, folding bunk, foldable loungers, 
folding bed air mattress, airbed, sleeping bags, 
badges, insignia, emblems, identifications tags 
(made not from precious metal), boxes, crates, cases 
(made not from metal), decorative items and objects, 
tent pegs (made not from precious metal), plastic 
figures, plastic statuettes, sleeping mats, thermal 
mats, sleeping pads, camping mats (for sleeping 
purposes); boxes, crates, cases, bins coffers, and 
hutches, all made from non-metal material and 
plastics, transport boxes made from non-metal 
material and plastics, identification tags and badges 
made from non-metal material; non-metal dog tags, 
plastic ear tags for livestock, identification tags, not 
of metal; non-metal identification bracelets (not 
jewellery). 
 

21 − Drinking troughs, feeding troughs, steel wool 
for cleaning, washing boards, thermally insulated 
containers for food, carpet beaters [hand 
instruments], glass bulbs [receptacles], glass vials 
[receptacles], animal bristles [brushware], poultry 
rings, nozzles for watering hose, watering devices, 

sprinkling devices, brushes, sprinklers, watering 
cans, bread baskets, domestic, rings for birds, bird 
baths, brooms, carpet sweepers, glass flasks 
[containers], buckets, pails, basins [receptacles], 
cooking pot sets, spouts, currycombs, butter dishes, 
butter-dish covers, beer mugs, glass jars [carboys], 
drinking vessels, heat-insulated containers for 
beverages, boxes for dispensing paper towels, soap 
boxes, tea caddies, bowls [basins], basins [bowls], 
demijohns, carboys, boot jacks, glass stoppers, glass 
caps, corkscrews, electric and non-electric, glass 
bowls, bottles, insulating flasks, vacuum bottles, 
refrigerating bottles, bottle openers, electric and non-
electric, cooking skewers of metal, cooking pins of 
metal, nail brushes, toilet brushes, lamp-glass 
brushes, brush goods, material for brush-making, 
hair for brushes, perfume burners, cruets, cabarets 
[trays], birdcages, sifters [household utensils], heat-
insulated containers, decanters, menu card holders, 
stew-pans, saucepan scourers of metal, cinder sifters 
[household utensils], ceramics for household 
purposes, fly swatters, cauldrons, brushes for 
footwear, horse brushes, mangers for animals, 
combs for animals, combs, rags [cloth] for cleaning, 
cloths for cleaning, rags for cleaning, china 
ornaments, moulds [kitchen utensils], molds [kitchen 
utensils], apparatus for wax-polishing, non-electric, 
cocktail shakers, glue-pots, glasses [receptacles], 
drinking horns, cosmetic utensils, strainers for 
household purposes, fruit cups, knife rests for the 
table, closures for pot lids, pot lids, ironing board 
covers, shaped, tie presses, blenders, non-electric, 
for household purposes, sieves [household utensils], 
crystal [glassware], ice cube molds [moulds], ice 
cube molds, ice cube moulds, polishing leather, 
cooking pots, scoops [tableware], cookery molds 
[moulds], cleaning instruments, hand-operated, 
toothpicks, washtubs, plates to prevent milk boiling 
over, cutting boards for the kitchen, large-toothed 
combs for the hair, dusting apparatus, non-electric, 
flat-iron stands, powdered glass for decoration, toilet 
cases, fitted vanity cases, toilet paper dispensers, 
soap dispensers, siphon bottles for carbonated water, 
enamelled glass, not for building, shoe trees 
[stretchers], funnels, spice sets, toilet sponges, 
sponge holders, furniture dusters, drying racks for 
laundry, buckets made of woven fabrics, comb 
cases, earthenware, crockery, holders for flowers 
and plants [flower arranging], flower pots, whisks, 
non-electric, for household purposes, mops, frying 
pans, scrubbing brushes, fruit presses, non-electric, 
for household purposes, smoke absorbers for 
household purposes, mess-tins, glove stretchers, 
cake molds [moulds], plate glass [raw material], 
drinking bottles for sports, grills [cooking utensils], 
griddles [cooking utensils], grill supports, gridiron 
supports, tar-brushes, long handled, powder puffs, 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass, insect traps, glass wool other than for 
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insulation, pots, vegetable dishes, liqueur sets, 
basting spoons [cooking utensils], majolica, kitchen 
grinders, non-electric, utensils for household 
purposes, crumb trays, mosaics of glass, not for 
building, mills for domestic purposes, hand-
operated, wool waste for cleaning, nest eggs, 
artificial, egg cups, opal glass, opaline glass, 
scouring pads, pads for cleaning, bread boards, fitted 
picnic baskets, including dishes, trouser presses, 
paper plates, strainers, rolling pins, domestic, 
electric combs, pie servers, tart scoops, pipettes 
[wine-tasters], wine tasters [siphons], ironing boards, 
trays for domestic purposes, of paper, earthenware 
saucepans, nozzles for watering cans, roses for 
watering cans, pepper mills, hand-operated, pepper 
pots, polishing apparatus and machines, for 
household purposes, non-electric, polishing 
materials for making shiny, except preparations, 
paper and stone, pig bristles, porcelain ware, vases, 
soap holders, dishes for soap, chamber pots, pottery, 
dustbins, garbage cans, refuse bins, trash cans, 
powder compacts, ice buckets, coolers [ice pails], ice 
pails, graters for kitchen use, rat traps, containers for 
household or kitchen use, napkin rings, salad bowls, 
salt cellars, salt shakers, syringes for watering 
flowers and plants, sprinklers for watering flowers 
and plants, services [dishes], dishes, tea services 
[tableware], napkin holders, vessels of metal for 
making ices and iced drinks, saucers, shoe horns, 
soup bowls, eyebrow brushes, mouse traps, statues 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass, sugar 
bowls, epergnes, cups, clothing stretchers, stretchers 
for clothing, teapots, buttonhooks, piggy banks, 
toilet utensils, urns, tableware, other than knives, 
forks and spoons, perfume vaporizers, perfume 
sprayers, glass incorporating fine electrical 
conductors, painted glassware, glass for vehicle 
windows [semi-finished product], mugs, aerosol 
dispensers, not for medical purposes, works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass, table 
plates, autoclaves [pressure cookers], non-electric, 
pressure cookers [autoclaves], non-electric, beaters, 
non-electric, heaters for feeding bottles, non-electric, 
shaving brushes, shaving brush stands, stands for 
shaving brushes, candle rings, boxes of glass, candy 
boxes, boxes for sweetmeats, candelabra 
[candlesticks], candlesticks, kettles, non-electric, tea 
infusers, tea balls, toothbrushes, electric brushes, 
except parts of machines, busts of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass, flower-pot covers, not 
of paper, covers, not of paper, for flower pots, coffee 
grinders, hand-operated, coffee services [tableware], 
coffee filters, non-electric, coffee percolators, non-
electric, coasters, not of paper and other than table 
linen, abrasive pads for kitchen purposes, deep 
fryers, non-electric, non-electric portable coldboxes, 
non-electric portable coolers (Am.), water apparatus 
for cleaning teeth and gums, chamois leather for 
cleaning, buckskin for cleaning, skins of chamois for 

cleaning, wax-polishing appliances, non-electric, for 
shoes, cheese-dish covers, baskets for domestic use, 
trays for domestic purposes, cotton waste for 
cleaning, dish covers, covers for dishes, trivets [table 
utensils], jugs, pitchers, kitchen containers, kitchen 
utensils, cooking utensils, non-electric, toothpick 
holders, toothbrushes, electric, deodorising 
apparatus for personal use, brushes for cleaning 
tanks and containers, signboards of porcelain  or 
glass, sponges for household purposes, feather-
dusters, dusting cloths [rags], vitreous silica fibers 
[fibres], not for textile use, fibreglass other than for 
insulation or textile use, fiberglass other than for 
insulation or textile use, figurines [statuettes] of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass, statuettes 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass, 
fibreglass thread, not for textile use, fiberglass 
thread, not for textile use, coffeepots, non-electric, 
tea strainers, flasks, gloves for household purposes, 
tankards, cruet sets for oil and vinegar, polishing 
gloves, candle extinguishers, baby baths, portable, 
cages for household pets, cloth for washing floors, 
dishwashing brushes, indoor terrariums [plant 
cultivation], litter boxes [trays] for pets, litter trays 
for pets, fused silica [semi-worked product], other 
than for building, waffle irons, non-electric, bread 
bins, chopsticks, cleaning tow, clothes-pegs, clothes-
pins, cocktail stirrers, confectioners' decorating bags 
[pastry bags], cookie [biscuit] cutters, cookie jars, 
cups of paper or plastic, drinking glasses, floss for 
dental purposes, gardening gloves, hot pots, not 
electrically heated, isothermic bags, lazy susans, 
lunch boxes, mixing spoons [kitchen utensils], 
noodle machines, hand-operated, pastry cutters, 
plungers for clearing blocked drains, spatulas 
[kitchen utensils], abrasive sponges for scrubbing 
the skin, garlic presses [kitchen utensils], disposable 
table plates, towel rails and rings, rails and rings for 
towels, toilet paper holders, indoor aquaria, tanks 
[indoor aquaria], aquarium hoods, indoor terrariums 
[vivariums], mop wringers, waste paper baskets, 
window-boxes, straws for drinking, drinking straws, 
tea cosies, make-up removing appliances, electric 
devices for attracting and killing insects, baking 
mats, boot trees [stretchers], hip flasks, cosmetic 
spatulas, dripping pans, fly traps, candle jars 
[holders], food steamers, non-electric, make-up 
sponges, crushers for kitchen use, non-electric, 
potholders, oven mitts, kitchen mitts, barbecue mitts, 
basting brushes, bulb basters, car washing mitts, 
make-up brushes, mop wringer buckets, tortilla 
presses, non-electric [kitchen utensils], ski wax 
brushes, dishes, crockery, tableware, all for camping 
purposes, cookware, thermobottles, thermoses, 
canteens (flasks), water bottles, flasks, pressure 
cookers, mugs, cups, plates, dishes, pots, cans, jugs, 
pans, saucepans, cooking pots, household and 
kitchen utensils, household appliances, domestic 
cooking utensils, kitchen appliances, kitchen utensils 
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(manual and non-electric), cleaning devices,cleaning 
instruments, hand-operated, bottles, articles for use 
in cooking, cooking pans; hydration packs 
comprising a fluid reservoir and a delivery tube. 
 

22 − Brattice cloth, tarpaulins, strips for tying-up 
vines, wood shavings, wood wool, sawdust, flock 
[stuffing], raw silk, nets for camouflage, raw fibrous 
textile, fishing nets, camel hair, hemp, tow, hemp 
bands, schappe [raw silk waste], silk waste, coconut 
fiber [fibre], coconut fiber, coconut fibre, cocoons, 
ropes, not of metal, ropes, whipcord, rope ladders, 
raw cotton, cotton tow, horsehair, down [feathers], 
eiderdown, padding materials, not of rubber, 
plastics, paper or cardboard, stuffing, not of rubber, 
plastics, paper or cardboard, packing [cushioning, 
stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper or 
cardboard, packing string, upholstery wool 
[stuffing], string, fibrous gaskets for ships, vitreous 
silica fibers [fibres] for textile use, twine made of 
paper, twine for nets, silk flock, wool flock, sheaf-
binding yarns, hammocks, grasses for upholstering, 
ladder tapes for venetian blinds, ladder tapes or 
webbing for venetian blinds, jute, kapok, snares 
[nets], network, raw or treated wool, carded wool, 
combed wool, liber, wax ends, raw linen [flax], 
feathers for bedding, awnings of textile, sails, 
wadding for filtering, wadding for padding and 
stuffing upholstery, straw for stuffing upholstery, 
feathers for stuffing upholstery, animal hair, ramie 
fibre, raffia, bags [sacks] for the transport and 
storage of materials in bulk, sacks [bags] of textile, 
for packaging, bags [envelopes, pouches] of textile, 
for packaging, esparto grass, tents, fleece wool, 
shorn wool, seaweed for stuffing, vehicle covers, not 
fitted, textile fibers [fibres], textile fibers, textile 
fibres, sisal, wrapping or binding bands, not of 
metal, thread, not of metal, for wrapping or binding, 
straw wrappers for bottles, bottle envelopes of straw, 
packing, of straw, for bottles, braces, not of metal, 
for handling loads, harness, not of metal, for 
handling loads, straps, not of metal, for handling 
loads, belts, not of metal, for handling loads, slings, 
not of metal, for handling loads, cables, not of metal, 
covers for camouflage, binding thread, not of metal, 
for agricultural purposes, carbon fibers [fibres] for 
textile use, sash cords, cords for hanging pictures, 
cotton waste [flock] for padding and stuffing, 
packing rope, plastic fibers [fibres] for textile use, 
glass fibers [fibres] for textile use, nets, linters, 
awnings of synthetic materials, car towing ropes, 
mail bags, sails for ski sailing, bags for washing 
hosiery, body bags, purse seines, net pens for fish 
farming, canvas for sails, outdoor blinds of textile, 
bindings, not of metal, tents, hammocks, tarpaulin, 
waterproof covering sheet, tarps, roof tarps, plastic 
tarps, network, nets, mesh bags for storage, 
camouflage net, ropes, tightropes, cords, straps for 
securing bundles, cords, strings; clotheslines, 
washing lines. 

 

24 − Adhesive fabric for application by heat, fabric, 
impervious to gases, for aeronautical balloons, fabric 
of imitation animal skins, upholstery fabrics, bath 
linen, except clothing, banners, billiard cloth, fabric, 
bolting cloth, buckram, brocades, textile material, 
cloth, canvas for tapestry or embroidery, trellis 
[cloth], hemp fabric, hemp cloth, hat linings, of 
textile, in the piece, lining fabric for shoes, fabric for 
footwear, table runners, cheviots [cloth], oilcloth for 
use as tablecloths, velvet, felt, cotton fabrics, bed 
covers, bedspreads, coverlets [bedspreads], quilts, 
mattress covers, tick [linen], bed covers of paper, 
tablecloths, not of paper, travelling rugs [lap robes], 
crepe [fabric], crepon, damask, lingerie fabric, 
linings [textile], sheets [textile], shrouds, flags, not 
of paper, bunting, drugget, eiderdowns [down 
coverlets], elastic woven material, curtain holders of 
textile material, glass cloths [towels], traced cloths 
for embroidery, traced cloth for embroidery, flannel 
[fabric], sanitary flannel, frieze [cloth], cheese cloth, 
fustian, dimity, bath mitts, gauze [cloth], gummed 
cloth, other than for stationery, haircloth [sackcloth], 
covers [loose] for furniture, loose covers for 
furniture, silk fabrics for printing patterns, printed 
calico cloth, jersey [fabric], jute fabric, woollen 
cloth, woollen fabric, linen cloth, bed linen, diapered 
linen, table linen, not of paper, household linen, 
towels of textile, marabouts [cloth], ticks [mattress 
covers], furniture coverings of plastic, coverings of 
plastic for furniture, table napkins of textile, 
serviettes of textile, moleskin [fabric], handkerchiefs 
of textile, mosquito nets, pillowcases, plastic 
material [substitute for fabrics], door curtains, ramie 
fabric, rayon fabric, curtains of textile or plastic, 
face towels of textile, silk [cloth], tulle, esparto 
fabric, taffeta [cloth], knitted fabric, net curtains, 
zephyr [cloth], calico, coasters [table linen], 
tablemats, not of paper, non-woven textile fabrics, 
bed clothes, sleeping bag liners, cloths for removing 
makeup, labels of cloth, wall hangings of textile, 
tapestry [wall hangings], of textile, fibreglass fabrics 
for textile use, fiberglass fabrics, for textile use, 
filtering materials of textile, printers' blankets of 
textile, chenille fabric, pillow shams, place mats, not 
of paper, bed blankets, covers for cushions, fabrics 
for textile use, furniture coverings of textile, fitted 
toilet lid covers of fabric, shower curtains of textile 
or plastic, diaper changing cloths for babies, 
blankets for household pets, flags, banners, ensigns, 
helm covers, covers, blankets, quilts, bed covers, 
beddings, bed linen, mosquito nets, towels. 
 

25 − Non-slipping devices for footwear, motorists' 
clothing, footwear, bath sandals, bath slippers, 
stockings, sweat-absorbent stockings, heelpieces for 
stockings, berets, overalls, smocks, boas [necklets], 
caps [headwear], hosiery, boots, half-boots, tips for 
footwear, dress shields, suspenders, braces for 
clothing [suspenders], lace boots, collars [clothing], 
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neck scarves [mufflers], neck scarfs [mufflers], 
mufflers [neck scarves], camisoles, boxer shorts, 
skull caps, bodices [lingerie], underwear, 
underclothing, hoods [clothing], hat frames 
[skeletons], cap peaks, belts [clothing], shawls, 
dressing gowns, sweaters, pullovers, jumpers 
[pullovers], chasubles, socks, sock suspenders, 
garters, stocking suspenders, boot uppers, inner 
soles, shirts, shirt fronts, short-sleeve shirts, 
clothing, hats, headgear for wear, fittings of metal 
for footwear, furs [clothing], detachable collars, 
tights, wet suits for water-skiing, combinations 
[clothing], sweat-absorbent underwear, sweat-
absorbent underclothing, corselets, suits, ready-made 
clothing, babies' pants [underwear], ear muffs 
[clothing], neckties, footwear uppers, spats, gaiters, 
breeches for wear, trousers, pants (Am.), cyclists' 
clothing, outerclothing, gloves [clothing], ready-
made linings [parts of clothing], scarves, scarfs, 
sashes for wear, knitwear [clothing], shirt yokes, 
esparto shoes or sandals, fur stoles, football shoes, 
football boots, top hats, gabardines [clothing], 
corsets [underclothing], girdles, galoshes, goloshes, 
waistcoats, vests, trouser straps, gaiter straps, 
wimples, gymnastic shoes, coats, waterproof 
clothing, leggings [leg warmers], leg warmers, 
jerseys [clothing], skirts, layettes [clothing], liveries, 
sports jerseys, cuffs, wristbands [clothing], aprons 
[clothing], muffs [clothing], maniples, mittens, 
mitres [hats], miters [hats], slippers, pelerines, 
pelisses, beach clothes, beach shoes, pockets for 
clothing, pyjamas, pajamas (Am.), dresses, wooden 
shoes, sandals, underpants, brassieres, overcoats, 
topcoats, heelpieces for footwear, togas, welts for 
footwear, uniforms, stuff jackets [clothing], jackets 
[clothing], paper clothing, veils [clothing], bathing 
caps, bathing trunks, bathing drawers, bathing suits, 
swimsuits, bath robes, bibs, not of paper, soles for 
footwear, shoes, heels, sports shoes, footmuffs, not 
electrically heated, studs for football boots, boots for 
sports, headbands [clothing], parkas, petticoats, ski 
boots, slips [undergarments], teddies [undergar-
ments], bandanas [neckerchiefs], clothing for 
gymnastics, clothing of imitations of leather, 
clothing of leather, mantillas, masquerade costumes, 
saris, tee-shirts, turbans, ascots, shower caps, fishing 
vests, money belts [clothing], pocket squares, paper 
hats [clothing], sleep masks, skorts, ponchos, 
sarongs, ski gloves, leggings [trousers], jumper 
dresses, pinafore dresses, visors [headwear], 
knickers, panties, sports singlets, valenki [felted 
boots], albs, ankle boots, sweat-absorbent socks, 
clothing, garments, clothing in leather, leather 
jackets, leather coats, parkas, anoraks, coats, jackets, 
capes, cloaks, raincoats, weatherproof clothing, wet 
suits, weatherproof clothing for protection against 
rain, water, wetness, rain jackets, rain coats, rain 
trousers, rain pants, rain slickers, rain poncho, vests, 
waistcoats, pullovers, sweaters, cardigans, knit 

jackets, fleece jackets, shirts, trousers, bermudas, 
tracksuits, sweat suits, sportswear, outfit, dresses, 
flying suits, combo clothing, clothes for hunting 
purposes, clothes for fishing purposes, battle dress 
uniforms, field dresses, camouflage suits, 
underwear, blouson, bomber jacket, solano blousons, 
half-zip sweaters, seaman sweater, sailer pullovers, 
shirts for service persons, boiler trousers, tactical 
vests, shirts, and trousers, chest rigs, ghillies, 
workwear, work clothing, field blouse, field shirts, 
woodcutter shirts, navy jackets, sailor shirts, navy 
shirts, navy trousers, field jacket, tactical jacket, 
field trousers, windshirts, flight jacket, vests for 
hunting and fishing, nightwear, sleepwear, T-Shirts, 
tank tops, jogging suits, gloves (clothing), scarves, 
shawls, bandanas, ties, neckties, stockings, socks, 
belts, waist belts, braces, suspenders, headgear, head 
covering, caps, hats, hats, baseball caps, hoods, head 
hoods, gaiters, footwear, shoes, insoles, boots, 
sandals, peaked caps, low shoes, high shoes, net 
scarves, knitted cap, knitted hat, shemagh, combat 
boots, winter caps, coldstore wear, thermal 
protective clothing, protective clothing against the 
cold, wetsuits, neoprene wetsuits, neopren clothing, 
clothing for camouflage purposes, clothing for 
camouflage in snow, tricots, functional shirts, polo 
shirts, head wraps, headgear, caps, hats and caps for 
the jungle, balaclava, skiing balaclava, storm hood, 
berets, mountain caps, boonie hats, forage caps, field 
caps, moleskin trousers. 
 

26 − Shoe fasteners, needles, shoemakers' needles, 
sewing needles, needles for wool combing machines, 
binding needles, darning needles, saddlers' needles, 
knitting needles, fastenings for clothing, ostrich 
feathers [clothing accessories], corset busks, 
whalebones for corsets, hair bands, false beards, hair 
grips, bobby pins, hat ornaments, not of precious 
metal, edgings for clothing, lace for edgings, darning 
lasts, buttons, snap fasteners, expanding bands for 
holding sleeves, brassards, arm bands [clothing 
accessories], reins for guiding children, fastenings 
for suspenders, fastenings for braces, brooches 
[clothing accessories], embroidery, fancy goods 
[embroidery], belt clasps, monogram tabs for 
marking linen, numerals or letters for marking linen, 
shoe hooks, shoe laces, shoe ornaments, not of 
precious metal, shoe eyelets, chenille [passe-
menterie], decorative articles for the hair, hair 
curling pins, hair barrettes, hair slides, hair pins, hair 
nets, false hair, plaited hair, tresses of hair, numerals 
for marking linen, collar supports, cords for clothing, 
blouse fasteners, dress body fasteners, sewing boxes, 
sewing thimbles, crochet hooks, crochet needles, 
hooks [haberdashery], zip fasteners, slide fasteners 
[zippers], zippers, pin cushions, false hems, festoons 
[embroidery], shuttles for making fishing nets, 
artificial flowers, fringes, artificial fruit, braids, 
tassels [haberdashery], trimmings for clothing, 
artificial garlands, frills [lacework], woollen laces, 
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lace trimmings, passementerie, letters for marking 
linen, haberdashery, except thread, mica spangles, 
false moustaches, eyelets for clothing, birds' feathers 
[clothing accessories], tinsels [trimmings for 
clothing], orsedew [trimmings for clothing], ribbons 
[haberdashery], spangles for clothing, needle 
cushions, wigs, picot [lace], heat adhesive patches 
for repairing textile articles, feathers [clothing 
accessories], top-knots [pompoms], skirt flounces, 
rosettes [haberdashery], frills for clothing, zippers 
for bags, zip fasteners for bags, shoe buckles, 
toupees, bodkins, needle cases, boxes for needles, 
silver embroidery, gold embroidery, elastic ribbons, 
cords for rimming, for clothing, buckles [clothing 
accessories], hooks for corsets, wreaths of artificial 
flowers, pins, other than jewellery [jewelry (Am.)], 
badges for wear, not of precious metal, heat adhesive 
patches for decoration of textile articles 
[haberdashery], competitors' numbers, ornamental 
novelty badges [buttons], bows for the hair, hair 
colouring caps, hair coloring caps, hook and pile 
fastening tapes, prize ribbons, shoulder pads for 
clothing, trouser clips for cyclists, tapes for curtain 
headings, hair curling papers, rug hooks, beads, 
other than for making jewellery, beads, other than 
for making jewelry, bobbins for retaining 
embroidery floss or wool [not parts of machines], 
hair extensions, human hair, hair curlers, other than 
hand implements, appliqués [haberdashery], 
artificial plants, sewing kits, entomological pins, 
embroidery needles, badges, insignias for wear, not 
of precious metal, sewing boxes, badges for wear 
(not of precious metal); laces; embroidered 
emblems. 
 

34 − Matches, tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders, tobacco, tobacco pouches, 
cigarette tips, cigarette filters, lighters for smokers, 
gas containers for cigar lighters, tobacco pipes, 
books of cigarette papers, absorbent paper for 
tobacco pipes, chewing tobacco, cigars, cigar cutters, 
cigar cases, cigarette cases, cigar holders, cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes, cigarettes, pocket machines for rolling 
cigarettes, cigarette holders, mouthpieces for 
cigarette holders, cigarette paper, cigarillos, pipe 
cleaners for tobacco pipes, firestones, herbs for 
smoking*, pipe racks for tobacco pipes, match 
holders, tobacco jars, snuff, snuff boxes, 
matchboxes, ashtrays for smokers, spittoons for 
tobacco users, humidors, electronic cigarettes, liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes, 
oral vaporizers for smokers, flavourings, other than 
essential oils, for tobacco, flavorings, other than 
essential oils, for tobacco, flavourings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes, 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; flints, lighter flints. 
 

35 − Business management assistance, business 

inquiries, bill-posting, outdoor advertising, import-
export agency services, commercial information 
agency services, cost price analysis, dissemination of 
advertising matter, photocopying services, 
employment agency services, office machines and 
equipment rental, book-keeping, accounting, 
drawing up of statements of accounts, business 
auditing, business management and organization 
consultancy, personnel management consultancy, 
business management consultancy, typing, 
demonstration of goods, direct mail advertising, 
commercial or industrial management assistance, 
document reproduction, updating of advertising 
material, distribution of samples, business efficiency 
expert services, auctioneering, market studies, 
business appraisals, business investigations, 
publicity material rental, business organization 
consultancy, publication of publicity texts, 
advertising, publicity, radio advertising, business 
research, public relations, shorthand, television 
advertising, transcription of communications [office 
functions], shop window dressing, advertising 
agency services, publicity agency services, advisory 
services for business management, modelling for 
advertising or sales promotion, marketing research, 
computerized file management, professional 
business consultancy, economic forecasting, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, business information, opinion 
polling, payroll preparation, personnel recruitment, 
relocation services for businesses, rental of 
advertising space, sales promotion for others, 
secretarial services, tax preparation, telephone 
answering for unavailable subscribers, word 
processing, arranging newspaper subscriptions for 
others, advertising by mail order, business 
management of hotels, business management of 
performing artists, compilation of information into 
computer databases, systemization of information 
into computer databases, organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, rental of 
photocopying machines, on-line advertising on a 
computer network, procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses], data search in computer files for others, 
rental of advertising time on communication media, 
news clipping services, rental of vending machines, 
psychological testing for the selection of personnel, 
price comparison services, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, commer-
cial information and advice for consumers [consu-
mer advice shop], arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, administra-
tive processing of purchase orders, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others, outsourcing services [business 
assistance], invoicing, writing of publicity texts, 
compilation of statistics, layout services for 
advertising purposes, sponsorship search, organiza-
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tion of fashion shows for promotional purposes, 
production of advertising films, business mana-
gement of sports people, marketing, telemarketing 
services, retail or wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies, rental of sales stands, provision of 
commercial and business contact information, search 
engine optimization for sales promotion, search 
engine optimisation for sales promotion, web site 
traffic optimization, web site traffic optimisation, 
pay per click advertising, commercial intermediation 
services, business management for freelance service 
providers, negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties, updating and 
maintenance of data in computer databases, business 
project management services for construction 
projects, providing business information via a web 
site, provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services, design of 
advertising materials, outsourced administrative 
management for companies, tax filing services, 
business management of reimbursement program-
mes for others, business management of reimbur-
sement programs for others, rental of billboards 
[advertising boards], writing of curriculum vitae for 
others, writing of résumés for others, web indexing 
for commercial or advertising purposes, adminis-
tration of frequent flyer programs, appointment 
scheduling services [office functions], appointment 
reminder services [office functions], administration 
of consumer loyalty programs, scriptwriting for 
advertising purposes, services of the wholesale and 
retail, also via internet, especially with regard to the 
above mentioned goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89347 A 
(800) 1317284 
(891) 2016 02 02 
(731) FxPro Financial Services Ltd   

Karyatidon 1, CY-4180 Ypsonas; Cyprus 
(540) 

 
(591) Red, white  
(511)  
36 − Financial and monetary services; provision of 
financial advice; brokerage services via the internet; 
securities brokerage services; stock brokerage 
services; financial investment services; financial 
portfolio management services; information, advice 

and consultancy in respect of each of the aforesaid 
services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89348 A 
(800) 1317293 
(891) 2016 02 08 
(731) UAB "TUTUTIS"   

Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas;  
Lithuania 

(540) 

 
(591) Grey and light green  
(511)  
12 − Baby carriages; stroller covers 
(pushchairs)/covers for baby carriages; safety seats 
for children, for vehicles; prams; pushchairs; 
pushchair hoods; pushchair covers; stroller covers; 
casters for trolleys (vehicles). 
 

35 − Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods in relation to baby carriages, prams (excluding 
the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89352 A 
(800) 1317353 
(891) 2016 05 11 
(731) ARC HOLDINGS   

104 avenue du Général de Gaulle, F-62510  
ARQUES; France 

(540) 

 
(591) Black and pink  
(511)  
8 − Implements for food preparation, kitchen knives 
and cutlery. 
 

21 − Unworked and semi-worked glass, for non-
specific use; tableware, kitchen utensils and 
containers for household or kitchen use; statues, 
figurines, plaques and works of art, made of 
materials such as porcelain, terracotta or glass, 
included in the class; glasses, containers for liquids 
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and bar accessories; tumblers [containers for 
beverages]; glasses [drinking containers]; glasses 
[receptacles]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89597 A 
(800) 1318752 
(891) 2016 04 27 
(731) Biodue S.p.A. 

Via Lorenzetti, 3/A, I-50028 Tavarnelle  
Val di Pesa (FI); Italy 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
5 − Dietetic food for medical purposes.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89626 A 
(800) 493685 
(891) 2016 09 23 
(731) BIOFARMA   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX;  
France 

(540)  

DOLIM 
(511)  
5 − Pharmaceutical products, plasters, material for 
dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89629 A 
(800) 802675 
(891) 2016 10 28 
(731) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 

Calwerstraße 7, 71034 Böblingen; Germany 
(540)  

Toragamma 
(511)  
3 − Cosmetics. 
 

5 − Pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations; dietetic preparations for 
medical purposes, nutritional additives for medical 
purposes; nutritional additives for non-medical 
purposes, consisting of vitamins, minerals and trace 
elements and/or in combination with substances of 
animal and plant origin. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89758 A 
(800) 1319880  
(891) 2016 08 01 
(731) ENI S.p.A.   

Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 ROMA  
(RM); Italy 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
4 − Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89762 A 
(800) 1320495 
(891) 2016 02 22 
(731) Ecolab Deutschland GmbH   

Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim; Germany 
(540)  

LIQUIDSENSE 
(511)  
1 − Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
degreasing preparations used in manufacturing 
processes. 
 

3 − Washing agents; dishwashing detergents; floor 
cleaners; multi-surface cleaners; restroom cleaners; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps. 
 

5 − 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. 
 

9 − Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating 
machines; data processing equipment; computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
dosing apparatus and instruments for cleaning agents 
and disinfectants. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 89766 A 
(800) 1320565 
(891) 2016 04 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "Sigma"   
prospect Pobedy, 28, Cheljabinskaya oblast,  
RU-456604 Kopejsk; Russian Federation 

(540)  

KORONA IZOBILIYA 
(511)  
29 − Edible fats; margarine; edible oils; coconut oil; 
corn oil; sesame oil; linseed oil for culinary 
purposes; olive oil for food; palm oil for food; 
sunflower oil for food; colza oil for food; sunflower 
seeds, prepared; fat-containing mixtures for bread 
slices. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89767 A 
(800) 1319932 
(891) 2016 08 10 
(731) ARISTON THERMO S.p.A.   

Viale Aristide Merloni, 45  I-60044  
FABRIANO (ANCONA); Italy 

(540)   

ALTEAS 
(511)  
11 − Heating apparatus; air conditioning apparatus; 
central heating boilers; heating boilers; electric 
heating boilers; water heaters; electric water heaters; 
heaters for baths.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89768 A 
(800) 1319964 
(891) 2016 04 13 
(731) Yiwu Boneng Imp & Exp Co., Ltd.   

Room 4012, No. 222 Chengbei Road,   
Choucheng Street, Yiwu  322000 Zhejiang;  
China 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
7 − Electric kitchen machines; mixing machines; 
coffee grinders, other than hand-operated; whisks, 
electric, for household purposes; fruit presses, 
electric, for household purposes; washing machines; 
meat choppers [machines]; vacuum cleaners.  
 

8 − Razors, electric or non-electric; depilation 
appliances, electric and non-electric; crimping irons; 
hand implements for hair curling; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; knives; flat irons; hair 
clippers for personal use, electric and non-electric; 
hand tools, hand-operated; beard clippers; vegetable 
slicer.  

11 − Electric hair dryers; kettles, electric; coffee 
machines, electric; cooking utensils, electric; gas 
burners; hot plates; stoves for hot cakes; radiators, 
electric; electric fans for personal use; fabric 
steamers; electric soymilk maker. 
 

21 − Cooking pots; porcelain for household use; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
cooking utensils, non-electric; drinking vessels; 
heat-insulated containers; cleaning instruments, 
hand-operated; toilet utensils; kitchen utensils; 
cosmetic utensils. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89769 A 
(800) 1320005 
(891) 2016 08 19 
(731) Cayago GmbH   

Achenweg 16, A-6370 Kitzbühel; Austria 
(540)  

RAYBOB 
(511)  
7 − Machine drive units; engines.  
 

9 − Remote control mechanisms; accumulators.  
 

12 − Water vehicles; motorised water sports 
apparatus, namely means of transport on and/or 
under water; boats; housing claddings for the 
aforesaid water sports apparatus for boats; transport 
devices, namely automobile trailers or transport 
vehicles for boats or water sports apparatus; 
replacement parts for boats or motorised water 
sports apparatus.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89770 A 
(800) 1320012 
(891) 2016 08 09 
(731) PLASTIKA KRITIS S.A. 

FOINIKIA,  IRAKLION; Greece 
(540) 

 
(591) Green  
(511)  
17 − Plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic film, other than for wrapping. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2017 89771 A 
(800) 1320113 
(891) 2016 04 14 
(731) Open JSC  "NTV Broadcasting Company"   

Tverskoy bulvar, d. 9, str. 1  RU-103104  
Moscow; Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, green and blue.   
(511)  
9 − Movies; tv films.  
 

35 − Rental of advertising time on communication 
media; publication of publicity texts; dissemination 
of advertising matter; on-line advertising on a 
computer network; television advertising. 
 

38 − Television broadcasting; cable television 
broadcasting; interactive television broadcasting, on 
the Internet and digital communication media.   
 

41 − Videotape editing; production of radio and 
television programmes; production of television 
programmes; television entertainment; film 
production, other than advertising films; production 
of television features. 
 

42 −  Videotape editing; production of radio and 
television programmes; production of television 
programmes; television entertainment; film 
production, other than advertising films; production 
of television features. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89773 A 
(800) 1320040 
(891) 2016 10 13 
(731) Lowtech Studios LLC   

4303 Choctaw Drive S.W. , Grandville  
MI 49418; USA 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
9 − Computer game software.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89774 A 
(800) 1320065  
(891) 2016 10 21 
(731) Mast-Jägermeister SE   

Jägermeisterstraße 7 − 15,  38302  
Wolfenbüttel; Germany 

(540)  

JägerLiga 
(511)  
33 − Preparations for making alcoholic beverages; 
alcoholic beverages (except beer), in particular 
herbal spirits; pre-mixed alcoholic beverages.  
 

38 − Telecommunication services; rental, hire and 
leasing in connection with the aforesaid, included in 
this class; advice, consultancy and information for 
the aforesaid, included in this class.  
  

41 − Publishing and reporting; education, 
entertainment and sports; translation and 
interpretation; rental, hire and leasing in connection 
with the aforesaid, included in this class; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class. 
________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89775 A 
(800) 1320082 
(891) 2016 02 03 
(731) MÜSİAD MÜSTAKİL  SANAYİCİ VE  

İŞADAMLARI  İKTİSADİİŞLETMESİ 
İmrahor Caddesi No:27 Beyoğlu, İstanbul;  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
16 − Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic 
materials for packaging and wrapping purposes; 
printing blocks and types; bookbinding material; 
printed materials, namely, books, booklets, journals, 
prints, catalogs, index books, handbooks, magazines 
and newspapers all in the field of business, trade, 
commerce and education; posters, almanacs, 
calendars, agendas, note pads, notebooks; posters; 
photographs [printed]; paintings; stickers 
[stationery]; postage stamps; stationery, office 
stationery, instructional and teaching material 
[except furniture and apparatus]; writing and 
drawing implements; artists' materials; paper 
products for stationery purposes; adhesives for 
stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive 
tapes for stationery purposes, cardboard cartons 
[artists' materials], writing paper, copying paper, 
paper rolls for cash registers, drawing materials, 
chalkboards, painting pencils, watercolors 
[paintings]; office requisites; paint rollers and 
paintbrushes for painting; rosaries.  
 

35 − Advertising and advertisement services, 
marketing and publicity bureaus services; advertise-
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ment and publicity services by television, radio, 
mail; dissemination of advertising matter, 
preparation of publicity materials, writing of 
publicity texts and organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
events and exhibitions for commercial, promotional 
and advertising purposes; publicity and sales 
promotion services; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, 
printed materials, namely, books, booklets, journals, 
prints, catalogs, index books, handbooks, magazines 
and newspapers all in the field of business, trade, 
commerce and education, posters, almanacs, 
calendars, agendas, note pads, notebooks, posters, 
photographs [printed], paper products for stationery 
purposes, pens, pencils, erasers, writing paper, 
copying paper, office requisites, 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.   
 

41 − Education and training; organization of 
conferences, symposiums, seminars and congresses 
in the field of business, trade, commerce and 
education; sporting and cultural activities; 
entertainment; ticket reservation and booking 
services for entertainment, sporting and cultural 
events, including ticket reservation and booking 
services for theatres, cinemas, museums and 
concerts; publication of books, publication of 
periodicals, magazines, newspapers and newsletters; 
editing of printed matter containing pictures, other 
than for advertising purposes; publication of books, 
booklets, prints, catalogs, index books, handbooks; 
publication of periodicals, journals, magazines, 
newspapers and newsletters; production of movie 
films, radio and television programmes; news 
reporters services; photographic reporting services; 
photography; translation.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89776 A 
(800) 1320114 
(891) 2016 05 26 
(731) Open-Type Joint Stock Company    

"Confectionary Concern Babayevsky"  
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7,  RU-107140  
Moscow; Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) Dark blue, gold.   
(511)  
30 − Buns; bread rolls; waffles; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; peanut 
confectionery; almond confectionery; caramels 
[candy]; sweetmeats [candy]; crackers; farinaceous 
foods; biscuits; pies; gingerbread; halvah; bread; 
chocolate.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89777 A 
(800) 1320155  
(891) 2016 07 27 
(731) DAVINES S.p.A.   

Via Ravasini, 9/A,I-43100 PARMA; Italy 
(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
3 − Cosmetics; tints for the hair; hair dye; hair 
bleaching preparations; hair lighteners; hair 
bleaching preparations; activators for hair colouring; 
hair care creams, lotions and gels; shampoo; hair 
balm. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 89779 A 
(800) 1320203 
(891) 2016 09 23 
(731) HYFLUX LTD   

80 Bendemeer Road, Hyflux Innovation  
Centre, Singapore 339949; Singapore 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)  
5 − Oxygen baths; therapeutic preparations for the 
bath; solutions for contact lenses; solutions for use 
with contact lenses; drugs for medical purposes; 
medicines for human purposes; contact lens cleaning 
preparations; eyepatches for medical purposes; 
oxygen for medical purposes; eye-washes; 
pharmaceuticals. 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
(260) AM 2017 85967 A 
(800) 1284637 
(151) 2015 09 10 
(181) 2025 09 10 
(891) 2015 09 10 
(511) 09, 11, 16, 21, 37, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 86292 A 
(800) 1288291 
(151) 2016 01 08 
(181) 2026 01 08 
(891) 2016 01 08 
(511) 06, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 86821 A 
(800) 1293772 
(151) 2015 07 29 
(181) 2025 07 29 
(891) 2015 07 29 
(511) 35, 36, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87520 A 
(800) 1298878 
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 05, 10, 43, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87521 A 
(800) 1298883 
(151) 2016 02 22 
(181) 2026 02 22 
(891) 2016 02 22 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87548 A 
(800) 1298598 
(151) 2015 09 30 
(181) 2025 09 30 
(891) 2015 09 30 
(511) 03, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87555 A 
(800) 1298792 
(151) 2016 03 22 
(181) 2026 03 22 
(891) 2016 03 22 
(511) 03 
_________________________________________ 

 
 
 
 
(260) AM 2017 87558 A 
(800) 1298686 
(151) 2016 02 23 
(181) 2026 02 23 
(891) 2016 02 23 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87559 A 
(800) 1298703 
(151) 2016 02 18 
(181) 2026 02 18 
(891) 2016 02 18 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87560 A 
(800) 1298710 
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 05, 10, 43, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87561 A 
(800) 1298761 
(151) 2016 02 16 
(181) 2026 02 16 
(891) 2016 02 16 
(511) 32, 33, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87562 A 
(800) 1298775 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(891) 2016 02 29 
(511) 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87564 A 
(800) 1298790  
(151) 2016 03 15 
(181) 2026 03 15 
(891) 2016 03 15 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87598 A 
(800) 1299228 
(151) 2016 03 10 
(181) 2026 03 10 
(891) 2016 03 10 
(511) 09, 28 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2017 87599 A 
(800) 1299249 
(151) 2016 03 25 
(181) 2026 03 25 
(891) 2016 03 25 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87600 A 
(800) 847937 
(151) 2004 11 30 
(181) 2024 11 30 
(891) 2016 03 09 
(511) 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87601 A 
(800) 1017351 
(151) 2009 10 05 
(181) 2019 10 05 
(891) 2016 03 09 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87615 A 
(800) 1299208 
(151) 2016 01 26 
(181) 2026 01 26 
(891) 2016 01 26 
(511) 03, 07, 08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87616 A 
(800) 1299215 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(891) 2016 02 29 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87641 A 
(800) 1299578 
(151) 2015 09 23 
(181) 2025 09 23 
(891) 2015 09 23 
(511) 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 

18, 20, 21, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87642 A 
(800) 1299581 
(151) 2015 08 27 
(181) 2025 08 27 
(891) 2015 08 27 
(511) 29, 30, 35, 43 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2017 87646 A 
(800) 694114 
(151) 1998 05 11 
(181) 2018 05 11 
(891) 2015 12 02 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87682 A 
(800) 1273582 
(151) 2015 08 20 
(181) 2025 08 20 
(891) 2016 03 14 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87685 A 
(800) 1287103 
(151) 2015 11 17 
(181) 2025 11 17 
(891) 2016 03 25 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87699 A 
(800) 1299688 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
(891) 2015 12 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87700 A 
(800) 1299689 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
(891) 2015 12 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87701 A 
(800) 1299704 
(151) 2015 11 05 
(181) 2025 11 05 
(891) 2015 11 05 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87714 A 
(800) 1300037 
(151) 2016 02 08 
(181) 2026 02 08 
(891) 2016 02 08 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87715 A 
(800) 1159948 
(151) 2012 11 20 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2022 11 20 
(891) 2016 06 20 
(511) 03, 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87718 A 
(800) 1299803 
(151) 2016 01 13 
(181) 2026 01 13 
(891) 2016 01 13 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87720 A 
(800) 1299831 
(151) 2016 04 11 
(181) 2026 04 11 
(891) 2016 04 11 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87721 A 
(800) 1299880 
(151) 2016 01 28 
(181) 2026 01 28 
(891) 2016 01 28 
(511) 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87722 A 
(800) 1299896 
(151) 2016 02 08 
(181) 2026 02 08 
(891) 2016 02 08 
(511) 01, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87723 A 
(800) 1299921 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
(891) 2015 12 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87724 A 
(800) 1299922 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
(891) 2015 12 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87726 A 
(800) 1299961 
(151) 2016 01 29 
(181) 2026 01 29 
 
 

(891) 2016 01 29 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87727 A 
(800) 1299985 
(151) 2016 02 08 
(181) 2026 02 08 
(891) 2016 02 08 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87728 A 
(800) 1299986 
(151) 2016 02 08 
(181) 2026 02 08 
(891) 2016 02 08 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87729 A 
(800) 379892 
(151) 1971 05 28 
(181) 2021 05 28 
(891) 2016 04 08 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87730 A 
(800) 385992 
(151) 1972 02 09 
(181) 2022 02 09 
(891) 2016 04 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87731 A 
(800) 1299988 
(151) 2016 02 19 
(181) 2026 02 19 
(891) 2016 02 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87732 A 
(800) 391731 
(151) 1972 09 28 
(181) 2022 09 28 
(891) 2016 04 27 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87733 A 
(800) 1160027 
(151) 2013 04 05 
(181) 2023 04 05 
(891) 2016 04 07 
(511) 05, 10, 41 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2017 87746 A 
(800) 957401 
(151) 2008 03 11 
(181) 2018 03 11 
(891) 2016 04 01 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87747 A 
(800) 1191172 
(151) 2013 10 22 
(181) 2023 10 22 
(891) 2016 05 25 
(511) 06, 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87749 A 
(800) 975705 
(151) 2008 01 24 
(181) 2018 01 24 
(891) 2016 03 29 
(511) 25, 35, 39, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87760 A 
(800) 1035723 
(151) 2010 03 09 
(181) 2020 03 09 
(891) 2016 03 21 
(511) 01, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87761 A 
(800) 1043881 
(151) 2010 05 20 
(181) 2020 05 20 
(891) 2016 03 07 
(511) 09, 35, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87763 A 
(800) 1064496 
(151) 2010 10 21 
(181) 2020 10 21 
(891) 2016 05 12 
(511) 16, 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87817 A 
(800) 1151410 
(151) 2013 01 24 
(181) 2023 01 24 
(891) 2016 03 18 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87820 A 
(800) 1214465 
(151) 2014 02 04 

(181) 2024 02 04 
(891) 2016 04 18 
(511) 30, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87821 A 
(800) 1162899 
(151) 2013 04 12 
(181) 2023 04 12 
(891) 2016 03 23 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87822 A 
(800) 1236780 
(151) 2014 12 25 
(181) 2024 12 25 
(891) 2016 03 09 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87823 A 
(800) 1251126 
(151) 2015 04 16 
(181) 2025 04 16 
(891) 2016 03 16 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87858 A 
(800) 1300258 
(151) 2016 02 17 
(181) 2026 02 17 
(891) 2016 02 17 
(511) 32, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87859 A 
(800) 1300260 
(151) 2016 02 25 
(181) 2026 02 25 
(891) 2016 02 25 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87860 A 
(800) 1300571 
(151) 2016 02 22 
(181) 2026 02 22 
(891) 2016 02 22 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87863 A 
(800) 1300361 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
 
 

 
 #15  2017 08 10 

 
171 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(891) 2015 12 11 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87864 A 
(800) 1300394 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(891) 2016 02 29 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87866 A 
(800) 1300398 
(151) 2016 03 23 
(181) 2026 03 23 
(891) 2016 03 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87868 A 
(800) 1300442 
(151) 2016 02 12 
(181) 2026 02 12 
(891) 2016 02 12 
(511) 35, 39, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87869 A 
(800) 1300584 
(151) 2016 02 09 
(181) 2026 02 09 
(891) 2016 02 09 
(511) 01, 05, 09, 10, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87871 A 
(800) 1300456 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(891) 2016 02 29 
(511) 35, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88046 A 
(800) 1230572 
(151) 2014 08 18 
(181) 2024 08 18 
(891) 2016 06 14 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88047 A 
(800) 1232981 
(151) 2014 10 02 
(181) 2024 10 02 
(891) 2016 04 14 
(511) 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2017 88049 A 
(800) 1261093 
(151) 2015 06 08 
(181) 2025 06 08 
(891) 2016 03 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88050 A 
(800) 1294933 
(151) 2016 02 05 
(181) 2026 02 05 
(891) 2016 06 24 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88052 A 
(800) 1302521 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(891) 2016 02 29 
(511) 14, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88056 A 
(800) 1302534 
(151) 2016 02 10 
(181) 2026 02 10 
(891) 2016 02 10 
(511) 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88152 A 
(800) 1303913 
(151) 2016 03 08 
(181) 2026 03 08 
(891) 2016 03 08 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88153 A 
(800) 1303914 
(151) 2016 03 08 
(181) 2026 03 08 
(891) 2016 03 08 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88154 A 
(800) 1303927 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(891) 2016 04 07 
(511) 03, 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88155 A 
(800) 1303947 
(151) 2016 04 26 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2026 04 26 
(891) 2016 04 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88160 A 
(800) 1284896 
(151) 2015 11 30 
(181) 2025 11 30 
(891) 2016 05 18 
(511) 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88169 A 
(800) 1303870 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(891) 2016 04 07 
(511) 30 
_________________________________________ 
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(111) M 2007 17228 R1 
(156) 2017 07 07 
(186) 2027 01 16 
(732) ქლორიდ გრუპ პლკ 

ებიური გეიტი, 23 ლოუერ ბელგრეივ  
სტრიტი, ლონდონი SW1W 0NR,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17241 R1 
(156) 2017 07 21 
(186) 2027 01 25 
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“  

პუშკინის ქ. 3, ძველი თბილისის  
რაიონი,  თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17242 R1 
(156) 2017 07 21 
(186) 2027 01 25 
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“  

პუშკინის ქ. 3, ძველი თბილისის  
რაიონი,  თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17243 R1 
(156) 2017 07 21 
(186) 2027 01 25 
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“  

პუშკინის ქ. 3, ძველი თბილისის  
რაიონი,  თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17245 R1 
(156) 2017 07 21 
(186) 2027 01 25 
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“  

პუშკინის ქ. 3, ძველი თბილისის  
რაიონი,  თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17285 R1 
(156) 2017 02 13 
(186) 2027 02 13 
(732) დახურული სს ,,კონდორი“ 

N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2007 17286 R1 
(156) 2017 02 13 
(186) 2027 02 13 
(732) დახურული სს ,,კონდორი“ 

N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17287 R1 
(156) 2017 02 13 
(186) 2027 02 13 
(732) დახურული სს ,,კონდორი“ 

N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17288 R1 
(156) 2017 02 13 
(186) 2027 02 13 
(732) დახურული სს ,,კონდორი“ 

N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17289 R1 
(156) 2017 02 13 
(186) 2027 02 13 
(732) დახურული სს ,,კონდორი“ 

N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17318 R1 
(156) 2017 06 28 
(186) 2027 02 27 
(732) ალდემონ ტექნოლოჯის ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოუ III, 2-4 კეპიტალ  
სენტერი, 9 ფლორი, P.C.1065, ნიქოზია, 
კვიპროსი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17449 R1 
(156) 2017 07 10 
(186) 2027 04 25 
(732) შპს „პროგრესი“ 

მშვიდობის ქ. 6, 3700, რუსთავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

oficialuri Setyobinebebi 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2007 17563 R1 
(156) 2017 06 13 
(186) 2027 06 11 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო  

„ტეხნონიკოლ“ 
კრიმსკი ვალ. 8, 119049, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17567 R1 
(156) 2017 07 11 
(186) 2027 06 11 
(732) მანიგრამ ინტერნეშენლ, ინკ. 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
2828 ნორთ ჰარვუდ სტრიტ, სუიტ 1500,  
დალასი, ტეხასი 75201, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17576 R1 
(156) 2017 06 15 
(186) 2027 06 15 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო  

„ტეხნონიკოლ“ 
კრიმსკი ვალ. 8, 119049, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17587 R1 
(156) 2017 07 04 
(186) 2027 06 28 
(732) შპს „ვაზიანი კომპანი“ 

მშვიდობის ქ. 42, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17594 R1 
(156) 2017 06 28 
(186) 2027 06 28 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი  
ბიუიუკდერე ჯადესი No: 4 34467  
მასლაქი სარიერი სტამბოლი,  
თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17595 R1 
(156) 2017 06 28 
(186) 2027 06 28 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი  
ბიუიუკდერე ჯადესი No: 4 34467  
მასლაქი სარიერი სტამბოლი,  
თურქეთი 

_________________________________________ 
 

(111) M 2007 17602 R1 
(156) 2017 06 28 
(186) 2027 06 28 
(732) შპს „ბადაგონი“ 

სოფელი ზემო ხოდაშენი, 0910,  
ახმეტის რაიონი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17611 R1 
(156) 2017 07 12 
(186) 2027 07 12 
(732) ჰონ ჰაი პრესიჟენ ინდასტრი კო., ლტდ 

2, ცუ იუ სტრიტი, ტუ-ჩენგ სიტი,  
ტაიპეი ჰსიენი, ტაივანი, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17628 R1 
(156) 2017 07 12 
(186) 2027 07 12 
(732) ჰუავეი ტექნოლოჯის კო., ლტდ 

ადმინისტრეიშენ ბილდინგ ჰუავეი  
ტექნოლოჯის კო., ლტდ., ბანტიანი,  
ლონგგანგ დისტრიკტ, შენჟენი, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17652 R1 
(156) 2017 07 12 
(186) 2027 07 12 
(732) ავენტის-ფარმა დოიჩლანდ გმბჰ 

ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის  
ფრანკფურტი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17704 R1 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) პჰივკო უკ II ლიმიტიდ 

980 გრეიტ უესტ როუდი,  
ბრენტფორდი, მიდლსექსი TW8 9GS, 
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17705 R1 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) ემამი ლიმიტიდ  

,,სტეფენ ჰაუსი“, 6A, რ.ნ. მუხერჯი  
როუდი, კალკუტა 700001, დასავლეთი  
ბენგალი, ინდოეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17706 R1 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) ემამი ლიმიტიდ  

,,სტეფენ ჰაუსი“, 6A, რ.ნ. მუხერჯი  
როუდი, კალკუტა 700001, დასავლეთი  
ბენგალი, ინდოეთი 

_________________________________________ 

 
 #15  2017 08 10 

 
175 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2007 17707 R1 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) ემამი ლიმიტიდ  

,,სტეფენ ჰაუსი“, 6A, რ.ნ. მუხერჯი  
როუდი, კალკუტა 700001, დასავლეთი  
ბენგალი, ინდოეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17708 R1 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) დაბლ ეი (1991) პაბლიკ კომპანი  

ლიმიტიდ 
1 მო 2, ტატომი, შრიმაჰაფოტი,  
პრაჩინბური, ტაილანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17733 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) რიკოჰ კომპანი, ლტდ 

3-6, 1-ჩომე, ნაკა-მაგომე, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17767 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) დივაფარმა კურ აგ 

ვიზენტალშტრასე 126, CH-7006 კური,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17794 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი  
ბიუიუკდერე ჯადესი No: 4 34467  
მასლაქი სარიერი სტამბოლი,  
თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17819 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17839 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17847 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17849 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტ- 

სტვენნოსტიუ „გეროფარმი“ 
9, ულ. ზვენიგოროდსკაია, 191119,  
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17853 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) რეემტსმა სიგარეტტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17855 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) რეემტსმა სიგარეტტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17864 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17865 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17866 R1 
(156) 2017 09 18 
(186) 2027 09 18 
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(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  
პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17892 R1 
(156) 2017 10 10 
(186) 2027 10 10 
(732) ვიფორ (ინტერნაციონალ) აგ  

ვიფორ (ინტერნეშენელ) ლტდ, ვიფორ 
(ინტერნეშენელ) ინკ. 
რეხენშტრასე 37, 9014 სანკტ-გალენი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17993 R1 
(156) 2017 11 13 
(186) 2027 11 13 
(732) ქეი თი & ჯი კორპორეიშნ 

71, ბეოტკკოტ-გილ, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 18002 R1 
(156) 2017 11 13 
(186) 2027 11 13 
(732) ნ.ვ. სუმატრა ტობაკო ტრეიდინგ  

კომპანი 
იალან პატიმურა No. 3, პემატანგ  
სიანტარი, სუმატერა-უტარა,  
ინდონეზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 18074 R1 
(156) 2017 11 30 
(186) 2027 11 30 
(732) უოლდ-უაიდი საირეს, ლტდ. 

11740 U.S. Rt. 42 პლეინ-სიტი, ოჰაიო  
43064, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2008 18549 R1 
(156) 2018 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ინტრა კომუნიკეიშენს, ინკ. 

3080 ბრისტოლ სტრიტი, სუიტ 610,  
კოსტა-მესა, CA 92626, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4007 R2 
(156) 2016 11 18 
(186) 2026 11 18 
(732) შ.პ.ს. „შროშანი“ 

იოსებიძის ქ. 53, სად. 3, ბ. 45, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 

(111) M 1996 4008 R2 
(156) 2016 11 18 
(186) 2026 11 18 
(732) შ.პ.ს. „შროშანი“ 

იოსებიძის ქ. 53, სად. 3, ბ. 45, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4313 R2 
(156) 2017 01 05 
(186) 2027 01 05 
(732) ბიმ სანტორი სპეინ, ს.ლ.  

ედიფ. პორტიკო, კალე მაჰონია, 2,  
1 პლანტა, 28043 მადრიდი, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4898 R2 
(156) 2017 04 01 
(186) 2027 04 01 
(732) პანასონიკ კორპორეიშენ, 

1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში, ოსაკა  
571-8501, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4970 R2 
(156) 2017 04 04 
(186) 2027 04 04 
(732) ატ & ტ ინტელექტუალ  

პროპერტი II, ლ.პ. 
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა  
89502, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4971 R2 
(156) 2017 04 04 
(186) 2027 04 04 
(732) ატ & ტ ინტელექტუალ  

პროპერტი II, ლ.პ. 
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა  
89502, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4988 R2 
(156) 2017 04 07 
(186) 2027 04 07 
(732) ატ & ტ ინტელექტუალ  

პროპერტი II, ლ.პ. 
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა  
89502, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4997 R2 
(156) 2017 04 07 
(186) 2027 04 07 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 4998 R2 
(156) 2017 04 07 
(186) 2027 04 07 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5000 R2 
(156) 2017 04 07 
(186) 2027 04 07 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5150 R2 
(156) 2017 04 18 
(186) 2027 04 18 
(732) ზი არმორ ოლ/სტპ პროდაქტზ  

კომპანი 
44 ოულდ რიჯბერი როუდ, დანბერი,  
კონექტიკუტი 06810, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5261 R2 
(156) 2017 05 01 
(186) 2027 05 01 
(732) ჰადსონ პროდაქტზ კორპორეიშენ  

(ტეხასის კორპორაცია) 
9660 გრუნვალდ როუდი, ბისლი,  
ტეხასი 77417, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5263 R2 
(156) 2017 05 01 
(186) 2027 05 01 
(732) ჰადსონ პროდაქტზ კორპორეიშენ  

(ტეხასის კორპორაცია) 
9660 გრუნვალდ როუდი, ბისლი,  
ტეხასი 77417, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5401 R2 
(156) 2017 05 29 
(186) 2027 05 29 
(732) ასტელას ფარმა ინკ. 

3-11, ნიჰონბაში-ჰონჩო, 2-ჩომე, ჩუო-კუ, 
 ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5504 R2 
(156) 2017 06 09 
(186) 2027 06 09 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 

(111) M 1997 5508 R2 
(156) 2017 06 09 
(186) 2027 06 09 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5550 R2 
(156) 2017 06 11 
(186) 2027 06 11 
(732) მარკერ ფელკლ ინტერნაციონალ გმბჰ  

(მარკერ ფელკლ ინტერნასიონალ 
სარლ),; 
(მარკერ ფელკლ ინტერნაციონალ ლლკ)  
რუესენშტრასე 6, 6340 ბაარი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5551 R2 
(156) 2017 06 11 
(186) 2027 06 11 
(732) მარკერ ფელკლ ინტერნაციონალ გმბჰ  

(მარკერ ფელკლ ინტერნასიონალ 
სარლ); 
(მარკერ ფელკლ ინტერნაციონალ ლლკ)  
რუესენშტრასე 6, 6340 ბაარი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5582 R2 
(156) 2017 06 11 
(186) 2027 06 11 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5602 R2 
(156) 2017 06 12 
(186) 2027 06 12 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5611 R2 
(156) 2017 06 12 
(186) 2027 06 12 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5644 R2 
(156) 2017 06 13 
(186) 2027 06 13 
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(732) ზე კონდე ნასტ პაბლიკეიშენზ ლტდ 
ვოუგ ჰაუზ, ჰანოვერ სკვერი,  
ლონდონი W1R OAD, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5645 R2 
(156) 2017 06 13 
(186) 2027 06 13 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5659 R2 
(156) 2017 06 16 
(186) 2027 06 16 
(732) ლეო ფარმა ა/ს 

ინდუსტრიპარკენ 55, DK-2750  
ბალერაპი, დანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5715 R2 
(156) 2017 06 24 
(186) 2027 06 24 
(732) კარელია ტობაკო კომპანი, ინკ. 

საფოსტო ყუთი 22, GR - 24100  
კალამატა, საბერძნეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5722 R2 
(156) 2017 06 24 
(186) 2027 06 24 
(732) ბარი კალებაუტ აგ 

ვესტპარკი, პფინგსტვაიდშტრასე 60,  
8005 ციურიხი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5774 R2 
(156) 2017 06 30 
(186) 2027 06 30 
(732) ჰი-ტექ სპორტს ინტერნაციონალ  

ჰოლდინგს ბ.ვ. 
პასჰეველვეგ 22ა, 1105 BJ ამსტერდამი  
სამხრეთ-აღმოსავლეთი, ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5796 R2 
(156) 2017 07 03 
(186) 2027 07 03 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5810 R2 
(156) 2017 07 03 
(186) 2027 07 03 

(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 
140-2, კი-დონგი, ჯონგრო-კუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5815 R2 
(156) 2017 07 04 
(186) 2027 07 04 
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი  

140-2, კი-დონგი, ჯონგრო-კუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5823 R2 
(156) 2017 07 04 
(186) 2027 07 04 
(732) ბრაკო იმაჯინგ ს.პ.ა. 

50, ვია ეჯიდიო ფოლი, I-20134 მილანი,  
იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5828 R2 
(156) 2017 07 04 
(186) 2027 07 04 
(732) ფრატელი გუზინი ს.პ.ა. 

60, ჩ. და მატონატა, ლოკალიტა  
ს. ლეოპარდო, I-62019, რეკანატი,  
მასერატა, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5834 R2 
(156) 2017 07 07 
(186) 2027 07 07 
(732) ფაიზონზ ლიმიტიდ 

რპრ ჰაუზი, 50 კინგს ჰილ ევინიუ,  
კინგს-ჰილი, ვესტ-მოლინგი, კენტი,  
ME19 4AH, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5845 R2 
(156) 2017 07 07 
(186) 2027 07 07 
(732) ჰადსონ პროდაქტზ კორპორეიშენ  

(ტეხასის კორპორაცია) 
9660 გრუნვალდ როუდი, ბისლი,  
ტეხასი 77417, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5856 R2 
(156) 2017 07 09 
(186) 2027 07 09 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 5867 R2 
(156) 2017 07 09 
(186) 2027 07 09 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5878 R2 
(156) 2017 07 10 
(186) 2027 07 10 
(732) ავენტის ფარმა ს.ა. 

20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160  
ანტონი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5879 R2 
(156) 2017 07 10 
(186) 2027 07 10 
(732) ავენტის ფარმა ს.ა. 

20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160  
ანტონი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5885 R2 
(156) 2017 07 10 
(186) 2027 07 10 
(732) პინატს ვორლდვაიდ ლლკ 

1450 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10018, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5899 R2 
(156) 2017 07 14 
(186) 2027 07 14 
(732) ფრომაჟერი ბელ ს.ა. 

2, ალე დე ლონგშამპი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5998 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ოლ სტარ კ.ვ. 

უან ბაუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი 97005, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6000 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ოლ სტარ კ.ვ. 

უან ბაუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი 97005, აშშ 

_________________________________________ 
 
 

(111) M 1997 6001 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ოლ სტარ კ.ვ. 

უან ბაუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი 97005, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6087 R2 
(156) 2017 07 24 
(186) 2027 07 24 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6099 R2 
(156) 2017 07 25 
(186) 2027 07 25 
(732) სანოფი პასტერ  

2, ავენიუ პონ პასტერი-69007, ლიონსი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6136 R2 
(156) 2017 07 28 
(186) 2027 07 28 
(732) პანასონიკ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში, ოსაკა  
571-8501, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6142 R2 
(156) 2017 07 28 
(186) 2027 07 28 
(732) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი ლლკ 

7000 პორტეიჯ როუდი, კალამაზუ,  
მიჩიგანი 49001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6144 R2 
(156) 2017 07 28 
(186) 2027 07 28 
(732) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი ლლკ 

7000 პორტეიჯ როუდი, კალამაზუ,  
მიჩიგანი 49001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6187 R2 
(156) 2017 07 30 
(186) 2027 07 30 
(732) მერკ სანტე სას 

37, რიუ სენ-რომენი, 69008 ლიონი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 6207 R2 
(156) 2017 07 31 
(186) 2027 07 31 
(732) ბრინკ'ს ნეტვორკი, ინკორპორეიტიდი 

დელავერის კორპორაცია, 
1801 ბეიბერი კორტი, რიჩმონდი,  
ვირჯინია 23226, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6210 R2 
(156) 2017 07 31 
(186) 2027 07 31 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ 

სერვისიზ ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6217 R2 
(156) 2017 07 31 
(186) 2027 07 31 
(732) ჰერმეს ინტერნასიონალ 

სოსიეტე ე კომანდატ პარ აქსიონს, 
24, რიუ დე ფობურგი, სენტ-ონორე,  
75008, პარიზი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6218 R2 
(156) 2017 07 31 
(186) 2027 07 31 
(732) ჰერმეს ინტერნასიონალ 

სოსიეტე ე კომანდატ პარ აქსიონს, 
24, რიუ დე ფობურგი, სენტ-ონორე,  
75008, პარიზი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6220 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
(732) ავენტისაბ ლლკ 

3711 კენეტ პაიკი, სუიტ 200, გრინვილი,  
დელავერი 19807, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6221 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
(732) ავენტისაბ ლლკ 

 
3711 კენეტ პაიკი, სუიტ 200, გრინვილი,  
დელავერი 19807, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6236 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
 

(732) ჰერმეს ინტერნასიონალ 
სოსიეტე ე კომანდატ პარ აქსიონს, 
24, რიუ დე ფობურგი, სენტ-ონორე,  
75008, პარიზი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6237 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
(732) ჰერმეს ინტერნასიონალ 

სოსიეტე ე კომანდატ პარ აქსიონს, 
24, რიუ დე ფობურგი, სენტ-ონორე,  
75008, პარიზი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6242 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
(732) მერილ ჯ. ფერნანდო & სანზ  

პვტ. ლტდ 
52, მალიგავატე როუდი, კოლომბო 10,  
შრი-ლანკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6243 R2 
(156) 2017 08 01 
(186) 2027 08 01 
(732) მერილ ჯ. ფერნანდო & სანზ  

პვტ. ლტდ 
52, მალიგავატე როუდი, კოლომბო 10,  
შრი-ლანკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6255 R2 
(156) 2017 08 04 
(186) 2027 08 04 
(732) სამსომატიკ გმბჰ 

ვაისმიულერშტრასე 3, 60314  
ფრანკფურტი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6264 R2 
(156) 2017 08 04 
(186) 2027 08 04 
(732) სპირო ინტერნასიონალ ს.ა. 

ინდუსტრიე შტრასე 49, CH-3178  
ბოესინგენი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6267 R2 
(156) 2017 08 04 
(186) 2027 08 04 
(732) ასკო გრუპ ლიმიტიდ 

ჩანსერი ჰაუზი, ზე-მოლი, ფრიპორტი,  
ბაჰამის კუნძულები 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 6268 R2 
(156) 2017 08 04 
(186) 2027 08 04 
(732) სოსიეტე სივილ დუ შატო დ'იკემ 

შატო დ'იკემი, 33118 სოტერნი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6313 R2 
(156) 2017 08 11 
(186) 2027 08 11 
(732) პიცა ჰატ ინტერნეიშენელ, ლლკ  

7100 კორპორეიტ დრაივი, პლანო,  
ტეხასი, 75024, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6322 R2 
(156) 2017 08 11 
(186) 2027 08 11 
(732) ჯენერალ მილზ მარკეტინგ, ინკ. 

ნამბა უან ჯენერალ მილზ ბულვარი,  
მინეაპოლისი, მინესოტა 55426, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6328 R2 
(156) 2017 08 12 
(186) 2027 08 12 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6329 R2 
(156) 2017 08 12 
(186) 2027 08 12 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6331 R2 
(156) 2017 08 12 
(186) 2027 08 12 
(732) პიცა ჰატ ინტერნეშენელ, ლლკ. 

14841 ნ.დალას პკვი.,დალასი, ტეხასის  
შტატი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6343 R2 
(156) 2017 08 12 
(186) 2027 08 12 
(732) ტაკო ბელ კორპორეიშენ 

1 გლენ ბელ ვეი, ირვინი, კალიფორნია  
92618, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6355 R2 
(156) 2017 08 13 
(186) 2027 08 13 

(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6357 R2 
(156) 2017 08 13 
(186) 2027 08 13 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6358 R2 
(156) 2017 08 13 
(186) 2027 08 13 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6366 R2 
(156) 2017 08 14 
(186) 2027 08 14 
(732) ბაკარა 

F-54120 ბაკარა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6367 R2 
(156) 2017 08 14 
(186) 2027 08 14 
(732) ბაკარა 

F-54120 ბაკარა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6380 R2 
(156) 2017 08 14 
(186) 2027 08 14 
(732) ბაიერსდორფ აგ 

უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6392 R2 
(156) 2017 08 15 
(186) 2027 08 15 
(732) ბაკარა, 

F-54120 ბაკარა, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6399 R2 
(156) 2017 08 15 
(186) 2027 08 15 
(732) ფმკ კორპორეიშენ  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია,  
პენსილვანია 19103, აშშ 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 6402 R2 
(156) 2017 08 15 
(186) 2027 08 15 
(732) ფმკ კორპორეიშენ  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია,  
პენსილვანია 19103, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6420 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) ნაიკ ინოვეით ს.ვ. 

უან ბოუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი 97005-6453, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6421 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) ნაიკ ინოვეით ს.ვ. 

უან ბოუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი 97005-6453, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6425 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ. 

კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6426 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ. 

კონექტიკუტის კორპორაცია  
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6427 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ. 

კონექტიკუტის კორპორაცია  
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6428 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ. 

კონექტიკუტის კორპორაცია  

ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6429 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ. 

კონექტიკუტის კორპორაცია  
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6435 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) ბონიკა ედვაიზერს ლიმიტიდ კ/ო  

ქუიჯანო & ასოსიეიტის (BVI)  
ლიმიტიდ 
ს/ყ 313 როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6454 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) აჯინომოტო კო., ინკ. 

15-1, კიობაში, 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6455 R2 
(156) 2017 08 18 
(186) 2027 08 18 
(732) აჯინომოტო კო., ინკ. 

15-1, კიობაში, 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6465 R2 
(156) 2017 08 22 
(186) 2027 08 22 
(732) პიონერ ჰაი-ბრედ ინტერნეშენელ, ინკ. 

7100 ნ.ვ. 62 ავენიუ, P.O. Box 1014,  
ჯონსტონი, აიოვა 50131-1014, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6490 R2 
(156) 2017 08 22 
(186) 2027 08 22 
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 6529 R2 
(156) 2017 08 26 
(186) 2027 08 26 
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6535 R2 
(156) 2017 08 26 
(186) 2027 08 26 
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6536 R2 
(156) 2017 08 26 
(186) 2027 08 26 
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6601 R2 
(156) 2017 09 03 
(186) 2027 09 03 
(732) რიხტერ გედეონ ნირტ. 

დიომროი უტ. 19-21, H-1103  
ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6655 R2 
(156) 2017 09 04 
(186) 2027 09 04 
(732) ბეროლ კორპორეიშენ 

29 ი. სტეფენსონ სტრიტი, ფრიპორტი,  
IL 61032, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6689 R2 
(156) 2017 09 08 
(186) 2027 09 08 
(732) სპიდო ჰოლდინგზ ბ.ვ. 

კლაუდე დებუსილაან 24, 1082  
MD ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6816 R2 
(156) 2017 09 17 
(186) 2027 09 17 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6859 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 

(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  
ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213  
პეტი-ლანსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6864 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  

ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ, 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6866 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  

ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213  
პეტი-ლანსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6867 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  

ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213  
პეტი-ლანსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6869 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  

ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213  
პეტი-ლანსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6870 R2 
(156) 2017 09 19 
(186) 2027 09 19 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ  

ჰოლდინგ სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213  
პეტი-ლანსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6940 R2 
(156) 2017 09 25 
(186) 2027 09 25 
(732) ჯაკობს & ტერნერ ლიმიტიდ 

ვერმონტ ჰაუზი, 149 ვერმონტ სტრიტი,  
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კინინგ პარკი, გლაზგო, ლანარკშირი  
G41 1LU, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7057 R2 
(156) 2017 10 07 
(186) 2027 10 07 
(732) ვიქტორინოქს აგ 

შმიდგასე 57, CH-6438, იბახი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7090 R2 
(156) 2017 10 08 
(186) 2027 10 08 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7094 R2 
(156) 2017 10 08 
(186) 2027 10 08 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7095 R2 
(156) 2017 10 08 
(186) 2027 10 08 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7110 R2 
(156) 2017 10 09 
(186) 2027 10 09 
(732) სტალ ინტერნეშენელ ბ.ვ. 

10, სლუისვეგ, 5145 PE ვალვეიკი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7235 R2 
(156) 2017 10 16 
(186) 2027 10 16 
(732) სტალ ინტერნაციონალ ბ.ვ. 

10, სლუისვეგი, NL 5145 PE ვალვეიკი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7293 R2 
(156) 2017 10 22 
(186) 2027 10 22 
(732) ლაფარჟ 

 

61 რიუ დე ბელ ფეი, 75116 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7414 R2 
(156) 2017 11 07 
(186) 2027 11 07 
(732) ვოლვო ტრეიდმარკ ჰოლდინგ  

აქტიებოლაგ 
ს/ო აბ ვოლვო 405 08 გეტებორგი,  
შვედეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7415 R2 
(156) 2017 11 07 
(186) 2027 11 07 
(732) ვოლვო ტრეიდმარკ ჰოლდინგ  

აქტიებოლაგ 
ს/ო აბ ვოლვო 405 08 გეტებორგი,  
შვედეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7825 R2 
(156) 2017 12 11 
(186) 2027 12 11 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე  

რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7888 R2 
(156) 2017 12 17 
(186) 2027 12 17 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204,  
უაიტ-რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7889 R2 
(156) 2017 12 17 
(186) 2027 12 17 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204,  
უაიტ-რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7891 R2 
(156) 2017 12 18 
(186) 2027 12 18 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

კორპორეიშენ 
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4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204,  
უაიტ-რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7892 R2 
(156) 2017 12 18 
(186) 2027 12 18 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204,  
უაიტ-რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7893 R2 
(156) 2017 12 18 
(186) 2027 12 18 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 

კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204,  
უაიტ-რიჯი, კოლორადო, 80033, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7903 R2 
(156) 2017 12 18 
(186) 2027 12 18 
(732) ზე ბლექ & დექერ კორპორეიშენ 

701, ისტ იოპა როუდი, ტაუსონი,  
მერილენდის შტატი 21286, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 1997 006859 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია 

(580) 2017 06 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006864 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია 

 (580) 2017 06 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006866 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია 

 (580) 2017 06 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006867 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია 

(580) 2017 06 28 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006869 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია 

(580) 2017 06 28 
_________________________________________ 

 
 
 
(111) M 1997 006870 R2 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

(770) ველა გმბჰ 
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახ- 
ამ-ტაუნუსი, გერმანია  

(580) 2017 06 28 
_________________________________________ 
 

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 2007 017285 R1 
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება 

,,კონდორ“ 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(770) კონდორ კომპანი 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(580) 2017 07 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017286 R1 
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება 

,,კონდორ“ 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(770) კონდორ კომპანი 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(580) 2017 07 13 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017287 R1 
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება 

,,კონდორ“ 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(770) კონდორ კომპანი 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(580) 2017 07 13 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017288 R1 
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება 

,,კონდორ“ 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(770) კონდორ კომპანი 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(580) 2017 07 13 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017289 R1 
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება 

,,კონდორ“ 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(770) კონდორ კომპანი 
N94 დრ. ბეჰეშტი ავენიუ, თეირანი,  
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(580) 2017 07 13 
_________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2007 017567 R1 
(732) მანიგრამ ინტერნეშენლ, ინკ. 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
2828 ნორთ ჰარვუდ სტრიტ, სუიტ 1500,  
დალასი, ტეხასი 75201, აშშ 

(770) მანიგრამ ინტერნეშენლ, ინკ. 
დელავერის შტატის კორპორაცია 
1550 უტიკა ავენიუ საუთი,  
მინეაპოლისი, მინესოტა 55416, აშშ 

(580) 2017 07 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017594 R1 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი  ბიუიუკდერე  
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

(770) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ესკი ბიუიუქდერე ჯად. აიაზაღა იოლუ  
34398 No: 5 მასლაქი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2017 07 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017595 R1 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი ბიუიუკდერე  
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

(770) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ესკი ბიუიუქდერე ჯად. აიაზაღა იოლუ  
34398 No: 5 მასლაქი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2017 07 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017794 R1 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესკი ბიუიუკდერე  
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

(770) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ესკი ბიუიუქდერე ჯად. აიაზაღა იოლუ  
34398 No: 5 მასლაქი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 2017 07 25 
_________________________________________ 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1994 000211 R2 
(732) ლორილარდ ლაისენსინგ  

კომპანი ლლკ 
327 ჰილსბორო სტრიტი, როლი,  
NC 27603 უეიკი, აშშ 

(770) ლორილარდ ლაისენსინგ  
კომპანი ლლკ 
1600 ფერსტ იუნიონ ტაუერი, 300 ნორთ  
გრინ სტრიტი, სიტი-ოფ-გრინზბორო,  
ჩრდილოეთ კაროლინას შტატი 27401,  
აშშ 

(580) 2017 07 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000211 R2 
(732) ლორილარდ ლაისენსინგ  

კომპანი ლლკ 
401 ნორთ მეინ სტრიტი, უინსტონ- 
სეილემი, ჩრდილოეთი კაროლინა  
27102, აშშ 

(770) ლორილარდ ლაისენსინგ  
კომპანი ლლკ 
327 ჰილსბორო სტრიტი, როლი,  
NC 27603 უეიკი, აშშ 

(580) 2017 07 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005659 R2 
(732) ლეო ფარმა ა/ს 

ინდუსტრიპარკენ 55, DK-2750 ბალერა- 
პი, დანია 

(770) ლეო ფარმასიუტიკალ პროდაქტზ  
ლტდ ა/ს  
(ლევენს ქემისკე ფაბრიკ პროდუქტიონ  
საკტიესელსკაბ) 
ინდუსტრიეპარკენ 55, DK-2750  
ბალერუპი, დანია 

(580) 2017 07 06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005845 R2 
(732) ჰადსონ პროდაქტზ კორპორეიშენ  

(ტეხასის კორპორაცია) 
9660 გრუნვალდ როუდი, ბისლი,  
ტეხასი 77417, აშშ 

(770) ჰადსონ პროდაქტზ კორპორეიშენ  
(ტეხასის კორპორაცია) 
1307 სოლჯერს ფილდ დრაივი,  
შუგა-ლენდი,  ტეხასი 77479, აშშ 

(580) 2017 07 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007090 R2 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი, 
საფრანგეთი 

 

(770) სალომონ ს.ა. 
ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 07 06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007094 R2 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი, 
საფრანგეთი 

(770) სალომონ ს.ა. 
ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 07 06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007095 R2 
(732) სალომონ ს.ა.ს. 

ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი, 
საფრანგეთი 

(770) სალომონ ს.ა. 
ლე კრუასლე, 74370 მეს-ტესი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 07 06 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 2006 17206 R 
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ინდივიდუალური საწარმო  
„გიორგი ნანეიშვილი-სანგი“ 
ვაჟა ფშაველას გამზ., კვ. II, კორპ. 3, ბ. 4,  
0186, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17210 R 
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური  

(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
ულ. ვოკზალნაია, დ. 53б, 143000,  
ოდინცოვო, მოსკოვსკაია ობლ.,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17212 R 
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო 
(ბრენდზ) ინკ.  
(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17214 R 
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს ,,TEREMOK GROUP“ 
გ. ტაბიძის ქ. 23/23, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17215 R 
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვლაკტორ ტრეიდინგ ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III, 134, იოტა-კორტი,  
ფლეტ/ოფისი 102, P.C. 3021, ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
(111) M 2007 17219 R 
(141) 2017 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვერაიზონ ტრეიდმარკ სერვისიზ  
ლლკ 
დელავერის შეზღუდული პასუხისმგებ- 
ლობის კომპანია 
1320 ნორთ კორტ ჰაუზ როუდი,  
არლინგტონი, ვირჯინია 22201, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17220 R 
(141) 2017 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვერაიზონ ტრეიდმარკ სერვისიზ 
ლლკ 
დელავერის შეზღუდული პასუხისმგებ- 
ლობის კომპანია 
1320 ნორთ კორტ ჰაუზ როუდი,  
არლინგტონი, ვირჯინია 22201, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17223 R 
(141) 2017 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვაიეტ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17225 R 
(141) 2017 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17240 R 
(141) 2017 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო  
(ბრენდზ) ინკ.  
(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

_________________________________________ 
 

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba  
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1996 4221 R1 
(111) M 1996 4221 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფონ როლ ჰოლდინგ აგ 
ბანჰოფშტრასე 22, 4563 გერლაფინგენი, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4223 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ალფრედ დანჰილ ლიმიტიდ 
15 ჰილ სტრიტი, ლონდონი W1J 5QT,  
ინგლისი, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4225 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სენ-გობენ ვეტროტექს ფრანს ს.ა. 
130, ავენიუ დე ფოლაზი, 73000, შამბერი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4227 R1 
(141) 2006 09 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერნო რიკარდ იტალია ს.პ.ა. 
კორსო ბუენოს-აირეს 54, 20124 მილანი, 

იტალია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4228 R1 
(141) 2006 09 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერნო რიკარდ იტალია ს.პ.ა. 
კორსო ბუენოს-აირეს 54, 20124 მილანი,  
იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4229 R1 
(141) 2006 09 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერნო რიკარდ იტალია ს.პ.ა. 
კორსო ბუენოს-აირეს 54, 20124 მილანი,  
იტალია 

_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1996 4243 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო  
(ბრენდზ) ინკ.  
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

_________________________________________ 
 
 (111) M 1996 4244 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო  
(ბრენდზ) ინკ.  
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4248 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიცერბა გმბჰ & კო., კგ, 
ვილჰელმ-კრაუტ-შტრასე 65, 72336  
ბალინგენი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4249 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მონეკ ფარმასიუტიკალს აელანდ 
ლიმიტიდ 
ალექსანდრა ჰაუზი, სვიპსტეიკსი,  
ბოლსბრიჯი, დუბლინი 4, ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4250 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მონეკ ფარმასიუტიკალს აელანდ  
ლიმიტიდ 
ალექსანდრა ჰაუზი, სვიპსტეიკსი,  
ბოლსბრიჯი, დუბლინი 4, ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4270 R1 
(141) 2007 03 19, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა. 
კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1996 4275 R1 
(141) 2007 03 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეგრი დოჰანიდიარ კფტ, 
ტორვენიჰაზ უ. 4, 3300 ეგერი, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4276 R1 
(141) 2007 03 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეგრი დოჰანიდიარ კფტ, 
ტორვენიჰაზ უ. 4, 3300 ეგერი, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4277 R1 
(141) 2007 03 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ეგრი დოჰანიდიარ კფტ, 
ტორვენიჰაზ უ. 4, 3300 ეგერი, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4278 R1 
(141) 2007 03 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის მადიაროსად 
სიგარეტადიარტო ეშ კერეშკედელმი  
კორლატოლტ ფელელოშეგუ ტარშაშაგ  
(ფილიპ მორის მადიაროსად კფტ)  
ტორვენიჰაზ უ. 4, 3300 ეგერი, უნგრეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4281 R1 
(141) 2007 03 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაფეა გმბჰ 
ამ სანდტორკაი 2, 20457 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4282 R1 
(141) 2007 03 23, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაფეა გმბჰ 
ამ სანდტორკაი 2, 20457 ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4283 R1 
(141) 2007 03 23, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კაფეა გმბჰ 
ამ სანდტორკაი 2, D-2000, ჰამბურგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4294 R1 
(141) 2007 04 04, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სემპერიტ ტეხნიშე პროდუქტე  
გეზელშაფტ მ.ბ.ჰ. 
მოდეცენტერშტრასე 22, A-1031 ვენა,  
ავსტრია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4312 R1 
(141) 2007 04 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ლარიოს სპაინ ს.ლ.  
პასიო დე ლა კასტელანა 216, 8a პლანტა,  
28046 მადრიდი, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4319 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4320 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4322 R1 
(141) 2006 10 09, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სტუდიო პეიო ს.ა. 
36, შემინ ფრანკ-ტომასი, 1208 ჟენევა,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4325 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
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oficialuri Setyobinebebi 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4330 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დუკა ვისკონტი დი მოდრონე ს.პ.ა 
კორსო დი პორტა რომანა 3, 20122  
მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4331 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4332 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4337 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4341 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4343 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
 

(111) M 1997 4345 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი,, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4346 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4347 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4348 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4349 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბტიჩინო ს.პ.ა. 
ვია მესინა 38, 20154 მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4350 R1 
(141) 2007 04 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დუკა ვისკონტი დი მოდრონე ს.პ.ა 
კორსო დი პორტა რომანა 3, 20122  
მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4360 R1 
(141) 2007 04 17, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 4363 R1 
(141) 2007 04 17, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ 
9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ  

_________________________________________ 
 
 
 

sasaqonlo niSnis registraciis gauqmeba  
 

 
(260) AM 2012 62470 A 
(800) 1073792 
(731) WYBOROWA S.A. 

ul. Komandoria 5, PL-61-023 Poznan, Poland 
(540)  

ODDKA 
(591) Black, white 
(511) 33  
 
(141) 2017 08 10  
 
საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 27 ივლისის ბრძანება №66 თბილისის  

საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 18 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილების (საქმე №2/14395–16 წ.) აღსასრულებლად. 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 G 31/00 AP 2017 14089 A 
A 01 K 93/02 AP 2017 13969 A 
A 61 K 31/422; A 61 P 33/00 AP 2017 13567 A 
A 61 K 31/517 AP 2017 13442 A 
A 61 K 45/06; A 61 K 31/27; A 61 K 31/4045; A 61 K 31/445;  
A 61 K 31/55; A 61 P 25/28 AP 2017 13752 A 

C 07 D 277/593 AP 2017 13956 A 
C 07 D 401/14; C 07 D 401/04; C 07 D 403/14; A 61 K 31/4725;  
A 61 P 35/00 AP 2017 13953 A 

C 07 D 471/04  AP 2017 14210 A 
C 07 D 471/04 AP 2017 13596 A 
C 07 D 471/08; A 61 K 31/439; A 61 P 11/00; A 61 P 17/00;  
A 61 P 27/00; A 61 P 15/00; A 61 P 37/00; A 61 P 35/00;  
A 61 P 31/00 

AP 2017 13959 A 

C 07 K 16/28 AP 2017 13583 A 
C 12 B 1/225; C 12 Q 1/02; C 12 N 1/20 AP 2017 13744 A 
E 02 B 3/06 AP 2017 14241 A 
E 21 B 43/30; E 21 B 43/16; E 21 B 43/34 AP 2017 13663 A 
G 07 D 7/12 AP 2017 14139 A 
H 01 C 7/00 AP 2017 14217 A 
H 01 Q 15/16; B 64 G 1/22 AP 2017 13843 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2017 13442 A A 61 K 31/517 
AP 2017 13567 A A 61 K 31/422; A 61 P 33/00 
AP 2017 13583 A C 07 K 16/28 
AP 2017 13596 A C 07 D 471/04 
AP 2017 13663 A E 21 B 43/30; E 21 B 43/16; E 21 B 43/34 
AP 2017 13744 A C 12 B 1/225; C 12 Q 1/02; C 12 N 1/20 

AP 2017 13752 A A 61 K 45/06; A 61 K 31/27; A 61 K 31/4045; A 61 K 31/445;  
A 61 K 31/55; A 61 P 25/28 

AP 2017 13843 A H 01 Q 15/16; B 64 G 1/22 

AP 2017 13953 A C 07 D 401/14; C 07 D 401/04; C 07 D 403/14; A 61 K 31/4725;  
A 61 P 35/00 

AP 2017 13956 A C 07 D 277/593 

AP 2017 13959 A C 07 D 471/08; A 61 K 31/439; A 61 P 11/00; A 61 P 17/00;  
A 61 P 27/00; A 61 P 15/00; A 61 P 37/00; A 61 P 35/00; A 61 P 31/00 

AP 2017 13969 A A 01 K 93/02 
AP 2017 14089 A A 01 G 31/00 
AP 2017 14139 A G 07 D 7/12 
AP 2017 14210 A C 07 D 471/04 
AP 2017 14217 A H 01 C 7/00 
AP 2017 14241 A E 02 B 3/06 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 F 13/02 P 2017 6715 B AP 2017 13325 A 
A 61 K 38/48; A 61 P 29/00 P 2017 6717 B AP 2017 13832 A 
A 61 K 47/48 P 2017 6716 B AP 2017 13632 A 
C 07 D 401/06; C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; 
C 07 D 403/14; C 07 D 407/14; C 07 D 413/06; 
C 07 D 471/04 

P 2017 6718 B AP 2017 13863 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2017 6715 B AP 2017 13325 A A 61 F 13/02 
P 2017 6716 B AP 2017 13632 A A 61 K 47/48 
P 2017 6717 B AP 2017 13832 A A 61 K 38/48; A 61 P 29/00 

P 2017 6718 B AP 2017 13863 A 
C 07 D 401/06; C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; 
C 07 D 403/14; C 07 D 407/14; C 07 D 413/06; 
C 07 D 471/04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2012 013325 AP 2017 13325 A P 2017 6715 B 
AP 2013 013632 AP 2017 13632 A P 2017 6716 B 
AP 2013 013832 AP 2017 13832 A P 2017 6717 B 
AP 2013 013863 AP 2017 13863 A P 2017 6718 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

E 06 B 1/00 U 2017 1943 Y AU 2017 14183 U 
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sistemuri saZieblebi 

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

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2017 1943 Y AU 2017 14183 U E 06 B 1/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2016 014183 AU 2017 14183 U U 2017 1943 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

27-02 AD 2017 948 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2017 948 S 27-02 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli  

dizaini 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 
Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

32-00 D 2017 719 S 
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sistemuri saZieblebi 

patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 
Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2017 719 S 32-00 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2017 969 D 2017 719 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 
M 2017 28735 R AM 84179  AM 2017 84179 A 6(466)2017 
M 2017 28736 R AM 85124  AM 2017 85124 A 4(464)2017 
M 2017 28735 R AM 86076  AM 2016 86076 A 24(460)2016 
M 2017 28735 R AM 86472  AM 2016 86472 A 22(458)2016 
M 2017 28735 R AM 86477  AM 2016 86477 A 22(458)2016 
M 2017 28740 R AM 86639  AM 2016 86639 A 22(458)2016 
M 2017 28741 R AM 86754  AM 2017 86754 A 5(465)2017 
M 2017 28742 R AM 86895  AM 2017 86895 A 3(463)2017 
M 2017 28743 R AM 87001  AM 2017 87001 A 2(462)2017 
M 2017 28744 R AM 87128 AM 2017 87128 A 5(465)2017 
M 2017 28745 R AM 87133 AM 2017 87133 A 6(466)2017 
M 2017 28746 R AM 87159 AM 2017 87159 A 3(463)2017 
M 2017 28747 R AM 87193 AM 2017 87193 A 1(461)2017 
M 2017 28748 R AM 87210 AM 2017 87210 A 1(461)2017 
M 2017 28749 R AM 87238 AM 2017 87238 A 2(462)2017 
M 2017 28750 R AM 87242 AM 2017 87242 A 2(462)2017 
M 2017 28751 R AM 87258 AM 2017 87258 A 2(462)2017 
M 2017 28752 R AM 87308 AM 2016 87308 A 1(461)2017 
M 2017 28753 R AM 87330 AM 2017 87330 A 5(465)2017 
M 2017 28754 R AM 87331 AM 2017 87331 A 5(465)2017 
M 2017 28755 R AM 87333 AM 2016 87333 A 1(461)2017 
M 2017 28756 R AM 87337 AM 2016 87337 A 1(461)2017 
M 2017 28757 R AM 87390 AM 2017 87390 A 6(466)2017 
M 2017 28758 R AM 87442 AM 2017 87442 A 5(465)2017 
M 2017 28759 R AM 87497 AM 2017 87497 A 4(464)2017 
M 2017 28760 R AM 87547 AM 2017 87547 A 4(464)2017 
M 2017 28761 R AM 87657 AM 2017 87657 A 2(462)2017 
M 2017 28762 R AM 87658 AM 2017 87658 A 2(462)2017 
M 2017 28763 R AM 87659 AM 2017 87659 A 2(462)2017 
M 2017 28764 R AM 87660 AM 2017 87660 A 2(462)2017 
M 2017 28765 R AM 87667 AM 2017 87667 A 6(466)2017 
M 2017 28766 R AM 87672 AM 2017 87672 A 4(464)2017 
M 2017 28767 R AM 87673 AM 2017 87673 A 4(464)2017 
M 2017 28768 R AM 87674 AM 2017 87674 A 4(464)2017 
M 2017 28769 R AM 87675 AM 2017 87675 A 4(464)2017 
M 2017 28770 R AM 87695 AM 2017 87695 A 4(464)2017 
M 2017 28771 R AM 87903 AM 2017 87903 A 5(465)2017 
M 2017 28772 R AM 87904 AM 2017 87904 A 5(465)2017 
M 2017 28773 R AM 87969 AM 2017 87969 A 6(466)2017 
M 2017 28774 R AM 87981 AM 2017 87981 A 5(465)2017 
M 2017 28775 R AM 87997 AM 2017 87997 A 5(465)2017 
M 2017 28776 R AM 87998 AM 2017 87998 A 5(465)2017 
M 2017 28777 R AM 88064 AM 2017 88064 A 5(465)2017 
M 2017 28778 R AM 88093 AM 2017 88093 A 7(467)2017 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2017 28779 R AM 88222 AM 2017 88222 A 6(466)2017 
M 2017 28780 R AM 88484 AM 2017 88484 A 6(466)2017 
M 2017 28781 R AM 88530 AM 2017 88530 A 6(466)2017 
M 2017 28782 R AM 88531 AM 2017 88531 A 6(466)2017 
M 2017 28783  R AM 93045 - 15(475)2017 
M 2017 28784 R AM 93278 - 15(475)2017 
M 2017 28785 R AM 93326 - 15(475)2017 
M 2017 28786 R AM 93027 - 15(475)2017 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2017 90039 A AM 2016 90039 A 
AM 2017 90048 A AM 2016 90048 A 
AM 2017 90051 A AM 2016 90051 A 
AM 2017 90052 A AM 2016 90052 A 

1 2  AM 2017 90053 A AM 2016 90053 A 
AM 2017 87070 A AM 2016 87070 A  AM 2017 90097 A AM 2016 90097 A 
AM 2017 87071 A AM 2016 87071 A  AM 2017 90099 A AM 2016 90099 A 
AM 2017 87072 A AM 2016 87072 A  AM 2017 90100 A AM 2016 90100 A 
AM 2017 87074 A AM 2016 87074 A  AM 2017 90101 A AM 2016 90101 A 
AM 2017 87080 A AM 2016 87080 A  AM 2017 90104 A AM 2016 90104 A 
AM 2017 87488 A AM 2016 87488 A  AM 2017 90105 A AM 2016 90105 A 

AM 2017 87801* A AM 2016 87801 A  AM 2017 90120 A AM 2016 90120 A 
AM 2017 88769 A AM 2016 88769 A  AM 2017 90121 A AM 2016 90121 A 
AM 2017 89207 A AM 2016 89207 A  AM 2017 90123 A AM 2016 90123 A 
AM 2017 89321 A AM 2016 89321 A  AM 2017 90125 A AM 2016 90125 A 
AM 2017 89340 A AM 2016 89340 A  AM 2017 90126 A AM 2016 90126 A 
AM 2017 89456 A AM 2016 89456 A  AM 2017 90127 A AM 2016 90127 A 
AM 2017 89457 A AM 2016 89457 A  AM 2017 90128 A AM 2016 90128 A 
AM 2017 89599 A AM 2016 89599 A  AM 2017 90129 A AM 2016 90129 A 
AM 2017 89603 A AM 2016 89603 A  AM 2017 90130 A AM 2016 90130 A 
AM 2017 89615 A AM 2016 89615 A  AM 2017 90131 A AM 2016 90131 A 
AM 2017 89673 A AM 2016 89673 A  AM 2017 90132 A AM 2016 90132 A 
AM 2017 89791 A AM 2016 89791 A  AM 2017 90133 A AM 2016 90133 A 
AM 2017 89814 A AM 2016 89814 A  AM 2017 90134 A AM 2016 90134 A 
AM 2017 89824 A AM 2016 89824 A  AM 2017 90135 A AM 2016 90135 A 
AM 2017 89880 A AM 2016 89880 A  AM 2017 90136 A AM 2016 90136 A 
AM 2017 89884 A AM 2016 89884 A  AM 2017 90137 A AM 2016 90137 A 
AM 2017 89981 A AM 2016 89981 A  AM 2017 90139 A AM 2016 90139 A 
AM 2017 89982 A AM 2016 89982 A  AM 2017 90148 A AM 2016 90148 A 
AM 2017 89983 A AM 2016 89983 A  AM 2017 90149 A AM 2016 90149 A 
AM 2017 89988 A AM 2016 89988 A  AM 2017 90151 A AM 2016 90151 A 
AM 2017 89991 A AM 2016 89991 A  AM 2017 90154 A AM 2016 90154 A 
AM 2017 89992 A AM 2016 89992 A  AM 2017 90155 A AM 2016 90155 A 
AM 2017 89993 A AM 2016 89993 A  AM 2017 90156 A AM 2016 90156 A 
AM 2017 89994 A AM 2016 89994 A  AM 2017 90331 A AM 2017 90331 A 
AM 2017 89998 A AM 2016 89998 A  AM 2017 90350 A AM 2017 90350 A 
AM 2017 90006 A AM 2016 90006 A  AM 2017 90357 A AM 2017 90357 A 
AM 2017 90011 A AM 2016 90011 A  AM 2017 90359 A AM 2017 90359 A 
AM 2017 90031 A AM 2016 90031 A  AM 2017 90360 A AM 2017 90360 A 
AM 2017 90033 A AM 2016 90033 A  AM 2017 90362 A AM 2017 90362 A 
AM 2017 90038 A AM 2016 90038 A  AM 2017 90363 A AM 2017 90363 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2017 90364 A AM 2017 90364 A  AM 2017 90373 A AM 2017 90373 A 
AM 2017 90365 A AM 2017 90365 A  AM 2017 90384 A AM 2017 90384 A 
AM 2017 90366 A AM 2017 90366 A  AM 2017 90424 A AM 2017 90424 A 
AM 2017 90372 A AM 2017 90372 A    

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
9 AM 2017 89880 A 
9 AM 2017 89982 A 
9 AM 2017 89983 A 
9 AM 2017 90051 A 

1 2  9 AM 2017 90052 A 
1 AM 2017 90139 A  9 AM 2017 90053 A 
1 AM 2017 90373 A  9 AM 2017 90139 A 
3 AM 2017 89998 A  9 AM 2017 90154 A 
3 AM 2017 90097 A  9 AM 2017 90156 A 
3 AM 2017 90099 A  9 AM 2017 90331 A 
3 AM 2017 90100 A  9 AM 2017 90373 A 
3 AM 2017 90101 A  10 AM 2017 90139 A 
3 AM 2017 90104 A  12 AM 2017 89673 A 
3 AM 2017 90105 A  12 AM 2017 90373 A 
5 AM 2017 89884 A  14 AM 2017 90373 A 
5 AM 2017 89998 A  16 AM 2017 89991 A 
5 AM 2017 90031 A  16 AM 2017 90097 A 
5 AM 2017 90033 A  16 AM 2017 90101 A 
5 AM 2017 90097 A  16 AM 2017 90104 A 
5 AM 2017 90099 A  17 AM 2017 89992 A 
5 AM 2017 90100 A  17 AM 2017 89993 A 
5 AM 2017 90105 A  19 AM 2017 89988 A 
5 AM 2017 90123 A  19 AM 2017 89992 A 
5 AM 2017 90125 A  19 AM 2017 89993 A 
5 AM 2017 90126 A  21 AM 2017 87801* A 
5 AM 2017 90127 A  25 AM 2017 89824 A 
5 AM 2017 90128 A  25 AM 2017 90006 A 
5 AM 2017 90129 A  25 AM 2017 90424 A 
5 AM 2017 90130 A  29 AM 2017 87488 A 
5 AM 2017 90131 A  29 AM 2017 89207 A 
5 AM 2017 90132 A  29 AM 2017 89340 A 
5 AM 2017 90133 A  29 AM 2017 90048 A 
5 AM 2017 90134 A  29 AM 2017 90120 A 
5 AM 2017 90135 A  29 AM 2017 90121 A 
5 AM 2017 90136 A  29 AM 2017 90149 A 
5 AM 2017 90137 A  30 AM 2017 89207 A 
5 AM 2017 90139 A  30 AM 2017 90120 A 
5 AM 2017 90359 A  30 AM 2017 90372 A 
5 AM 2017 90360 A  30 AM 2017 90373 A 
5 AM 2017 90362 A  31 AM 2017 89207 A 
5 AM 2017 90363 A  32 AM 2017 90120 A 
5 AM 2017 90364 A  32 AM 2017 90373 A 
5 AM 2017 90365 A  33 AM 2017 87488 A 
5 AM 2017 90366 A  33 AM 2017 89207 A 
5 AM 2017 90373 A  33 AM 2017 89599 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

5 M 2017 28785 R 
31 M 2017 28784 R 
36 M 2017 28786 R 
41 M 2017 28783 R 

 
 
 
 

1 2  1 2 
33 AM 2017 89603 A  37 AM 2017 89993 A 
33 AM 2017 89994 A  37 AM 2017 90139 A 
33 AM 2017 90120 A  37 AM 2017 90373 A 
33 AM 2017 90373 A  38 AM 2017 89981 A 
34 AM 2017 89456 A  38 AM 2017 89982 A 
34 AM 2017 89457 A  38 AM 2017 89983 A 
35 AM 2017 87071 A  38 AM 2017 90331 A 
35 AM 2017 87080 A  38 AM 2017 90350 A 
35 AM 2017 89207 A  39 AM 2017 87080 A 
35 AM 2017 89340 A  39 AM 2017 90357 A 
35 AM 2017 89824 A  41 AM 2017 87070 A 
35 AM 2017 89998 A  41 AM 2017 89814 A 
35 AM 2017 90006 A  41 AM 2017 89982 A 
35 AM 2017 90011 A  41 AM 2017 89983 A 
35 AM 2017 90031 A  41 AM 2017 90331 A 
35 AM 2017 90033 A  41 AM 2017 90350 A 
35 AM 2017 90038 A  42 AM 2017 89880 A 
35 AM 2017 90039 A  42 AM 2017 90139 A 
35 AM 2017 90052 A  42 AM 2017 90154 A 
35 AM 2017 90053 A  42 AM 2017 90156 A 
35 AM 2017 90148 A  42 AM 2017 90331 A 
35 AM 2017 90151 A  42 AM 2017 90350 A 
35 AM 2017 90155 A  43 AM 2017 87070 A 
35 AM 2017 90350 A  43 AM 2017 87072 A 
35 AM 2017 90357 A  43 AM 2017 87074 A 
35 AM 2017 90373 A  43 AM 2017 88769 A 
36 AM 2017 89615 A  43 AM 2017 89207 A 
36 AM 2017 90148 A  43 AM 2017 89321 A 
36 AM 2017 90154 A  43 AM 2017 89814 A 
36 AM 2017 90156 A  43 AM 2017 90120 A 
36 AM 2017 90350 A  43 AM 2017 90384 A 
37 AM 2017 89673 A  44 AM 2017 90139 A 
37 AM 2017 89791 A  44 AM 2017 90373 A 
37 AM 2017 89992 A   45 AM 2017 90350 A 

 
 #15  2017 08 10 

 
202 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

15(475) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2017 08 09 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #15 
 
 
 

 
 

 

 

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.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
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