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

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

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

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

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

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

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

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

A 61

A 01

(10) AP 2014 12142 A

(10) AP 2014 13166 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 N 29/04
A 61 K 31/025
(22) 2011 12 22

(21) AP 2011 013166
(31) 61/426379
(32) 2010 12 22
(33) US
(71) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK)
(72) გუიინ ლი (US);
ჰაო ჩჟოუ (US);
ჯეს ვაისი (US);
დარიო დოლერი (US);
ჯეიმს ფორდი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2013 07 18
(86) PCT/US2011/066690, 2011 12 22
(54) ბიციკლო [3.2.1 ] ოქტილ ამიდის
წარმოებულები და მათი გამოყენება
(57) ბიციკლო [3.2.1] ოქტილ ამიდის წარმოებულები, ზოგადი ფორმულით (I)

და მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები, რომლებიც წარმოადგენენ მეტაბოტროპული გლუტამატის რეცეპტორის mGIuR5
ალოსტერიულ მოდულატორებს, გამოიყენება
კოგნიტიური, ნეიროდეგენერატიული, ფსიქიატრიული ან ნევროლოგიური დაავადებების
სამკურნალოდ.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 38/00
A 61 K 9/50
A 61 K 9/16
A 61 K 9/20
A 61 K 9/48
(21) AP 2009 012142
(22) 2009 08 14
(31) 61/089,422; 61/273,332; 61/231,725
(32) 2008 08 15; 2009 08 03; 2009 08 06
(33) US; US; US
(71) აირონვუდ ფარმასიუთიქალს, ინკ. (US)
301 ბინი სტრიტ, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი
02142 (US)
(72) ანგელიკა ფრეტცენი (US);
სტივენ ვიტოვსკი (US);
ალფრედო გროსი (US);
ხუნ ჩჟაო (US);
მაჰენდრა დედიია (US);
იუნ მო (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 03 15
(86) PCT/US2009/004675, 2009 08 14
(54) ლინაკლოტიდის შემცველი
პერორალური დანიშნულების
შემადგენლობები
(57) კომპოზიცია შეიცავს ფარმაცევტულად
მისაღებ მატარებელს, ლინაკლოტიდს, Mg2+,
Ca2+, Zn2+, Mn2+, K+, Na+ ან Al3+ შორის შერჩეულ კატიონს და სტერიულად დამუხრუჭებულ პირველად ამინს, რომელიც შერჩეულია
შემდეგიდან: ამინომჟავა, პოლიმერული ამინი
ან ნაერთი ფორმულით:

NH2CR1R2R3

სადაც R1, R2 და R3 მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში და მისი გამოყენება კუჭ-ნაწლავის დარღვევების საწინააღმდეგოდ, როგორიცაა ნაწლავების მოქმედების მოშლა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი და ა. შ.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
44 დამოკიდებული
ფიგურა: 1
ცხრილი: 17
__________________________________________
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ganyofileba B

ganyofileba C

B 01

C 07

(10) AP 2014 12328 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 01 D 53/14
B 01 D 53/58
C 01 C 1/10
C 01 C 1/12
B 01 D 61/36
(22) 2010 01 11

(10) AP 2014 12393 A

(21) AP 2010 012328
(31) MI2009A 000025
(32) 2009 01 13
(33) IT
(71) საიპემ ს.პ.ა. (IT)
ვია მარტირი დი ცეფალონია 67,
სან დონატო მილანეზე, I - 20097 (IT)
(72) პაოლო კასარა (IT);
ალესანდრო ჯიანაცა (IT);
ივანო მირაკა (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 08 05
(86) PCT/EP2010/000189, 2010 01 11
(54) აირადი ნაკადიდან ამიაკის
ამოღების ხერხი
(57) აირად ნაკადში შემავალი ამიაკის აღდგენის ხერხი მოიცავს a)ამიაკის შემცველი ნაკადის გარეცხვას წყალხსნარით, რომლის pH
7-ზე ნაკლებია, გაწმენდილი აირადი ნაკადის
და ამონიუმის შემცველი წყალხსნარის წარმოქმნით, b)ამონიუმის შემცველი წყალხსნარის დისტილირებას ჰიდროფობული მიკროფორებიანი მემბრანით 50°-250°C ტემპერატურაზე და 50 KPa-დან 4 აბსოლუტურ MPa-მდე
წნევის პირობებში რეგენერირებული გამრეცხი ხსნარისა და NH₃ და H₂O შემცველი აირადი
ნაკადის წარმოქმნით, c) გენერირებული ხსნარის რეციკლირებას (a) ფაზაში.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
16 დამოკიდებული
ფიგურა: 1
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 231/12
C 07 D 231/20
C 07 D 231/38
C 07 D 401/04
C 07 D 401/12
C 07 D 401/14
C 07 D 403/12
C 07 D 407/12
C 07 D 409/04
C 07 D 417/12
A 61 K 31/4155
(21) AP 2010 012393
(22) 2010 03 03
(31) 61/157, 046; 61/304,053
(32) 2009 03 03; 2010 02 12
(33) US; US
(71) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი (US)
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,
DE 19898 (US)
(72) ჯეფრი ქეით ლონგი (US);
უონპიო ჰონგი (KR);
ენდრიუ ედმუნდ ტაგი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2011 09 26
(86) PCT/US2010/026003, 2010 03 03
(54) ფუნგიციდური პირაზოლები
(57) გამოგონება ეხება პირაზოლის ახალ წარმოებულებს, ფორმულით (1) და ფორმულით (2):

ასევე, ნაერთების ფორმულით (1) შემცველ
კომპოზიციებს და სოკოვანი პათოგენით გამოწვეულ მცენარეთა დაავადების კონტროლის ხერხებს, რომელიც ითვალისწინებს მოცემული გამოგონების ნაერთის ან კომპოზიციის ეფექტური რაოდენობით გამოყენებას.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
__________________________________________
(10) AP 2014 12861 A
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 307/20
C 07 D 307/28
C 07 D 307/30
C 07 D 307/32
C 07 D 307/58
C 07 D 405/04
C 07 D 405/10
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C 07 D 407/12
C 07 D 409/12
C 07 D 409/14
C 07 D 413/12
A 01 N 43/08
(21) AP 2011 012861
(22) 2011 01 31
(31) 10154297.5; 10154301.5
(32) 2010 02 22; 2010 02 22
(33) EP; EP
(71) სინჯენტა პარტიციპეიშენს აგ (CH)
შვარცვალდალეე 215, CH-4058,
ბაზელი (CH)
(72) მირიამ ელ კასემი (FR);
ჯერომ ივ კასეირი (FR);
ჟული კლემენტინ ტუეგი (FR);
პეტერ რენოლდი (CH);
ტომას პიტერნა (AT)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2012 09 21
(86) PCT/EP2011/051284, 2011 01 31
(54) დიჰიდროფურანის წარმოებულები
როგორც ინსექტიციდური ნაერთები
(57) დიჰიდროფურანის წარმოებულები ზოგადი ფორმულით (I),

(33) KR
(71) ელჯი ლაიფ საიენსიზ ლტდ. (KR)
LG გვანგვამუნ ბლდგ., 92, სინმუნო 20-გა
ჯონგნო-გუ, სეული 110-062, რესპუბლიკა
კორეა (KR)
(72) კი სუკ პარკი (KR);
ჯუნგ მინ იუნი (KR);
ბონგ ჩან კიმი (KR);
კუი იუნგ კიმი (KR);
ჯი ხე ლი (KR)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2013 05 01
(86) PCT/KR2011/008186, 2011 10 31
(54) 1-{(2S)-2-ამინო-4-[2,4-ბის(ტრიფთორმეთილ)-5,8-დი-ჰიდროპირიდო[3,4-d]პირიმიდინ-7(6H)-ილ]-4ოქსობუტილ}-5,5-დიფთორ-პიპერიდინ2-ონის ტარტრატის ჰიდრატი
(57) 1-{(2S)-2-ამინო-4-[2,4-ბის(ტრიფთორმეთილ)5,8-დი-ჰიდროპირიდო [3,4-d] პირიმიდინ-7(6H)ილ]-4-ოქსობუტილ}-5,5-დიფთორ-პიპერიდინ-2ონის ტარტრატის 1,5 ჰიდრატი ფორმულით I,

(I)

მისი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია
და მიღების ხერხი, რომელიც გამოიყენება დიაბეტის ან სიმსუქნის სამკურნალოდ.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
__________________________________________
(10) AP 2014 13025 A

მათი მიღების ხერხი და აღნიშნული წარმოებულების შემცველი ინსექტიციდური, აკარიციდული, ნემატიციდური და მოლუსკიციდური კომპოზიციები, რომლებიც გამოიყენება
მავნე მწერების, ტკიპების, ნემატოდების და
მოლუსკების კონტროლისათვის.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
11 დამოკიდებული
__________________________________________
(10) AP 2014 13077 A

(21) AP 2011 013077
(31) 10-2010-0107868
(32) 2010 11 01
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
A 61 K 31/519
A 61 P 3/10
A 61 P 3/04
(22) 2011 10 31

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/04
A 61 K 31/519
A 61 P 25/28
(21) AP 2011 013025
(22) 2011 08 09
(31) 10172597.6; 11154397.1
(32) 2010 08 12; 2011 02 14
(33) EP; EP
(71) ბოერინგერ ინგელჰაიმ
ინტერნაციონალ გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრ. 173, 55216 ინგელჰაიმ
ამ რაინ (DE)
(72) ნიკლას ჰაინე (DE);
კრისტიან აიკმეიერი (DE);
მარკო ფერარა (IT);
რიკარდო ჯიოვანინი (IT);
ჰოლგერ როსენბროკი (DE);
გერჰარდ შაენცლე (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2013 03 11
(86) PCT/EP2011/063705, 2011 08 09
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(54) 6 - ციკლოალკილ-1,5-დიჰიდროპირაზოლო [3,4-D] პირიმიდინ-4-ონი
წარმოებულები და მათი გამოყენება
PDE9A ინჰიბიტორებად
(57) 6-ციკლოალკილ-1,5-დიჰიდრო-პირაზოლო
[3,4-D] პირიმიდინ-4-ონის წარმოებულები, ფორმულით (I),

რომლებსაც ახასიათებთ AMPA (α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლპროპიონმჟავა) რეცეპტორის გამაძლიერებელი მოქმედება,
გამოიყენება დეპრესიის, შიზოფრენიისა და
ალცჰეიმერის დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
__________________________________________

C 12
(10) AP 2014 12676 A
მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები, რომლებიც წარმოადგენენ PDE9A ინჰიბიტორებს, გამოიყენება პათოლოგიური მდგომარეობის, კერძოდ, ალცჰაიმერის და შიზოფრენიის სამკურნალოდ.
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
__________________________________________
(10) AP 2014 13021 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 513/04
A 61 K 31/542
A 61 P 25/00
(22) 2011 08 09

(21) AP 2011 013021
(31) 2010-179577
(32) 2010 08 10
(33) JP
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 541- 0045 (JP)
(72) მასაკუნი კორი (JP);
ტოშიჰირო იმაედა (JP);
შინჯი ნაკამურა (JP);
მასაში ტოიოფუკუ (JP);
ეიჯი ჰონდა (JP);
იასუტომი ასანო (JP);
ოსამუ უჯიკავა (JP);
მიჩიიო მოჩიზუკი (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2013 03 04
(86) PCT/JP2011/068497, 2011 08 09
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთი და მისი
გამოყენება
(57) ჰეტეროციკლური ნაერთები ზოგადი ფორმულით (I),

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 P 21/08
A 61 K 35/14
G 01 N 33/35
(22) 2010 09 30

(21) AP 2010 012676
(31) 61/248,014
(32) 2009 10 02
(33) US
(71) ზე რეჯენტს ოვ ზე უნივერსიტი ოვ
კალიფორნია (US)
1111 ფრანკლინ სტრიტ, 8 ფლორ
ოაკლანდ, კა 94607-5200 (US)
(72) კატერინა აკასოგლუ (US)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2012 04 23
(86) PCT/US2010/050873, 2010 09 30
(54) მონოკლონური ანტისხეულები
(57) წარმოდგენილია ანტისხეულები, რომლებიც უკავშირდება ფიბრინის ან ფიბრინოგენის
γC დომენს, რაც იწვევს Mac-1-ის ფიბრინთან
ან ფიბრინოგენთან შეკავშირების ინჰიბირებას. ანტისხეულის ამ უნარს იყენებენ Mac-1ის ფიბრინთან ან ფიბრინოგენთან შეკავშირებასთან დაკავშირებული პათოლოგიის სიმპტომების შესამსუბუქებლად, სადაც პათოლოგია შერჩეულია ჯგუფიდან: გაფანტული
სკლეროზი, ზურგის ტვინის დაზიანება, ალცჰეიმერის დაავადება, სტენოკარდიული შეტევა, რევმატოიდული ართრიტი და კიბო.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 4
__________________________________________
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gamogonebebi

ganyofileba E
E 02
(10) AP 2014 12415 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 F 7/06
B 03 B 9/00
(22) 2010 03 15

(21) AP 2010 012415
(31) 2009/0158
(32) 2009 03 16
(33) BE
(71) დრედჯინგ ინტერნეიშენალ ნ.ვ. (BE)
სხელდედეიკ 30, B-2070
ზვიინდრეხტი (BE)
(72) სტეფან ვანდიკე (BE)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2011 10 12
(86) PCT/US2010/053288, 2010 03 15
(54) დრაგას მეშვეობით ამოღებული
მასალის დამუშავების ხერხი
და მოწყობილობა
(57) ამოღებული გრუნტის დამუშავების ხერხი
ითვალისწინებს ამოღებული გრუნტის 50 მიწოდებას ფსკერსაღრმავებელი გემიდან 30,
სულ მცირე, ერთ ცენტრიდანულ სეპარატორში 10 და ამოღებული გრუნტის 50 დაყოფას
სველ და ტენიან ფრაქციებად 51,52, სულ მცირე, ტენიანი ფრაქციის შეგროვებას და მიწოდებას გრავიტაციულ სეპარატორში 20 და
შეგროვებული ტენიანი ფრაქციის დამატებით
დაყოფას მშრალ 53 და ტენიან ფრაქციებად
54, და, სულ მცირე, მშრალი ფრაქციის მიწოდებას სატრანსპორტო გემზე 49, რომელსაც
გააჩნია, სულ მცირე, 50000ტ ამოღებული
გრუნტის მშრალი ფრაქციის მიღების და ტრანსპორტირების შესაძლებლობა. გამოგონებით, ასევე, წარმოდგენილია სისტემა, რომელიც შეიცავს ამოღებული გრუნტის დასამუშავებელ მოწყობილობას 1 და სატრანსპორტო გემს 40 მშრალი ფრაქციის დასაგროვებლად და ტრანსპორტირებისათვის.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
13 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

__________________________________________
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gamogonebebi

gamogonebis patentebi
ganyofileba A

A 61 K 9/48
A 61 K 47/12
A 61 K 47/36
A 61 K 47/38
(44) 11(399)/2014

A 61
(11) P 2014 6172 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 F 2/16
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 13245 A
(21) AP 2013 013245
(22) 2013 09 26
(24) 2013 09 26
(73) მერაბ დვალი (GE)
ი. აბაშიძის ქ. 31, 0179, თბილისი (GE)
(72) მერაბ დვალი (GE)
(54) ფაკიური თვალშიგა ბროლი
__________________________________________
(11) P 2014 6173 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 F 2/16
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 13246 A
(21) AP 2013 013246
(22) 2013 09 26
(24) 2013 09 26
(73) მერაბ დვალი (GE)
ი. აბაშიძის ქ. 31, 0179, თბილისი (GE)
(72) მერაბ დვალი (GE)
(54) თვალშიგა აკომოდაციური ბროლი
__________________________________________
(11) P 2014 6170 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 8/37
A 61 Q 19/00
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 12797 A
(21) AP 2010 012797
(22) 2010 12 17
(24) 2010 12 17
(31) 0959165
(32) 2009 12 18
(33) FR
(86) PCT/EP2010/070028, 2010 12 17
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ (FR)
45, პლას აბელ ჟანს, F- 92100 ბულონი ბილანკური (FR)
(72) კორინ დეშელეტი (FR);
დანიელ ღედული (FR)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) 2,3 - დიჰიდროქსიპროპილ
დოდეკანოატის გამოყენება
სებორეის სამკურნალოდ
__________________________________________
(11) P 2014 6166 B

(10) AP 2014 12120 A
(21) AP 2009 012120
(22) 2009 07 27
(24) 2009 07 27
(31) 2008-194219
(32) 2008 07 28
(33) JP
(86) PCT/JP2009/063708, 2009 07 27
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 5410045 (JP)
(72) იასუჰირო ჰირაიში (JP);
მუნეო ნონომურა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია
__________________________________________
(11) P 2014 6168 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 P 13/02
C 07 D 498/04
A 61 P 21/00
A 61 P 3/00
A 61 P 15/00
A 61 P 43/00
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 12529 A
(21) AP 2010 012529
(22) 2010 06 14
(24) 2010 06 14
(31) 2009-142673; 2010-147226
(32) 2009 06 15; 2010 06 14
(33) JP; JP
(86) PCT/JP2010/060408, 2010 06 14
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) შიგეკაზუ სასაკი (JP);
ტომოკაზუ კუსუმოტო (JP);
იზუმი ნომურა (JP);
ჰირონობუ მაეზაკი (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) პირაზინოოქსაზეპინის
წარმოებულები
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/14
A 61 K 9/16
A 61 K 9/20
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gamogonebebi

ganyofileba B
B 23
(11) P 2014 6174 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 P 6/04
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 13374 A
(21) AP 2014 013374
(22) 2014 02 03
(24) 2014 02 03
(73) იოსებ მაისურაძე (GE)
ზაქარიაძის ქ. 9, ბ. 12, 0177, თბილისი (GE)
(72) იოსებ მაისურაძე (GE)
(54) რკინიგზის ან/და მეტროპოლიტენის ვაგონის ურიკის ჩარჩოს
განივ ძელზე ბზარის რემონტის
ხერხი
__________________________________________

ganyofileba C
C 07
(11) P 2014 6169 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/10
A 61 K 31/438
A 61 P 3/10
A 61 P 1/16
(44) 11(399)/2014

C 10
(11) P 2014 6167 B

(10) AP 2014 12700 A
(21) AP 2010 012700
(22) 2010 10 29
(24) 2010 10 29
(31) 61/259,823
(32) 2009 11 10
(33) US
(86) PCT/IB2010/054908, 2010 10 29
(73) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10017 (US)
(72) სკოტ უილიამ ბაგლი (US);
დევიდ ენდრიუ გრიფითი (US);
დენიელ ვეი-შუნგ კუნგი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) N1-პირაზოლოსპიროკეტონი
აცეტილ-CoA კარბოქსილაზას
ინჰიბიტორები
__________________________________________
(11) P 2014 6171 B
(10) AP 2014 12804 A
(21) AP 2010 012804
(22) 2010 12 21
(24) 2010 12 21
(31) P0900795

10

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 495/04
(44) 11(399)/2014

(32) 2009 12 21
(33) HU
(86) PCT/HU2010/000148, 2010 12 21
(73) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან
მიუკედე რესვენტარშაშაგ (HU)
30-38, კერესტური უტ. H-1106
ბუდაპეშტი (HU)
(72) მარტა პორჩ-მაკკაი (HU);
ტამაშ გრეგორი (HU);
ბალაჟ ვოლკი (HU);
გაბორ ნემეტი (HU);
იოჟეფ ბარკოცი (HU);
ბალინტ ნიულაში (HU);
ტიბორ მეზეი (HU);
დიორდ რუჟიჩი (HU);
ანგელა პანდური (HU);
ერიკა სილადიი (HU);
კალმან ნადი (HU);
პეტერ შლეგელი (HU);
ენიკიო მოლნარი (HU);
იოჟეფ დებრეცენი (HU)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) ფარმაცევტული ნაერთის
დამზადების გაუმჯობესებული
ხერხი
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
C 10 G 29/04
C 10 G 29/16
C 10 G 9/00
C 10 G 1/04
E 21 B 43/00
(44) 11(399)/2014

(10) AP 2014 12380 A
(21) AP 2010 012380
(22) 2010 02 10
(24) 2010 02 10
(31) 61/152,220
(32) 2009 02 12
(33) US
(86) PCT/US2010/023740, 2010 02 10
(73) რედ ლიფ რისორსიზ, ინკ. (US)
200 ვ. სივიქ სენტერ დრაივ, სუიტ 190,
სენდი, იუტა 84070 (US)
(72) ჯეიმს ვ. პატენი (US);
ტოდ დანა (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ჰერმეტული საკონტროლო
ინფრასტრუქტურიდან ნახშირბადის
ემისიის შემცირება და იზოლაცია
__________________________________________

#18 2014 09 25

sasargeblo modelebi
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba B
B 65
(10) AU 2014 13430 U

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 D 5/30
(21) AU 2014 013430
(22) 2014 03 27
(71) შპს ტეისტ ბრეიკი (GE)
ვარკეთილის 3, I მკრ., კორპ. 32, ბ. 10,
0163, თბილისი (GE)
(72) დავით ენდელაძე (GE)
(54) მუყაოს კოლოფის შლილი
(57) მუყაოს კოლოფის შლილი 1 შეიცავს ოთხ
ან მეტ გრძივ პარალელურ გადაღუნვის ხაზს
2, მათ შორის ორი კედლის 3, ძირისა 4 და თავის 5 უბნებით, უბნების კიდეები, გრძივი მიმართულებით შესუსტებული კვეთებით დაკავშირებულია საგდულებთან 6, 7 და 8 კოლოფის ასაწყობად. საგდულს 8 აქვს ენა 9 კოლოფის შესაკრავად. კოლოფის საფუთავის შლილს აქვს ორი ან მეტი ლუწი განივი კვეთის
შესუსტების ხაზი 10 ასახევი ღვედის 11 ან
ღვედების წარმოსაქმნელად.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2

__________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelis patentebi
ganyofileba E

ganyofileba G

E 04

G 01

(11) U 2014 1834 Y

(51) Int. Cl. (2006)
E 04 B 2/08
(44) 11(399)/2014

(10) AU 2014 13288 U
(21) AU 2013 013288
(22) 2013 11 11
(24) 2013 11 11
(73) ზაურ ხომერიკი (GE)
ალ. ყაზბეგის გამზ. 34, ბ.52, 0186,
თბილისი (GE)
(72) ზაურ ხომერიკი (GE)
(54) თბოსაიზოლაციო კედელი
__________________________________________

(11) U 2014 1833 Y

(10) AU 2014 13283 U
(44) 11(399)/2014
(21) AU 2013 013283
(22) 2013 11 05
(24) 2013 11 05
(73) ფრიდონ გვაჯაია (GE)
წმინდა გიორგის ქ. 142, 4400, ფოთი (GE)
(72) ფრიდონ გვაჯაია (GE)
(54) დიდტვირთულობის სასწორის
დაკალიბრების, დაგრადუირებისა და
შემოწმების ხერხი
__________________________________________

ganyofileba F
F 25
(11) U 2014 1835 Y

(51) Int. Cl. (2006)
F 25 B 30/00
H 02 N 10/00
H 01 L 37/02
(44) 11(399)/2014

(10) AU 2014 13340 U
(21) AU 2013 013340
(22) 2013 12 25
(24) 2013 12 25
(73) მიხეილ ზვიადაძე (GE)
დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 35, ბ. 19,
0159, თბილისი (GE);
ანზორ ბერძენიშვილი (GE)
დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 35, ბ. 41,
0159, თბილისი (GE)
(72) მიხეილ ზვიადაძე (GE);
ანზორ ბერძენიშვილი (GE)
(54) სეგნეტოელექტრული თბური ტუმბო
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
G 01 G 3/00

#18 2014 09 25

dizainebi
registrirebuli dizaini
(11) D 2014 590 S
(51) 19-08
(10) AD 2014 784 S
(44) 11(399)/2014
(21) AD 2014 000784
(22) 2014 03 04
(24) 2014 03 04
(18) 2019 03 04
(73) შპს ,,მითანა“ (GE)
გ. ჭყონდიდელის ქ. 26, 0180, თბილისი (GE)
(72) ზაურ მორბედაძე (GE)
(54) ძეხვის ეტიკეტი
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2014 71680 A
(210) AM 071680
(220) 2014 01 21
(731) შპს „ადამიუმი“
რუბინიანცის ქ. 21/3, ბ. 19, ერევანი,
სომხეთი
(740) ნერსეს მკრტჩიან
(540)

(591) წითელი, თეთრი
(531) 26.01.20-27.05.24-28.19.00-29.01.12(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვები „ხორცის პროდუქტები“
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
_________________________________________
(260) AM 71924 A*
(210) AM 071924
(220) 2013 04 17
(731) სტაფორდ-მილერ (ირლანდია)
ლიმითიდ
კლჩერეინ, იუგელ როუდ, დანგარვანი,
კო. უოტაფორდ, ირლანდია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

SENSODYNE
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ კბილის პასტები და ფხვნილები, პირის
ღრუს სავლებები და სუნთქვის გამახალისებლები; სტომატოლოგიური გელები, კბილების
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გამათეთრებელი პრეპარატები, კბილების საწმენდ-საპრიალებელი პრეპარატები, კბილების
მათეთრებელი პრეპარატები და აქსელერატორები, კბილებიდან ლაქების მოსაშორებელი
კოსმეტიკური პრეპარატები.
5 _ სამედიცინო დანიშნულების კბილის პასტები და ფხვნილები, სამედიცინო დანიშნულების კბილების გამათეთრებელი პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების კბილების
მათეთრებელი პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების გამათეთრებელი პრეპარატები,
სამედიცინო დანიშნულების პირსავლებები,
კბილის ჰიგიენის დაცვისთვის განკუთვნილი
სამედიცინო დანიშნულების საღეჭი რეზინი
და აბები.
10 _ სტომატოლოგიური სინები (ლანგრები)
გამათეთრებელი პრეპარატებისთვის.
21 _ კბილის ჯაგრისები, კბილის საჩიჩქნები,
კბილთაშუა ადგილების საწმენდი ძაფები.
_________________________________________
(260) AM 2014 72524 A
(210) AM 072524
(220) 2013 06 06
(731) შპს „კახური“
თბილისის გზატკეცილი 1, 2200,
თელავი, საქართველო
(540)

ნაფარეული ველი
НАПАРЕУЛИ ВЕЛИ
Napareuli Velley
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ღვინო
_________________________________________
(260) AM 2014 73633 A
(210) AM 073633
(220) 2013 08 22
(731) ფეშენ უან ტელევიჟნ ლლკ.
820 მერიდიან ავე, სუიტ 100, 33139
მაიამი-ბიჩი, ფლორიდა, აშშ
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(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.09-26.11.03-27.05.10-27.05.21(511)
38 _ სატელევიზიო პროგრამების მაუწყებლობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73877 A
(210) AM 073877
(220) 2013 09 09
(731) შპს „ახალი ნათება“
ალ. ყაზბეგის გამზ. 25ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, ყვითელი
(531) 26.04.12-26.11.09-27.05.17-28.19.0029.01.12(511)
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
_________________________________________
(260) AM 2014 73934 A
(210) AM 073934
(220) 2013 09 16
(731) ჰანქუქ ტაიე ვორლდვაიდ კო, ლტდ
647-15, იოქსამ-დონგ, ქანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) ლარისა ამირხანიანი
(540)

შუალებები; კამერები ველოსიპედისათვის; კამერები მოტოციკლებისათვის; კამერები პნევმატიკური სალტესათვის; კამერები სატრანსპორტო საშუალებების სალტესათვის; კამერები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მოტოციკლის საბურავები; სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; უსაფრთხოების
ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათვის; კოტები
(წვეტები) საბურავებისათვის; კოტები (სარჭები) საბურავებისათვის; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის;
პნევმატიკური სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები;
უკამერო საბურავები ველოსიპედისათვის;
უკამერო საბურავები მოტოციკლისთვის; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების
სარქველები; სატრანსპორტო საშუალებების
თვლები; მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის; ქარსარიდი მინები.
_________________________________________
(260) AM 2014 73968 A
(210) AM 073968
(220) 2013 09 20
(731) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) შპს „ტექნო ბუმი“
(540)

HANKOOK
(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ რეზინის თვითწებვადი ზესადებები სალტეს კამერის სარემონტოდ; ჰაერის ტუმბოები
(სატრანსპორტო საშუალებების საკუთნო);
საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებები; ავტომანქანის საბურავები; ავტომანქანები; ველოსიპედის საჭეები; ველოსიპედის საბურავები;
ველოსიპედები; ნავები; მუხრუჭის ზესადებები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმატიკური სალტეების გარსაცმები; შალითები საბურავებისთვის; შალითები
სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო სა-

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17-28.19.00(511)
35 _ სავაჭრო საქმიანობა-საყოფაცხოვრებო
და ნებისმიერი სხვა ტექნიკით ვაჭრობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73969 A
(210) AM 073969
(220) 2013 09 20
(731) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
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(731) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) შპს „ტექნო ბუმი“
(540)

(740) შპს „ტექნო ბუმი“
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17-28.19.00(511)
35 _ სავაჭრო საქმიანობა-საყოფაცხოვრებო
და ნებისმიერი სხვა ტექნიკით ვაჭრობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73970 A
(210) AM 073970
(220) 2013 09 20
(731) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) შპს „ტექნო ბუმი“
(540)

(260) AM 2014 74059 A
(210) AM 074059
(220) 2013 09 27
(731) ჩჟეცზიან თიანლი თულს კო. ლტდ.
ოუექინგში სითი ფარონგ სპეშალ
ინდასტრიალ ზოუნ, ჩჟეცზიანი, ჩინეთი
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17-28.19.00(511)
35 _ სავაჭრო საქმიანობა-საყოფაცხოვრებო
და ნებისმიერი სხვა ტექნიკით ვაჭრობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73971 A
(210) AM 073971
(220) 2013 09 20
(731) შპს „ტექნო ბუმი“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, 0160,
თბილისი, საქართველო
(740) შპს „ტექნო ბუმი“
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17-28.19.00(511)
35 _ სავაჭრო საქმიანობა-საყოფაცხოვრებო
და ნებისმიერი სხვა ტექნიკით ვაჭრობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 73972 A
(210) AM 073972
(220) 2013 09 20
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(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17-28.19.00(511)
35 _ სავაჭრო საქმიანობა-საყოფაცხოვრებო
და ნებისმიერი სხვა ტექნიკით ვაჭრობა.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
8 _ ბურღები (ხელის იარაღის ნაწილები) 080016; დრელები - 080094; მჭრელი ინსტრუმენტები (ხელის იარაღი) - 08023; საღრევები 080197; ქანჩის გასაღები - 080064; ღოჯები 080159; ღრუ ბურღები (ხელის იარაღის ნაწილები) - 080108; ხერხის ტანები (ხელის იარაღის ნაწილები) - 080151; ხელის იარაღის ხელის სამართავი - 080072.
_________________________________________
(260) AM 2014 74060 A
(210) AM 074060
(220) 2013 09 27
(731) დაიჯეო ბრენდს ბ.ვ.
10-12 მოლენვერფ, 1014 BG ამსტერდამი,
ნიდერლანდი
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

DOUBLE BLACK
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა); ვისკი და ვისკის საფუძველზე დამზადებული ალკოჰოლური სასმელები.
_________________________________________
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(540)

(260) AM 2014 74169 A
(210) AM 074169
(220) 2013 10 02
(731) შპს „ბარამბო“
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, ცისფერი
(531) 26.01.18-29.01.04(511)
9 _კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი.

ბარამბო
Barambo
Барамбо
(591) შავ-თეთრი
(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
38 _ კავშირგაბმულობა.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
_________________________________________
(260) AM 2014 74249 A
(210) AM 074249
(220) 2013 10 08
(731) „ზე ჯილეტ კომპანი“
უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი,
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე

35 _ დახმარება საქმიანობის მართვაში, თვითღირებულების ანალიზი, დახმარება კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში,
განახლება (სარეკლამო მასალის - ), აუქციონით გაყიდვა, ბაზრის შესწავლა, სარეკლამო
ტექსტების გამოქვეყნება, რეკლამა, მართვა
(მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის - ), პროგნოზირება (ეკონომიკური - ), ინფორმაცია
(საქმიანი - ), გაქირავება (სარეკლამო სივრცის - ), საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა
მესამე პირთათვის, სისტემატიზაცია (კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის - ),
შეგროვება (კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის - ), მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის], აბონირების ორგანიზება მესამე პირთათვის (კავშირგაბმულობის მომსახურებაზე - ), დამუშავების ადმინისტრირება (შესყიდვაზე შეკვეთების - ), შეგროვება (სტატისტიკური მონაცემების - ).
36 _ საბროკერო საქმიანობა; საბირჟო შუამავლობა; ფულადი სახსრების გადარიცხვა
ელექტრონული ანგარიშგების სისტემაში.

(540)

SWIRL
(591) შავ-თეთრი
(511)
8 _ საპარსები (სამართებლები) და საპარსის
(სამართებლის) პირები; საპარსის (სამართებლის) პირებისთვის სპეციალურად განკუთვნილი და მათი შემცველი გამანაწილებლები,
კასეტები, დამჭერები და კარტრიჯები; ნაწილები და ფიტინგები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74303 A
(210) AM 074303
(220) 2013 10 10
(731) შპს "Emedica"
გრიბოედოვის ქ. №3, 0108, თბილისი,
საქართველო

38 _ გადაცემა კომპიუტერის მეშვეობით
(შეტყობინებებისა და გამოსახულებების - );
კავშირგაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომსახურების უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნველყოფა.
39 _ გადაზიდვები სატვირთო ავტოტრანსპორტით; ადგილზე მიტანა (საქონლის - ); საქონლის შენახვა; საწყობში საქონლის შენახვა;
საწყობების გაქირავება; კურიერის მომსახურება [კორესპონდენციის ან საქონლის ადგილზე მიტანა]; საქონლის შენახვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ელექტრონულ
საშუალებებში დაფიქსირებული საბუთების
ან მონაცემების შენახვა.
42 _ კომპიუტერული პროგრამების შედგენა;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის
მოდერნიზაცია; მონაცემებისა და ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება [არა ფიზიკური].
_________________________________________
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(260) AM 2014 74328 A
(210) AM 074328
(220) 2013 10 11
(731) შპს „ქართული ღვინის სახლი“
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბაცანაძე
(540)

აზნაური
AZNAURI
АЗНАУРИ
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74329 A
(210) AM 074329
(220) 2013 10 11
(731) შპს „ქართული ღვინის სახლი“
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბაცანაძე
(540)

(591) წითელი და ბეჟი
(531) 05.07.10-26.01.21-26.04.22-28.05.0029.01.13(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვა "ТБИЛИСОБА" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74330 A
(210) AM 074330
(220) 2013 10 11
(731) შპს „ქართული ღვინის სახლი“
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბაცანაძე
(540)

(591) წითელი და ბეჟი
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(531) 05.07.10-26.01.21-26.04.22-28.19.0029.01.13(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვა „თბილისობა“ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74331 A
(210) AM 074331
(220) 2013 10 11
(731) შპს „ქართული ღვინის სახლი“
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანის რაიონი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბაცანაძე
(540)

(591) წითელი და ბეჟი
(531) 05.07.10-26.01.21-26.04.22-27.05.2429.01.13(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვა "TBILISOBA" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74332 A
(210) AM 074332
(220) 2013 10 11
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“
სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა, საქართველო
(740) ედიშერ ხიმშიაშვილი
(540)

(591) ოქროსფერი, ლურჯი, და მწვანე
ფერების კომბინაცია
(531) 05.07.10-06.07.01-24.01.10-24.01.1128.19.00-29.01.15(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვები „ქართული“, „ლიმონათი“ და "Грузинский" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
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(511)
32 _ ლუდი, ლიმონათი, წყალი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74340 A
(210) AM 074340
(220) 2013 10 15
(731) შპს „ემბრიონი“
ს. კარათაკლა, 4703, გარდაბანი,
საქართველო
(740) თეა კერესელიძე
(540)

V-DRUF
ვი-დრაფი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74345 A
(210) AM 074345
(220) 2013 10 15
(731) ,,მასტერკარდ ინტერნეშენელ
ინკორპორეიტიდ“
დელავერის კორპორაცია
2000 პერჩიზ სტრიტი, პერჩიზი,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

WORLD MASTERCARD
(591) შავ-თეთრი
(511)
36 _ დაზღვევა; საფინანსო საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო და სავალუტო ოპერაციები;
საფინანსო მომსახურება; საბანკო და საკრედიტო ოპერაციები; საკრედიტო, სადებეტო,
ანგარიშსწორებისა და ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების
მომსახურება (აკრედიტივ-ბარათები); საბანკო
სამსახური; გადახდის, კრედიტების გაცემის,
სადებეტო სამსახურები, ფულის აკრეფასთან,
ფულადი სახსრების გაცემისა და შენახული
ფასეულობების შეღწევასთან დაკავშირებული მომსახურება; ვექსელების გადახდა; მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საკრედიტო, სადებეტო, ანგარიშსწორებისა და წინასწარ გადახდილ ბარათებთან და იმ ბარა-

თებთან, რომლებშიც ჩადებულია ლიმიტირებული თანხა /აკრედიტივ-ბარათები/; ჩეკების
გასინჯვა ნამდვილობაზე და ჩეკების განაღდების მომსახურება; ავტომატიზებული სალაროს აპარატებით/ ბანკომატებით მომსახურება; ფინანსური ოპერაციების/გარიგებების დამუშავება დროის რეალურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის ან ტელეკომუნიკაციური საშუალებების მეშვეობით ან ტერმინალებზე უშუალოდ შესყიდვის ადგილზე; ფინანსური ოპერაციების/გარიგებების დამუშავება, რომელსაც ახორციელებს ბარათის
მფლობელი ავტომატიზებულ სალაროს აპარატების/ ბანკომატების მეშვეობით; ბარათის
მფლობელისათვის დაწვრილებითი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ეხება ბალანსს,
დეპოზიტსა და ანგარიშიდან ფულის მოხსნას
ავტომატიზებული სალაროს აპარატების/ ბანკომატების მეშვეობით; ანგარიშსწორება/გადახდის განხორციელება და სანქციონირების
მომსახურება; მოგზაურების და ტურისტების
დაზღვევა; საგზაო ჩეკების და ვაუჩერების გამოცემა და გადახდა; გადამხდელების უფლებამოსილების ნებადართვასთან/ავტორიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსური
ინფორმაციის კოდირება და გაშიფრვა; საფინანსო ანგარიშსა და დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული საქმისწარმოება; ელექტრონული გაანგარიშების სისტემების მეშვეობით
ფულადი სახსრების გადაგზავნა და ფულის/ვალუტის გადაცვლა; ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება ინტერნეტითა და სხვა
კომპიუტერული ქსელებით; შორეული გადახდის სამსახური; ლიმიტირებული სახსრების
მქონე ელექტრონული საფულეების მომსახურება; ელექტრონული ანგარიშსწორების სისტემაში ფულადი სახსრებისა და ვალუტის
გადაგზავნისათვის მომსახურების შეთავაზება; დებეტური და კრედიტული მომსახურების
შეთავაზება რადიოსიხშირული მაიდენტიფიცირებელი მოწყობილობის, (ტრანსპონდერების) დახმარებით; დებეტური და კრედიტული
მომსახურების შეთავაზება კავშირგაბმულობის და ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების
დახმარებით. გადაზიდვების დაზღვევა; ჩეკების ნამდვილობის დადასტურება და შემოწმება; სამგზავრო ვაუჩერების და ჩეკების გამოცემასა და დაფარვასთან დაკავშირებული მომსახურება; ფინანსური მომსახურება საცალო
ვაჭრობის მხარდაჭერისათვის, მობილური კავშირის საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის უსადენო მოწყობილობებით გადახდების
განხორციელება; ფინანსური მომსახურება
საცალო ვაჭრობის მხარდაჭერისათვის რეალური დროის რეჟიმში ქსელებით ან სხვა
ელექტრონული საშუალებებით, რომლებიც
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იყენებენ ინფორმაციას ელექტრონულ-ციფრულ ფორმაში; სახსრების გადაგზავნასთან
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, სახსრების უსაფრთხო გადაგზავნა, მათ შორის,
ფულადი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონული ფორმით, კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით გონიერი ბარათების შეღწევის დახმარებით და გადახდის ბარათების მეშვეობით,
რომლებშიც ჩაშენებულია მიკროპროცესორი;
ანგარიშების გადახდაზე მომსახურების შეთავაზება ვებ-საიტების მეშვეობით; საბანკო
მომსახურება შეთავაზებული რეალური დროის რეჟიმში; ფინანსური მომსახურება შეთავაზებული ტელეფონით და გლობალური კომპიუტერული ქსელით ან/და ინტერნეტით; უძრავ
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები,
კერძოდ, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
მომსახურება; უძრავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა; ქონების/ საკუთრების მფლობელებისათვის; ფინანსირება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების საბროკერო მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შეფასება/ექსპერტიზა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სააგენტოები; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ
ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მართვა; ჰიპოთეკური კრედიტებისა
და სესხების შეთავაზება უძრავი ქონების დაგირავებით; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციების მართვა; იპოთეკური კრედიტებისა და სესხების შეთავაზება
უძრავი ქონების დაგირავებით; უძრავი ქონების მშენებლობასთან, რემონტსა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული მომსახურება;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური საბროკერო მომსახურება; უძრავ ქონებასთან, შენობებსა და ნაგებობებთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახურება; უძრავი ქონების შეძენისას შემოთავაზებული ფინანსური
მომსახურება; უძრავი ქონების დაგირავების
საფუძველზე საკრედიტო ხელშეკრულებებთან და სესხებთან დაკავშირებული შეთანხმებების მომზადება; უძრავი ქონების გაყოფის
ორგანიზაცია და განხორციელება; უძრავი
ქონების შესყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველყოფის ორგანიზაცია, დახმარება უძრავი
ქონების შეძენისას და უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდებისას; კაპიტალდაბანდება უძრავ ქონებაში; კომერციული დანიშნულებით
გამოყენებულ ქონებასთან დაკავშირებული
ინვესტიცია; საკუთრების გაყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება; საკუთრების უპირობო მფლობელის ქონების ფინანსური შეფასება; არენდით აღებული საკუთრებისა და
კერძო საკუთრების ფინანსური შეფასება; უძრავი ქონების არენდაში/გაქირავებაში გაცემის ორგანიზაცია; უძრავი ქონების არენ-
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დის/დაქირავების ორგანიზაცია; საკუთრების
ლიზინგი; უძრავი ქონების ლიზინგი; მიწის
მთლიანი საკუთრებისა და უძრავი ქონების
სრული საკუთრების უფლებით ლიზინგი; ქონების მართვის მომსახურება, რომელიც ეხება
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებს; ქონების ღირებულების შეფასება/ განსაზღვრა; ქონების საკუთრების ობიექტების
პორტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი
ქონების ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების ღირებულების შეფასება-განსაზღვრასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციები; კონსულტაციები და რეკომენდაციები კორპორაციული უძრავი ქონების
დარგში; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
კომპიუტერიზებული საინფორმაციო მომსახურება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი
ქონების შეძენასთან დაკავშირებული გამოკვლევები; უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის
აუქციონებთან დაკავშირებული გამოკვლევები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74346 A
(210) AM 074346
(220) 2013 10 15
(731) „ზე იოკოჰამა რაბა კო., ლტდ“
36-11, 5-ჩომე შიმბაში, მინატო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
12 _ სალტეები ავტომობილებისათვის; თვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
_________________________________________
(260) AM 2014 74484 A
(210) AM 074484
(220) 2013 10 25
(731) მეგაინფარმ გმბჰ
ვორტჰერზეე-ზიუდუფერშტრასე 163 ს5,
9082 მარია ვიორტი, ავსტრია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MYRAMISTIN
(591) შავ-თეთრი
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(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; საკვები დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74485 A
(210) AM 074485
(220) 2013 10 25
(731) მეგაინფარმ გმბჰ
ვორტჰერზეე-ზიუდუფერშტრასე 163 ს5,
9082 მარია ვიორტი, ავსტრია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

МИРАМИСТИН
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; საკვები დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74486 A
(210) AM 074486
(220) 2013 10 25
(731) სს „ივერია“

გუდაუთის ქ. №7, დიდუბის რაიონი, 0119,
თბილისი, საქართველო
(540)

ნუნი
Нуни
Nuni
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74546 A
(210) AM 074546
(220) 2013 10 30
(731) ფიშერ კონტროლს ინტერნეშენელ ლლკ
205 საუთ სენთერ სტ., მარშალთაუნი,
აიოვა 50158, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DELTAV
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები,
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები;
ასევე, მრეწველობაში გამოყენებული ციფრუ-
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ლი ავტომატიზაციის და პროცესის მართვის
სისტემები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74711 A
(210) AM 074711
(220) 2013 11 11
(731) კარენ ვარდანიანი
ბაირონის ქ.3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

ORIENT
(591) შავ-თეთრი
(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
_________________________________________
(260) AM 2014 74754 A
(210) AM 074754
(220) 2013 11 15
(731) შპს ,,გეო-ალკო“
ლილოს 51, 0103, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2014 74757 A
(210) AM 074757
(220) 2013 11 15
(731) შპს გეო-ალკო
ლილოს 51, 0103, თბილისი,
საქართველო
(540)

ძველი კახეთი
СТАРАЯ КАХЕТИЯ
(591) შავ-თეთრი
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვები „კახეთი“ და "КАХЕТИЯ"
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74770 A
(210) AM 074770
(220) 2013 11 18
(731) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის ესოსიეიშენ
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერსიტი, კალიფორნია 94404, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

EVERYWHERE YOU WANT TO BY
(591) შავ-თეთრი
(511)
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74802 A
(210) AM 074802
(220) 2013 11 20
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ ს.ა.რ.ლ.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) ჭაობისფერი, ყავისფერი და/ან
ბორდოსფერი
(531) 25.01.10-25.01.19-25.03.07-27.05.2429.01.12(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
_________________________________________
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(591) თეთრი, შავი, სხვადასხვა ტონის
ნაცრისფერი, ცისფერი და ლურჯი
(531) 01.05.01-19.03.03-24.09.07-25.01.0127.05.10-29.01.12(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვები "SUPER SLIMS" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს პროდუქტები, სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოს,
კრეტეკის ჩათვლით; თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთვნოები სიგარეტის
ქაღალდის და სიგარეტის მილაკების (მუნდშტუკების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოს ქილების, სიგარეტის კოლოფების და
საფერფლეების, ჩიბუხების, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობების, სანთებელების ჩათვლით; ასანთი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74810 A
(210) AM 074810
(220) 2013 11 21
(731) „დივან ტურიზმ იშლეთმელერი ანონიმ
შირქეთი“
სარაი მაჰალესი, დოქტორ ფაზილ
ქიუჩიუქ ჯად. იუნტელ სოკ. No:15
იუმრანიე, სტამბოლი, თურქეთი
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

სამუშაოზე მოწყობა; დაქირავების ბიუროები;
პერსონალის დაკომპლექტება; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; კომერციული საქმიანობის შეფასება კომერციული და სამრეწველო პროდუქტებისათვის; აუქციონით გაყიდვა; მესამე პირთათვის სხვადასხვა სახის საქონლის ერთად განლაგება მომხმარებლების
მიერ აღნიშნული საქონლის მოხერხებულად
დათვალიერების და შეძენის მიზნით (აღნიშნული მომსახურების გაწევა შესაძლებელია
საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მიერ, საბითუმო ვაჭრობის საწარმოების მიერ, ელექტრონული საშულებების და ფოსტით შეკვეთის კატალოგების მეშვეობით).
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშიებული
საქმიანობა და ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
საშუამავლო საქმიანობა; უძრავი ქონების სააგენტოები და უძრავი ქონების მართვა; საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა; ბავშვთა ბაგები; ცხოველთა
პანსიონები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74868 A
(210) AM 074868
(220) 2013 11 25
(731) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

MZIANI
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.11(511)
35 _ რეკლამის, მარკეტინგის და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში გაწეული
მომსახურება; გამოფენების და ბაზრობების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საოფისე სამსახური; სამდივნო სამსახური; გაზეთებზე ხელმოწერის ორგანიზება
მესამე პირთათვის; სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და მიწოდება; საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის გაქირავება;
კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; ტელეფონზე მოპასუხეთა სამსახური აბონენტის არყოფნის დროს;
მართვა, ადმინისტრირება და კონსულტაციები საქმიან სფეროში; საბუღალტრო აღრიცხვა; კონსულტაციები კომერციის სფეროში;

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(260) AM 2014 74869 A
(210) AM 074869
(220) 2013 11 25
(731) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

MZIANETI
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
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(260) AM 2014 74903 A
(210) AM 074903
(220) 2013 11 26
(731) შპს „ABC“
ხოშარაულის ქ. 25 (ნაკ. 5/35), კორპ.3,
0119, თბილისი, საქართველო
(540)

STYLER
(591) შავ-თეთრი
(511)
19 _ იატაკები; კარებები; კარის ლირსები და
ჩარჩოები; კარნიზები; კედლის შესამოსი პანელები; პანელები სამშენებლო არალითონური;
პარკეტი; პარკეტის პლინთუსები; ჟალუზები
არალითონური; საგდულიანი კარები და ფანჯრები; სამშენებლო პანელები; ტიხრები; ფანჯრები და ფანჯრის ჩარჩოები; ჭერის შესამოსი პანელები და ლამფა; პროფილები; შეკიდული ჭერი; ფილები გადახურვისათვის.
35 _ ვაჭრობა; მესამე პირთათვის საქონლის
მიწოდებაში ხელშეწყობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74904 A
(210) AM 074904
(220) 2013 11 26
(731) შპს „ABC“
ხოშარაულის ქ. 25 (ნაკ. 5/35), კორპ.3,
0119, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01(511)
19 _ იატაკები; კარებები; კარის ლირსები და
ჩარჩოები; კარნიზები; კედლის შესამოსი პანელები; პანელები სამშენებლო არალითონური;
პარკეტი; პარკეტის პლინთუსები; ჟალუზები
არალითონური; საგდულიანი კარები და ფანჯრები; სამშენებლო პანელები; ტიხრები; ფანჯრები და ფანჯრის ჩარჩოები; ჭერის შესამოსი პანელები და ლამფა; პროფილები; შეკიდული ჭერი; ფილები გადახურვისათვის.
35 _ ვაჭრობა; მესამე პირთათვის საქონლის
მიწოდებაში ხელშეწყობა.
_________________________________________
(260) AM 2014 74905 A
(210) AM 074905
(220) 2013 11 26
(310) 2013737871
(320) 2013 11 01
(330) RU
(731) ლოევე სა
კალიე გოია 4, მადრიდი 28001, ესპანეთი
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

AURA LOEWE MAGNETICA
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ პარფიუმერული ნაწარმი, ტუალეტის
წყლები, ოდეკოლონები; საპნები პირადი გამოყენებისთვის; ეთერზეთები კოსმეტიკური
მიზნებისათვის; დეოდორანტები პირადი გამოყენებისთვის; კოსმეტიკური საშუალებები,
კოსმეტიკური გელები და პრეპარატები აბაზანისა და შხაპისათვის, კოსმეტიკური კრემები და ლოსიონები თმის, სახისა და სხეულისათვის; შამპუნები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74920 A
(210) AM 074920
(220) 2013 11 27
(731) შპს „ჯანსაღი პროდუქტი-დისტრიბუცია“
კოსტავას ქ. №75, მე-9 კორპ., ბ. №2, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) ქეთევან დოლიძე
(540)

წიქარა
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ ატრია; დამარილებული ხორცი; კარაქი;
ნაღების კარაქი; ლორი; პაშტეტი (ღვიძლის-);
სოსისი; სოსისი საფანელში; ღვიძლი; ღორის
ხორცი; ძეხვეული; მურაბები; ხილის კონსერვები; ხორცი; ხორცი, დაკონსერვებული; ხორცის კონსერვები; ხორცის ჟელე; ხორცის წვენი (საწებელა).
30 _ ხორციანი ღვეზელი; მდოგვი.
_________________________________________
(260) AM 2014 74994 A
(210) AM 074994
(220) 2013 12 02
(731) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ვალდმანშტრასე 8, 8001 ციურიხი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MOMESAL
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2014 74995 A
(210) AM 074995
(220) 2013 12 02
(731) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
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ვალდმანშტრასე 8, 8001 ციურიხი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

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

(260) AM 2014 75076 A
(210) AM 075076
(220) 2013 12 06
(731) შპს „კარტლის მენეჯმენტი“
კოსტავას ქ. 75გ, I სართ., 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2014 75002 A
(210) AM 075002
(220) 2013 12 03
(731) შპს „ქართული ბროილერი“
აკ. შანიძის ქ.21, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი
(531) 26.04.04-26.04.12-26.04.22-26.04.2429.01.12(511)
29 _ გაყინული ხორცპროდუქტები, ქათმის
ხორცი, მათ შორის, გაყინული და გაციებული
(ნედლი), ქათმის ფილე; ქათმის ნაწილები,
მათ შორის, ქათმის ფრთები, ბარკლები,
ფრთის ძირი, ბარკლის ძირი, თავფეხი, კისერი, ზურგის ნაწილი; ქათმის სუბპროდუქტები,
მათ შორის, ღვიძლი, გული, კუჭი; ხორცის
ექსტრაქტები, ღორი და ღორის სუბპროდუქტები; ხორცის ექსტრაქტები.
35 _ საქონლით მომარაგება რეალიზაციის
ჩათვლით, მათ შორის, საცალო და საბითუმო
ვაჭრობა გაყინული ხორცპროდუქტებით, ქათმისა და ღორის ხორცითა და მათი სუბპროდუქტებით.
_________________________________________
(260) AM 2014 75009 A
(210) AM 075009
(220) 2013 12 03
(731) „მედა აბ“
ბოქს 906, SE-170 09 სოლნა, შვედეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

СОЛКОСЕРИЛ
(591) შავ-თეთრი

(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები;
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები
და ნივთიერებები; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა;
მადეზინფიცირებელი საშუალებები; ფუნგიციდები.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.23-05.05.20-26.01.06-27.05.01(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და
საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი.
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7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.

შირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და სრულყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2014 75077 A
(210) AM 075077
(220) 2013 12 06
(731) შპს „კარტლის მენეჯმენტი“
კოსტავას ქ. 75გ, I სართ., 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; დაყალიბებული პლასტმასის ნაწარმი
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო მასალა;
არალითონური მოქნილი მილები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები, მარცვლეული, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი
ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავ-

26

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.23-05.05.20-26.01.06-28.19.00(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნა-
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კეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი.
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.

რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და სრულყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2014 75078 A
(210) AM 075078
(220) 2013 12 06
(731) შპს „კარტლის მენეჯმენტი“
კოსტავას ქ. 75გ, I სართ., 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; დაყალიბებული პლასტმასის ნაწარმი
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო მასალა;
არალითონური მოქნილი მილები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები, მარცვლეული, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი
ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-

(591) სხვადასხვა ტონალობის წითელი,
ყვითელი, მწვანე
(531) 01.15.23-05.05.20-26.01.06-27.05.0129.01.13(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
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ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი.
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება და სრულყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2014 75079 A
(210) AM 075079
(220) 2013 12 06
(731) შპს „კარტლის მენეჯმენტი“
კოსტავას ქ. 75გ, I სართ., 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; დაყალიბებული პლასტმასის ნაწარმი
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო მასალა;
არალითონური მოქნილი მილები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები, მარცვლეული, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი
ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.

28

(591) სხვადასხვა ტონალობის წითელი,
ყვითელი, მწვანე
(531) 01.15.23-05.05.20-26.01.06-28.19.0029.01.13(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი;
დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები
პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების
მწებავი ნივთიერებები.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
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ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და
საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; მადანი.
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებულნი ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები.
17 _ კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი,
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; დაყალიბებული პლასტმასის ნაწარმი
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო მასალა;
არალითონური მოქნილი მილები.
21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები;
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები
და საკვები ცხიმები.
31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები, მარცვლეული, რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი

ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
_________________________________________
(260) AM 2014 75097 A
(210) AM 075097
(220) 2013 12 09
(731) ასუსტეკ კომპიუტერ ინკორპორეიშენ
4ფ. No:150, ლი-ტე რდ., პეიტოუ,
ტაიპეი, ტაივანი, ჩინეთი
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

IN SEARCH OF INCREDIBLE
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ ნოუთბუკები; პორტატიული კომპიუტერები; კომპიუტერის თაგვები; ყურსასმენები;
სტერეოგამაძლიერებლები;
მიკროფონები;
ხმის სისტემები დისტანციური მართვით,
გამაძლიერებლებით, ხმამაღლამოლაპარაკეებითა და მათი ნაწილებით; კომპიუტერის
დისპლეი მონიტორები; კომპიუტერის ცენტრალური პროცესორული მოწყობილობები;
კომპაქტური დისკების ფლეერები; ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილები მონაცემთა
შესაყვანად; პერსონალური კომპიუტერები;
კომპიუტერული ტერმინალები; ინტერნეტის
წვდომის მოწყობილობები; დედაპლატები;
გრაფიკული კარტები; ხმის პლატები (კომპიუტერული ნაწილები); ელექტრონული წიგნის
წამკითხველები; მობილური ტელეფონები;
პერსონალური ციფრული ასისტენტები (PDA);
ქსელური სერვერები; სინათლის დიოდის
პროჟექტორები; IP (ინტერნეტოქმებზე მომუშავე) კამერები; კომპიუტერული მოწყობილობები; ნოუთბუკის გადასატანი ბუდეები; სპეციალურად ადაპტირებული ჩანთები ტაბლე-
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ტური კომპიუტერებისთვის; სპეციალურად
ადაპტირებული ჩანთები ლეპტოპეტისა და
ნოუთბუკებისთვის; სპეციალურად ადაპტირებული დამცავი ბუდეები პერსონალური ციფრული ასისტენტებისთვის; ბუდეები მობილური ტელეფონებისთვის; კომპიუტერის გარე
მოწყობილობები.
_________________________________________
(260) AM 2014 75104 A
(210) AM 075104
(220) 2013 12 11
(731) ჰოლმარკ ქარდს პი ელ სი
ბინგლი როუდ, ბრედფორდი, უესტ
იორკშირი, BD9 6SD, გაერთიანებული
სამეფო
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.14-26.04.22-27.05.05(511)
24 _ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
_________________________________________
(260) AM 2014 75118 A
(210) AM 075118
(220) 2013 12 13
(310) 1,631,204
(320) 2013 06 14
(330) CA
(731) ფიტ ფუდს ლტდ.
101-1551 ბროდვეი სტრიტ, პორტკოქუიტლამი, ბრიტანული კოლუმბია
V3c 6N9, კანადა
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

MUTANT
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ნარევები სასმელებისათვის, რომლებიც
გამოიყენება როგორც საკვების შემცვლელები; ცილის ფხვნილები; დიეტური და საკვები
დანამატები; ცილის შემცველი დიეტური და
საკვები დანამატები სხეულის მასის მომატებისათვის; დიეტური დანამატები ბოდიბილდინგისათვის; დიეტური დანამატები სხეულის
წონის ზრდისთვის; დიეტური დანამატები კუნ-
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თების მასის ზრდისთვის; დიეტური დანამატები ძალის მომატებისათვის; დიეტური დანამატები სპორტში მაღალი შედეგების მისაღწევად; ცილაზე დაფუძნებული პრეპარატები;
ცილა, რომელიც გამოიყენება როგორც დიეტური დანამატი; ფხვიერი ცილა; ფხვნილი,
რომელიც გამოიყენება დიეტური და საკვები
დანამატების დასამზადებლად; ფხვიერი ცილის დანამატები; ცილის დანამატები ფხვნილის სახით; დიეტური დანამატები სხეულში
ცხიმების კლებისათვის; ცილის დანამატები
კაფსულების სახით; დიეტური დანამატები
სხეულის წონის კლებისათვის; ცილის დანამატები ტაბლეტების სახით.
_________________________________________
(260) AM 2014 75119 A
(210) AM 075119
(220) 2013 12 13
(310) UK00003011391
(320) 2013 06 25
(330) GB
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

AHE>D
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებლები, ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
_________________________________________
(260) AM 2014 75121 A
(210) AM 075121
(220) 2013 12 13
(731) ტერუმო კორპორეიშნ
44-1, 2-ჩომე, ჰატაგაია შიბუია-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.18-27.05.17(511)
10 _ სამედიცინო აპარატურა და ინსტრუმენტები.
_________________________________________
(260) AM 2014 75134 A
(210) AM 075134
(220) 2013 12 16
(731) შპს „ჯეოტრეიდი“
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აგლაძის ქ. № 26, კორპ. 4, ბ. 33,
0102, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Масляна
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 _ მცენარეული მარგარინი.
_________________________________________
(260) AM 2014 75219 A
(210) AM 075219
(220) 2013 09 09
(310) 73877/3-GE
(320) 2013 09 09
(330) GE
(731) შპს „ახალი ნათება“
ალ. ყაზბეგის გამზ. 25ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, ყვითელი
(531) 26.04.12-26.11.09-27.05.17-28.19.0029.01.12(511)
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
_________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2014 025158 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2013 68256 A
(220) 2013 04 12
(732) შპს ,,უნიმედ გრუპ კორპ.“
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, 0194,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025159 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2013 71033 A
(220) 2013 02 25
(732) შპს ,,უნიმედ გრუპ კორპ.“
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, 0194,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025160 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2013 71036 A
(220) 2013 02 25
(732) შპს ,,უნიმედ გრუპ კორპ.“
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, 0194,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025161 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71119 A
(220) 2013 02 27
(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025162 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71360 A
(220) 2013 03 14
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი, აგრეთვე, როგორც სტარბაკს
კოფი კომპანი, ვაშინგტონის
კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2014 025163 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71369 A
(220) 2013 03 15
(732) ევოლუშენ ფრეშ, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
1055 ქულეი ავენიუ, სან ბერნარდინო,
კალიფორნია 92408, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025164 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71442 A
(220) 2013 03 20
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025165 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71445 A
(220) 2013 03 20
(732) არკორ ს.ა.ი.კ.
ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო,
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა
_________________________________________
(111) M 2014 025166 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71447 A
(220) 2013 03 20
(732) შალტონ, ინკ.
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი ოჰაიო 45202, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025167 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71497 A
(220) 2013 03 22
(732) შპს ,ბი ემ სი გორგია“
სოხუმის ქ.10, 6000, ბათუმი,
საქართველო
_________________________________________
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(111) M 2014 025168 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71498 A
(220) 2013 03 22
(732) შპს ,,ბი ემ სი გორგია“
სოხუმის ქ.10, 6000, ბათუმი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025169 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71621 A
(220) 2013 04 02
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
დელავერის შტატის კორპორაცია
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025170 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71641 A
(220) 2013 04 02
(732) კლაას კგაა მბჰ
მიუნსტერშტრასე 33, 33428
ჰარსევინკელი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2014 025171 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71728 A
(220) 2013 04 08
(732) კლაას კგაა მბჰ
მიუნსტერშტრასე 33, 33428
ჰარსევინკელი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2014 025172 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71765 A
(220) 2013 04 10
(732) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
19808 უილმინგტონი, შტატი დელავერი,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025173 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71806 A

(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025174 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71807 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025175 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71809 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025176 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71810 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025177 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71811 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025178 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71812 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
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6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025179 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71813 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025180 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71814 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025181 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71815 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025182 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71816 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025183 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71817 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
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(111) M 2014 025184 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71818 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025185 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71819 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025186 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71820 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025187 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71821 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025188 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71822 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________
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(111) M 2014 025189 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71823 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025194 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71828 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025190 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71824 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025195 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71829 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025191 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71825 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025196 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71831 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025192 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71826 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025197 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71832 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025193 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 71827 A
(220) 2013 04 12
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სანრამონი, კალიფორნიის შტატი 94583,
აშშ
_________________________________________

(111) M 2014 025198 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72145 A
(220) 2013 05 07
(732) დავით დოლიძე
ხოშტარია-ბარნოვის ქ.27/42ა, ბ. 5, 0108,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
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(111) M 2014 025199 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72561 A
(220) 2013 06 07
(732) შპს „ჯეოპასტი“
საბურთალოს ქ. №43, ბ. 13, 0102,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025200 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72567 A
(220) 2013 06 10
(732) ინტერნეშენელ კოფი & თი, ლლკ
1945 საუთ ლა სიენეგა ბულვარი, ლოსანჯელესი, კალიფორნია 90034, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025201 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72774 A
(220) 2013 06 19
(732) შპს „ენონი“
მარაბდის ქ. 23, 0179, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2014 025202 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72869 A
(220) 2013 06 27
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________

1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინის
შტატი 53403-2236, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025205 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72882 A
(220) 2013 06 28
(732) ანდელი გრუპ კო., ლტდ.
No:208 ვეიქი როუდი, იუექინგ ეკონომიკ
დივოლოპმენტ ზოუნი, იუექინგი,
ჟეჯიანგი 325600, ჩინეთი
_________________________________________
(111) M 2014 025206 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72931 A
(220) 2013 07 02
(732) მარიოტ ინტერნეშენელ, ინკ.
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
_________________________________________
(111) M 2014 025207 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 73100 A
(220) 2013 07 12
(732) შპს ,,ჯეო-თრეიდინგი“ "Geo-Trading LTD"
ვარკეთილის მე-4 მ/რ, მე-3 კვ. 7-19, 0163,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2014 025203 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72870 A
(220) 2013 06 27
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 2014 025204 R
(151) 2014 09 10
(181) 2024 09 10
(260) AM 2014 72871 A
(220) 2013 06 27
(732) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ.
უისკონსინის კორპორაცია
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2014 25157 R
(151) 2014 09 03
(181) 2024 09 03
(210) AM 078334
(220) 2014 08 20
(732) შპს „ველინგტონი“
სტანისლავსკის ქ. 5, 0119, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.03.07(511)
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________

ფრიქსს ჩიფს
Frixx chips
Фриксс чипс
(591) შავ-თეთრი
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში
შემავალი სიტყვები „ჩიფს“, "chips" და "чипс"
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას.
(511)
29 _ დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად
დამუშავებული ბოსტნეული, ბოსტნეულისგან
დამზადებული ცხარე და ტკბილი სასუსნავი,
არომატით ან მათ გარეშე ჩიფსები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
_________________________________________
(111) M 2014 25208 R
(151) 2014 09 11
(181) 2024 09 11
(210) AM 078451
(220) 2014 09 02
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“
ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,
უკრაინა
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 70827 A*
(800) 1145951
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Mobile telephones; smart phones; tablet computers; notebook computers.
_________________________________________
(260) AM 72283 A*
(800) 1025706
(731) Ukrainsko-shveytsarske spilne pidpryemstvo u
formi tovarystva z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu "Ukrwermut+Co"
Sums'ka str., 73, Kharkiv 61023, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
30 – Coffee; coffee-based beverages; coffee beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk;
cocoa-based beverages; cocoa products; chocolate;
chocolate-based beverages; chocolate beverages
with milk; sugar.
43 – Bar services; cafes; cafeterias; restaurants; selfservice restaurants; food and drink catering; snackbars.
_________________________________________
(260) AM 2014 71404 A
(800) 1073665
(151) 2011 03 15
(891) 2013 01 09
(731) NUFARM
28, boulevard Camélinat, F-92230
GENNEVILLIERS, France
(540)

(591) Black, white
(511)
11 – LED lamps for highways.
_________________________________________
(260) AM 2014 73071 A
(800) 790476
(151) 2002 10 29
(891) 2013 02 25
(731) "VIPERA COSMETICS" WRZESIŃSKI
RYSZARD
ul. Armii Krajowej 10, PL-05-500
PIASECZNO, Poland
(540)

vipera
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics, perfumery products.
_________________________________________
(260) AM 2014 73073 A
(800) 1030086
(151) 2009 12 01
(891) 2013 05 30
(731) Skyscanner Limited
c/o Pinsent Masons LLP, 5 Old Bailey,
London EC4M 7BA, United Kingdom
(540)

SKYSCANNER

IKANOS
(591) Black, white
(511)
5 – Herbicides.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73045 A
(800) 1164666
(151) 2013 03 27
(731) Limited Liability Company "DiS PLUS"
16 Park street, 26, RU-105484 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – Advertising services provided via the Internet,
opinion polling, data processing, provision of business information, data feeds, auctioneering, all relating to travel.
39 – Travel information and arrangement services
provided from an Internet website providing information via means of a global computer network;
travel information provided online from a computer
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database; travel information accessible via a mobile
phone utilising wireless application protocol technology.
42 – Operating of a search engine relating to travel.
_________________________________________
(260) AM 2014 73074 A
(800) 1091363
(151) 2011 06 10
(891) 2013 04 08
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiou "Laboratoria sovremennogo
zdorovia"
ul. Khimzavodskaia, 11/20, RU-633004
Berdsk, Novosibirskaia obl., Russian
Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
3 – Bath salts, not for medical purposes; beauty
masks; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics;
cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations
for skin care; dentifrices; hair colorants; hair waving
preparations; greases for cosmetic purposes; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; nail care preparations; oils for cosmetic purposes; perfumery; pomades for cosmetic purposes; shampoos; shaving
preparations; soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; toiletries.
5 – Albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; antiseptics; bacterial preparations for medical and veterinary use; balms for medical purposes; biocides; biological preparations for medical purposes [including bioactive food additives]; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted
for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; digestives for pharmaceutical purposes;
elixirs [pharmaceutical preparations]; ferments for
pharmaceutical purposes; food for babies; germicides; herbs teas for medicinal purposes; lacteal flour
for babies; liniments; lotions for pharmaceutical purposes; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal oils; medicinal roots; mineral food-supplements
[including bioactive food additives]; nervines; nutritional additives for medical purposes [including bioactive food additives]; opotherapy preparations; preparations of trace elements for human use [including
bioactive food additives]; sea water for medicinal
bathing; serums; styptic preparations; therapeutic
preparations for the bath; tonics [medicines]; vitamin preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 73075 A
(800) 1102595
(151) 2011 11 11

(891) 2013 04 08
(731) Obchtchestvo s Ogranichennoy
Otvetstvennostyu "Laboratoriya Sovremennogo
Zdorovya"
ul. Khimzavodskaya, 11/20, Berdsk,
RU-633004 Novosibirskaya oblast,
Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; antiparasitic preparations; antiseptics; bacterial preparations for medical and veterinary use; balms for
medical purposes; biocides; biological preparations
for medical purposes [namely, bioactive food additives]; diabetic bread; dietetic beverages adapted
for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; digestives for pharmaceutical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; germicides;
herbs teas for medicinal purposes; food for babies;
lacteal flour for babies; liniments; lotions for pharmaceutical purposes; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal oils; medicinal roots; mineral
food-supplements [namely, bioactive food additives]; nervines; nutritional additives for medical purposes [namely, bioactive food additives]; opotherapy
preparations; preparations of trace elements for
human use [namely, bioactive food additives]; sea
water for medicinal bathing; serums; styptic preparations; therapeutic preparations for the bath; tonics
[medicines]; vitamin preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 73076 A
(800) 1106840
(151) 2011 12 20
(891) 2013 04 17
(731) Joseph-Marie PIVIDAL
1 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France
(540)
(591) Black, white
(511)
9 – Spectacles.
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewelry, precious stones; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; bags, card cases, purses, briefcases, clutch
bags made of leather or imitation leather; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.
_________________________________________
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(260) AM 2014 73079 A
(800) 1137668
(151) 2012 09 06
(891) 2013 05 24
(731) KWH Mirka Ltd
FI-66850 Jepua, Finland
(540)

(260) AM 2014 73194 A
(800) 1165905
(151) 2013 06 07
(731) Aegerion Pharmaceuticals, Inc.
101 Main Street, STE 1850, Cambridge,
Massachusetts 02142, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Abrasives, coated abrasives, non-woven abrasives, flexible abrasives, abrasive net, abrasive film,
abrasive cloth, abrasive paper, abrasive discs, abrasive sheets, abrasive strips, abrasive belts, abrasive
rolls.
_________________________________________
(260) AM 2014 73080 A
(800) 1140449
(151) 2012 10 11
(891) 2013 05 24
(731) KWH Mirka Ltd
FI-66850 JEPUA, Finland
(540)
(591) Black, white
(511)
3 – Abrasives, coated abrasives, flexible abrasives,
abrasive paper, abrasive discs, abrasive sheets, abrasive strips, abrasive rolls, abrasive belts.
_________________________________________
(260) AM 2014 73191 A
(800) 1165862
(151) 2013 05 16
(731) VANHECKE Peter
Bogdana Khmelnitskogo Street 80 app. 14,
KIEV 01030, Ukraine
(540)

CANNONIERE
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
18 – Leather and imitation leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising; business management; business
administration; administrative services; retail services in the field of clothing, footwear and headgear;
commercial mediation for wholesale trade in
clothing, footwear and headgear; commercial mediation for sale (by electronic means, such as the Internet) of clothing, footwear and headgear.
_________________________________________
40

LOJUXTA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceuticals for
cardiovascular
disorders,
hyperlipidemia.

the treatment of
in
particular,

42 – Pharmaceutical research and development in
the field of cardiovascular disease, in particular,
hyperlipidemia.
_________________________________________
(260) AM 2014 73195 A
(800) 1165920
(151) 2011 11 24
(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
Laoniuwan Village North, Shayang Road,
Shahe Town, Changping District, 102206
Beijing, China
(540)
(591) Black, white
(511)
12 – Automobiles; trucks; vehicles for transport for
agricultural use; tractors; engines for motor land
vehicles; motorcycles; cars; fork lift trucks; lifting
cars; coaches.
_________________________________________
(260) AM 2014 73199 A
(800) 1165958
(151) 2012 11 22
(731) BERTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Dosab Karanfil Sokak No:5, OsmangaziBursa, Turkey
(540)
(591) Black, white
(511)
24 – Woven textiles, namely, fabrics for use in the
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; non-woven textiles, namely,
fabrics for use in the manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen;
fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to
gases for aeronautical balloons; waterproof fabrics,
namely, waterproof fabric for manufacturing clothing, furniture, luggage and automobile upholstery;
gummed waterproof cloth; fabric of imitation animal
skins; textile linings, namely, linen lining fabric for
shoes, unfinished textile for the manufacture of li-
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nings for garments, textile used as lining for clothing; buckram; filtering materials of textile, namely,
chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics all for use in filtering liquids and powders; quilts of textile, blankets; washing mitts, bath linen, hand towels, face towels of
textile, bathing towels; tapestries of textile, handkerchiefs of textile, banners of textile, namely, cloth
banners; flags not of paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels; traveling rugs, namely, lap
rugs; curtains of textile, shower curtains of textile,
shower curtains of plastics; oilcloth for use as table
cloths; bed covers, namely, bed blankets, bed sheets,
bedspreads, bed linen, diapered linen, pillowcases,
quilt covers; furniture coverings of textile, namely,
unfitted fabric furniture covers; upholstery fabrics;
table napkins of textile; bed covers of paper.
25 – Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats,
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, readymade leather linings (parts of clothing), T-shirts,
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for
sports (for exclusive use for sports), clothing for
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs,
pants, socks; footwear, namely shoes excluding
orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts
namely heelpieces, insoles for footwear, footwear
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves,
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.
35 – Advertising agencies services, marketing and
publicity bureaus services including commercial or
advertisement exhibition and trade fair organization
services; providing office functions; business management; business administration; import and export
agencies; business investigations, evaluations, expert
business appraisals; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of woven textiles,
namely, fabrics for use in the manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen,
clothing, footwear, headgear (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; all of the aforementioned
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, through mail order catalogues or by means
of electronic media, for example, through web sites
or television shopping programmes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73200 A
(800) 1165969
(151) 2013 01 10
(731) JOEONE CO.,LTD.

Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy &
Technology, Development Area, Fujian
Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; shirts; suits, trousers; knitwear (clothing); top coats; jackets (clothing); clothing of imitations of leather; clothing of leather; clothing of leather; tee-shirts; underwear, dust coats; waistcoats;
layettes (clothing); bathing suits; shoes; hats; hosiery; gloves; neckties; straps (Terms Too Vague in
the opinion of the International Bureau – Rule
13(2)(b) of the Common Regulations); wedding
clothes.
_________________________________________
(260) AM 2014 73350 A
(800) 1168012
(151) 2013 06 17
(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79, 81675 München,
Germany
(540)

DENK
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and chemical preparations for medical purposes; healthcare preparations; dietetic preparations for medical purposes on
the basis of vitamins, mineral nutrients, trace elements, proteins and carbohydrates; food supplements for medical and non-medical purposes.
35 – Wholesale and retail trade with pharmaceutical
and chemical preparations used in industry, science,
agriculture, horticulture and forestry, especially for
use in the foodstuff, food supplement, pharmaceutical and cosmetics industries, artificial sweeteners,
paints and dyes, plant extracts and plant oils for
cosmetic purposes, chemical preparations for pharmaceutical and medical purposes, animal oils and
plant oils as well as plant extracts for pharmaceutical
and medical purposes, proteins for pharmaceutical
and medical purposes, food supplements for pharmaceutical and medical purposes, minerals and vitamins.
_________________________________________
(260) AM 2014 74202 A
(800) 1175707
(151) 2013 08 02
(731) Messe München GmbH
Am Messesee 2, 81829 München,
Germany
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(540)

(540)

BD FACSFREE
(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals for flow cytometry.
_________________________________________
(591) Green, orange, grey and black
(511)
35 – Advertising, marketing and promotion; arranging and conducting of trade fairs and shows,
events, displays, conferences, conventions, presentations, talks and exhibitions for business and advertising purposes; business networking services;
provision, reservation and rental of exhibition
stands, booths and equipment, advertising hoardings
and advertising space; provision of trade information
relating to the ceramics industry; business advice,
assistance and information; business services relating to the provision of sponsorship; information, advice and consultancy in relation to all the aforesaid
services.
_________________________________________
(260) AM 2014 74223 A
(800) 1175875
(151) 2013 04 17
(731) Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – Dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

AIRPORT TIME CAPSULE
(591) Black, white
(511)
9 – Computer hardware and peripherals; computer
hardware and computer software for communication
between multiple computers and between computers
and local and global computer networks; computer
hardware for data backup; computer memory hardware.
_________________________________________
(260) AM 2014 74228 A
(800) 1175937
(151) 2013 06 10
(731) COMPANY FOREX CLUB LTD.
Apartment No 3 Beau Bios, Castle Comfort,
Roseau, Dominica
(540)

MANTEXIN
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74224 A
(800) 1175876
(151) 2013 04 17
(731) Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha
10 – Dolní Měcholupy, Czech Republic
(540)

SEGOSANA
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74225 A
(800) 1175927
(151) 2013 08 20
(731) Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090 Franklin Lakes,
NJ 07417, USA
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(260) AM 2014 74226 A
(800) 1175929
(151) 2013 08 20
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

LIBERTEX
(591) Black, white
(511)
9 – Identity cards, magnetic; encoded magnetic
cards; optical data media; magnetic data media; electronic publications, downloadable; smart cards [integrated circuit cards]; audiovisual teaching apparatus; computer programmes [programs], recorded;
computer game programs; computer programs [downloadable software].
36 – Financial analysis; lease-purchase financing;
capital investments; financial information; financial
consultancy; stock exchange quotations; brokerage;
financial management; exchanging money; home
banking; electronic funds transfer; stocks and bonds
brokerage; loans [financing]; instalment loans; provident fund services; mutual funds; financing services.
42 – Computer system analysis; recovery of computer data; computer virus protection services; installation of computer software; computer software
consultancy; updating of computer software; monitoring of computer systems by remote access; maintenance of computer software; providing search engines for the internet; data conversion of computer
programs and data [not physical conversion];
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computer system design; rental of web servers; rental of computer software; hosting computer sites
[web sites]; duplication of computer programs; computer software design; creating and maintaining web
sites for others; computer programming; surveying.
_________________________________________
(260) AM 2014 74229 A
(800) 1175961
(151) 2013 03 01
(731) DIZAYN TEKNIK BORU VE
ELEMANLARI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Ataturk Mah. Inonu Cad. No:6 Kirac,
TR-34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey
(540)

(591) Blue, red and white
(511)
6 – Pipes and tubes of metal; water-pipes of metal;
gas-pipes of metal; junctions of metal for pipes;
drilling pipes of metal; flanges of metal; nipples;
stop collars of metal; collars of metal for fastening
pipes; elbows of metal for pipes; tees of metal.
19 – Non-metallic rigid plastic pipes for building
and their fittings; water pipes, not of metal; drain
pipes, not of metal; branching pipes, not of metal.
_________________________________________
(260) AM 2014 74230 A
(800) 1175973
(151) 2013 04 05
(731) MAZZA GRAZIANO
Lungomare Gramsci, 19, I-63822 PORTO
SAN GIORGIO (FM), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; bags of leather, eco-leather, imitation leather,
plastic or textile, including bags, handbags, shoulder
bags, overnight bags, key cases, chain mail purses,
not of precious metal, holdalls, gentlemen's handbags, make-up bags, travelling bags, shopping bags,
wheeled shopping bags, travelling sets (leather
ware), vanity cases (not fitted); bags for footwear
and multi-purpose sports bags, waist packs, rucksacks, vanity cases, all of leather, imitation leather
and/or textile; garment bags for travel of leather and
eco-leather, key cases, key cases of leather; purses,
briefcases, pocket wallets, card cases (notecases),

business card holders, pocket wallets and accessories, all of leather, imitation leather, eco-leather
and/or textile, not included in other classes; hat
boxes of leather, cases of leather or leather board;
leather lining for boots and shoes; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 – Clothing for men, women and children of any
kind of textile or material, including skirts, trousers,
shorts, jeans, shirts, blouses, jerseys, sweaters, teeshirts, vests, suits, tracksuits, coats, overcoats, coats,
bomber jackets, jackets, wind-resistant jackets, waterproof clothing, parkas, stockings, tights, socks,
tights, shawls, sashes for wear, scarves, gloves, ties,
underwear, nightshirts, pyjamas, bath robes and bathing costumes; footwear for men, women and children of textile, leather, imitation leather or any other
material, including sandals, bath sandals, bath slippers, boots and booties, moccasins and slippers, slippers, gymnastic shoes, beach shoes, sports shoes,
dance shoes, leisure footwear, overshoes, soles for
footwear, parts of footwear, not included in other
classes, components for footwear, not included in
other classes; hats and berets, caps, sun visors; belts;
clothing accessories of leather and imitation leather
included in this class.
35 – Commercial consultancy, advertising, advertising services provided over the Internet; presentation
of goods and services on the Internet; business
management; marketing; retailing and wholesaling,
including via the Internet, of leather and imitations
of leather, and goods made of these materials and
not included in other classes, animal skins, hides;
trunks and travelling bags, bags of leather, ecoleather, imitations of leather, plastic or textile material, including handbags, everyday bags, shoulder
bags, overnight bags, key cases, chain mail purses,
not of precious metal, holdalls, gentlemen's handbags, make-up bags, duffel bags and travel bags,
bags for shopping, wheeled shopping bags, travelling sets (leather ware), vanity cases (not fitted),
shoe bags and multipurpose bags for sport, bum
bags, rucksacks, beauty cases, all being of leather,
imitations of leather and/or textile, garment bags for
travel of leather and eco-leather, cases for keys, key
cases of leather, purses, document holders, pocket
wallets, card cases, business card holders, pocket
wallets and accessories, not included in other classes, all of leather, imitations of leather, eco-leather
and/or textiles, hat boxes of leather, cases of leather
or leather board, covers of leather for boots and
shoes, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery; retailing and wholesaling, including via the Internet, of clothing for
men, women and children, in textile or material of
all kinds, including skirts, trousers, shorts, jeans,
shirts, chemisettes, sports jerseys, sweaters, T-shirts,
vests, overalls, tracksuits, coats, overcoats, sports
jackets, top coats, waistcoats, hoodies, jackets, wind-
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cheaters, raincoats, parkas, stockings, tights, socks,
body stockings, shawls, sashes for wear, scarves,
gloves, ties, underclothing, baby-doll nightdresses,
nightdresses, pyjamas, bathrobes and swimsuits,
footwear for men, women and children of textile,
leather, imitations of leather and material of any
other kind, including sandals, bath sandals, bath
slippers, boots, walking boots and shoes, moccasins
and slippers, mules, gym shoes, beach shoes, footwear for sport, ballet shoes, footwear for leisure,
overshoes, soles for footwear, parts of footwear not
included in other classes, components for footwear
not included in other classes, hats and berets, headgear, sun visors, belts, clothing accessories of leather
and imitations of leather included in this class;
marketing services provided via the Internet; auctioneering, in particular in the Internet; business administration; business advisory services relating to
franchising; commercial management assistance in
relation to franchises, office functions (provided by
others).
_________________________________________

(260) AM 2014 74235 A
(800) 1176006
(151) 2013 05 28
(731) ROTA SEYAHAT ACENTALIGI VE
TURİZM LTD.STİ.
Soğucaksu Mahallesi Susam Sokaği No:3,
Aksu Antalya, Turkey
(540)

(260) AM 2014 74231 A
(800) 1175975
(151) 2013 05 02
(731) GIANVITO ROSSI S.R.L.
UNIPERSONALE
Via Gramsci, 9, I-47030 SAN MAURO
PASCOLI (FC), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices; eau de Cologne (cologne water);
cosmetic creams; sachets for perfuming linen; air
fragrancing preparations; talcum powder, for toilet
use.
9 – Spectacle cases; pince-nez chains; spectacle lenses; spectacle frames; sunglasses; goggles for sports;
spectacles (optics).
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals and their alloys or coated therewith,
not included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments;
rings (jewellery, jewelry (Am.)); cuff links; bracelets
(jewellery, jewelry (Am.)); watch bracelets (bands);
necklaces (jewellery, jewelry (Am.)); earrings; hat
ornaments of precious metal.
18 – Trunks (luggage); vanity cases, not fitted; suit
bags; hiking bags; travelling sets (leatherware);
shopping bags; shoe bags; school satchels; key cases; umbrellas; wallets; pouch baby carriers; purses;
leather briefcases.
25 – Footwear; gloves; belts.
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35 – Wholesale, retailing and online sale of soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, eau de cologne (cologne water), cosmetic creams, sachets for perfuming linen, air fragrancing preparations, talcum powder, for toilet use,
spectacle cases, pince-nez chains, spectacle lenses,
spectacle frames, sunglasses, goggles for sports, spectacles (optics), precious metals and their alloys and
goods in precious metals and their alloys or coated
therewith, not included in other classes, jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments, rings (jewellery, jewelry (Am.)), cufflinks,
bracelets (jewellery, jewelry (Am.)), watch bracelets
(bands), necklaces (jewellery, jewelry (Am.)), earrings, hat ornaments of precious metal, trunks (luggage), vanity cases, not fitted, suit bags, hiking bags,
travelling sets (leatherware), shopping bags, shoe
bags, school satchels, key cases, umbrellas, wallets,
pouch baby carriers, purses, leather briefcases, footwear, gloves, belts.
_________________________________________

(591) Orange, blue, white, black, pink.
(511)
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; arranging and booking tourist travel and sightseeing tours, arranging booking and travel for package holidays.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, arranging and conducting of seminars, congresses, conferences and
symposiums.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation, agency services for booking hotel accommodation.
_________________________________________
(260) AM 2014 74236 A
(800) 1176015
(151) 2013 06 12
(731) BRUPHARMEXPORT SPRL
Rue de la Grotte 14, B-1020 Bruxelles,
Belgium
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(540)

42 – Providing search engines for computer databases and for the internet.
45 – Online services in the field of patent information.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
for medical or veterinary use; food for babies; food
supplements for humans and animals; plasters; materials for dressings; material for dental fillings and
dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides; herbicides.
16 – Paper, cardboard and goods made of these materials not included in other classes; printed matter
(printing products); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); printing type; printing blocks.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computers and software.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
_________________________________________
(260) AM 2014 74237 A
(800) 1176016
(151) 2013 06 04
(731) Europäische Patentorganisation
80331 München, Germany
(540)

Espacenet
(591) Black, white
(511)
38 – Providing access to computer databases; online
services, namely providing and transmitting data, especially publications, texts, information, legal status,
drawings and pictures concerning patents and utility
models; transfer and transmission of data through
the Internet by means of telecommunication (telecommunication); online services, namely providing access to an automated translation system and transmitting the automated translations; providing access
to an Internet system and to computer network systems for machine translations; leasing of access time
to computer databases.

(260) AM 2014 74238 A
(800) 1176027
(151) 2013 08 08
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu "Hamle Company Ltd"
ul. Abylai Khana, d. 3-A, g. Kaskelen,
040900 Almalinskaya obl., Kazakstan
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Pastry and confectionery including biscuits,
sweetmeats [candy], waffles, chocolate, chewing
gum.
_________________________________________
(260) AM 2014 74239 A
(800) 1176031
(151) 2013 08 01
(731) ATLAS COPCO AIRPOWER, NV
Boomsesteenweg 957, B-2610 Wilrijk,
Belgium
(540)

(591) Blue
(511)
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
compressors; air compressors; piston compressors;
air/water separators; compressed air guns; poweroperated spray guns; hand-held electric grinders;
pneumatic hammers; couplings (other than for land
vehicles); valves (parts of machines); power stapler
guns; vacuum cleaners; lubricators (parts of machines); chisels for machines; filters (parts of machines); grinders, grinding machines; drain cocks; drive
systems for operating the motor within a compressor
in a variable speed; driving motors other than for
land vehicles.
_________________________________________
(260) AM 2014 74240 A
(800) 1176064
(151) 2013 07 02
(731) Jakobi Import + Export GmbH
Robert-Perthel Straße 3, 50739 Köln,
Germany
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(540)

Riksamin
(591) Black, white
(511)
5 – Food for babies, dietetic beverages adapted for
medical purposes, infusions for medical purposes,
medicinal infusions.
30 – Coffee, coffee-based beverages and coffee beverages with milk, artificial coffee and vegetal preparations for use as coffee substitutes, tea, tea-based
beverages, iced tea and herbal teas, not medicinal
infusions, cocoa and cocoa-based beverages, cocoa
beverages with milk, chocolate beverages with milk
and chocolate-based beverages, ice for refreshment.
32 – Beers and non-alcoholic beverages, mineral
water (beverages and carbonated water, fruit juices,
fruit juice beverages, non-alcoholic fruit juice beverages and fruit nectars, lemonades and syrups for
lemonade, syrups for beverages, preparations and
essences for making beverages, non-alcoholic fruit
extracts, non-alcoholic honey-based beverages, powders for effervescing beverages and pastilles for
effervescing beverages, vegetable juices (beverages), isotonic beverages, milk of almonds (beverage), whey beverages, sherbets (beverages).
_________________________________________
(260) AM 2014 74241 A
(800) 1176098
(151) 2013 07 25
(731) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
26/A, via Palermo, I-43122 PARMA (PR),
Italy
(540)

SABACOMB
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and medicinal preparations; pharmaceutical preparations for treating
respiratory disorders.
_________________________________________
(260) AM 2014 74251 A
(800) 1176103
(151) 2013 07 29
(731) "Group of companies "Accent"
Limited Liability Company
5, lit. Zh, Samoilovoy str., RU-192102
Saint Petersburg, Russian Federation
(540)

(511)
6 – Aluminium foil; foils of metal for wrapping and
packaging.
16 – Garbage bags of paper or of plastics; plastic
film for wrapping; viscose sheets for wrapping; plastic bubble packs for wrapping or packaging; sheets
of reclaimed cellulose for wrapping; silver paper;
paper napkins.
21 – Sponges for household purposes; sponge holders; buckskin for cleaning; saucepan scourers of
metal; gloves for household purposes; polishing gloves; gardening gloves; pads for cleaning; cloths for
washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths
[rags]; articles for cleaning purposes including nail
brushes, rolls with adhesive layers for cleaning clothes, toilet brushes, dishwashing brushes, devices for
cleaning windows, long handled tar brushes, mops,
mop wringers.
22 – Bags, and namely bags of textile for washing
linen and clothes; bags for washing hosiery.
24 – Textile goods, and namely napkins of textile.
_________________________________________
(260) AM 2014 74252 A
(800) 1176108
(151) 2013 07 09
(731) Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62, NL-2333 BE Leiden,
Netherlands
(540)

OMNIC OCAS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and medical preparations and
substances.
_________________________________________
(260) AM 2014 74253 A
(800) 1176118
(151) 2013 07 31
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use, food for
babies; food supplements for humans and animals;
materials for dressings; material for dental fillings
and dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
_________________________________________

(591) Blue, green, orange, black and lilac
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(260) AM 2014 74254 A
(800) 1176119
(151) 2013 07 31
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals;
materials for dressings; material for dental fillings
and dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
_________________________________________
(260) AM 2014 74255 A
(800) 1176123
(151) 2013 08 07
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

IVADILOL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
for medical or veterinary use; food for babies; food
supplements for humans and animals; materials for
dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying pests;
fungicides, herbicides.
_________________________________________
(260) AM 2014 74257 A
(800) 1176134
(151) 2013 05 03
(731) Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden
(540)

ding access to a global computer network for the
transfer and dissemination of information.
39 – Transport; transportation logistics, including
stevedoring; arrangement of transport including
forwarding; transport services, including information
and advice relating to customs clearance in relation
to import and export; shipping services; packaging
and storage of goods; warehouse storage services;
energy distribution; fuel distribution services; delivery of fuel; arrangement of the storage of fuels;
information and consultation of all aforementioned
services.
41 – Education; education services relating to personal care, health care and geriatric care; arranging and
conducting of educational seminars in relation to
personal care, health care and geriatric care; provision of preserve facilities for hunting and fishing;
arranging parties for hunting and fishing.
42 – Industrial analysis and research services in the
field of the paper industry including paper pulp area,
area of paper and cotton products for household,
hygienic, sanitary and cosmetic purposes, forest industry and energy; provision of technical information relating to the manufacture of paper; design of
stationery.
44 – Healthcare; consulting services relating to health; services for planning, organizing and monitorring for individualised healthcare, including such
services provided online or via the internet; hygienic
and beauty care for human beings; forestry services
including management, administration, planning,
manuring, losing the topsoil, planting, clearing and
thinning.
_________________________________________
(260) AM 2014 74258 A
(800) 1176139
(151) 2013 07 23
(731) C.F.E.B. SISLEY
16, avenue George V, F-75008 PARIS, France
(540)

(591) Black, white
(511)
4 – Fuels; fuels from biological sources; wood heating pellets; renewable fuels; briquettes of wood;
wind energy; electrical energy.
35 – Business information services provided on-line
from a computer database or the internet; distribution of samples; systematization of data in databases.
38 – Providing access to a compilation of information from computer databases matter in relation to
health care, hygienic care and geriatric care; provi-

(591) White, green, dark blue, light blue, grey,
brown, pink, green, purple.
(511)
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74259 A
(800) 1176207
(151) 2013 07 22
(731) REVOLUTION INTERNATIONAL
LIMITED
10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity,
Ebene, Mauritania
(540)
(591) Black, white
(511)
16 – Magazines [printed publications] relating to art
markets; magazines [printed publications] relating to
watches; magazines [printed publications] relating to
auctions; magazines [printed publications] relating
to the motor car trade; periodic publications; periodical publications relating to cars; periodical publications relating to consumer financial services; periodical publications relating to health care; periodical
publications relating to medical research; periodical
publications relating to travel; printed monthly publications; printed publications; printed publications
relating to leisure activities; printed publications
relating to motor boats; printed publications relating
to wine; publications relating to high-fidelity systems; all included in this class.
_________________________________________
(260) AM 2014 74260 A
(800) 1176211
(151) 2013 07 11
(731) Metamar Mermer Granit Madencilik Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi
Antalya Yolu Üzeri 6. Km., Sav Kasabasi
Isparta, Turkey
(540)

(591) Dark blue, light blue
(511)
19 – Marble.
_________________________________________
(260) AM 2014 74261 A
(800) 1176219
(151) 2013 08 06
(731) It Luggage Limited
Riverside House, River Way, Harlow, Essex
CM20 2DQ, United Kingdom
(540)
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(591) Black and white.
(511)
18 – Attaché cases; backpacks; beach bags, briefcases; cosmetic bags; game bags; garments bags for
travel; holdalls; rucksacks; school bags; school
satchels; shopping bags; sports bags; trolley suitcases; vanity cases; wheeled shopping bags; handbags;
purses; pocket wallets; key cases; travelling sets;
trunks.
_________________________________________
(260) AM 2014 74279 A
(800) 1176271
(151) 2012 11 15
(731) BAŞALAN PATENT VE TRADE MARK
SINAİ MÜLKİYET HIZMETLERİ
MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Giz 2000 Plaza, Ayazağa Yolu No:7 Kat.12
Maslak, Şişli, İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Green, white, orange, black
(511)
41 – Education; providing of training; publication of
books, publication of electronic books and journals
on-line and hard copy; publication of texts, other
than publicity texts.
45 – Legal services; intellectual property consultancy, licensing of intellectual property, intellectual
property watching services, intellectual property management services, consultancy services regarding
with trademark, patent and industrial design, all kind
of services for intellectual property, search, consultancy and representation services about the protection of intellectual property rights, management
consultancy search and representation services about
copyrights.
_________________________________________
(260) AM 2014 74280 A
(800) 1176331
(151) 2012 12 18
(731) RAM DIS TICARET ANONIM SIRKETI
Ruzgarlibahce Mahallesi Cumhuriyet, Caddesi
Energy Plaza, Kat:2, Beykoz Istanbul, Turkey
(540)
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(591) Black, white
(511)
7 – Construction machines and apparatus; rolling
mills; power hammers; molding machines; rolling
mill cylinders; elevators (lifts); elevator operating
apparatus; mobile elevating work platforms; lifting
work platforms; loading ramps; cranes (lifting and
hoisting apparatus); escalators; hoists; belt conveyors; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
brake linings other than for vehicles; brake pads
other than for vehicles; brake segments other than
for vehicles; brake shoes other than for vehicles;
starters for motors and engines; dynamos; bicycle
dynamos; sparking plugs for internal combustion
engines; igniting devices for internal combustion
engines; injectors for engines; exhaust silencers for
engines; silencers for motors and engines; silencers
as part of vehicle exhaust systems; belts for motors
and engines; timing belts for engines and motors;
dynamo belts; belts for conveyors; roller bearings;
ball-bearings; bearings; carburetters; carburetter feeders; fuel economisers for motors and engines; fuel
conversion apparatus for internal combustion engines; radiators (cooling) for motors and engines; fans
for motors and engines; cylinder heads for engines;
pistons for cylinders; cylinders for motors and engines; motors, electric, other than for land vehicles;
alternators; current generators; emergency power
generators; generators of electricity; industrial robots; shearing machines for animals; compressors
(machines); electric welding apparatus; welding machines, electric; printing machines; crushing machines; wrapping machines; filling machines; labellers
(machines); sorting machines for industry; sewing
machines; embroidery machines; machines for the
textile industry; pumps for heating installations;
pumps (parts of machines, engines or motors); selfregulating fuel pumps; electrical water pumps; kitchen machines, electric namely mixers, blenders,
electric, for household purposes, electric food processors; electric knives; electric meat grinders; garbage disposals; dishwashers; washing machines;
machines and apparatus for wax-polishing, electric;
electric vacuum cleaners; electric machines and apparatus for carpet shampooing; brushes for vacuum
cleaners; hoses for vacuum cleaners; dust bags for
vacuum cleaners; dust filters for vacuum cleaners;
suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; electric fan units for vacuum cleaners;
vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; foundry machines; converters for steelworks; vehicle washing machines; kneading machines; dough maturing
machines; dough cutting machines; grain humidifying machines; grain separators; sifters; winnowers;
air suction machines; hoppers; milling machines;

machines for processing grain; grinding machines;
sieve machines; grain husking machines; galvanizing machines; galvanizing apparatus.
9 – Laboratory apparatus and instruments, ovens for
laboratory use, furnaces for laboratory use, furniture
especially made for laboratories; illuminated advertising signs, luminous signs; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; photocopying machines, blueprint apparatus; 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; weighing
apparatus and instruments; detectors, electronic imaging devices, roentgen apparatus not for medical
purposes, radiological apparatus for industrial purposes; life jackets; life buoys; swim floats for safety
purposes; breathing apparatus for underwater swimming; diving suits; divers' masks; ear plugs for
divers; gloves for divers; nose clips for divers and
swimmers; diving goggles; life belts; safety nets;
protective helmets; protective helmets for sports;
protective masks; protective suits for aviators; workmen's protective face-shields; gloves for protection
against accidents; asbestos gloves for protection
against accidents; gloves for protection against Xrays for industrial purposes; protective goggles;
signalling buoys; signalling whistles; signal lanterns;
optical glass; eyeglasses; spectacle glasses; anti-glare glasses; welding goggles; sunglasses; contact
lenses; optical lenses; containers for contact lenses;
cases for spectacles and sunglasses; cases for eyeglasses; parts and accessories for eyeglasses; parts
and accessories for spectacles; alarms; electric alarm
bells; sirens; speed checking apparatus for vehicles;
gasoline gauges; oil level sensors; temperature indicators; tachometers; taximeters; balancing apparatus;
vehicle breakdown warning triangles; reflectors for
traffic signals; road signs, luminous or mechanical;
blinkers (signalling lights); traffic-light apparatus;
railway traffic safety appliances; fire-extinguishing
apparatus; rules (measuring instruments); bubble levels; measuring tapes; folding rules; plumb lines;
magnets; decorative magnets.
11 – Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import-export agencies; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods (such services may be
provided by retail stores, wholesale outlets, means of
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electronic media, through mail order catalogues or
other similar services).
36 – Insurance; banking services, financial management services, financial analysis services, financial
sponsorship, providing financial information, factoring, lease-purchase financing services, hire-purchase financing, exchanging money; real estate affairs;
customs brokerage.
37 – Building and construction services; rental of
construction equipment; cleaning of building interiors, cleaning of building exteriors, window cleaning, street cleaning, chimney sweeping, rental of
cleaning machines; disinfecting, vermin exterminating, other than for agriculture, rat exterminating;
vehicle maintenance and repair; repair or maintenance of vessels, shipbuilding; maintenance and repair
of air vehicles; repair and maintenance of furniture,
furniture restoration; installation, maintenance and
repair of heating equipment, installation, maintenance and repair of air conditioning apparatus, installation of plumbing, maintenance of plumbing, repair
of plumbing; renovation of clothing, clothing repair;
leather care, cleaning and repair; laundry services,
pressing of clothing, cleaning of clothing; artificial
snow-making services; film projector repair and
maintenance, photographic apparatus repair; repair
of industrial machinery, repair of electrical equipment, repair or maintenance of office machines and
apparatus, repair or maintenance of computers, maintenance and repair of computer hardware; maintenance and repair of security and safety equipment;
telephone installation and repair; elevator installation and repair; clock and watch repair or maintenance; wallpapering; mining extraction; sanding; retinning; knife sharpening; safe maintenance and
repair; umbrella repair, parasol repair; shoe repair.
39 – Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
40 – Metal treatment services, namely, galvanizing,
metal plating, metal casting, cadmium plating, chromium plating, gold-plating, tin-plating, silver-plating, nickel plating, coppersmithing, electroplating,
soldering, magnetization, metal tempering, metal
casting, boiler-making, providing material treatment
information; photocomposing services, photographic
printing, photogravure, processing of photographic
and cinematographic films, photographic processing;
processing of raw materials for the manufacture of
food and beverages, food canning, food smoking,
food and drink preservation, millworking, flour
milling, fruit crushing; slaughtering of animals; working of leather and furs, namely, fur dyeing, fur
glossing, fur mothproofing, fur staining, custom fashioning of fur, leather staining, leather tanning,
leather dyeing; taxidermy; preparation and treatment
of fabric, namely, warping (looms), textile mothproofing, cloth edging, cloth cutting, fabric blea-
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ching, cloth dyeing, printing of patterns on textiles,
fabric fireproofing, fabric waterproofing, pre-shrinking of fabric, crease-resistant treatment of fabric;
wool treating; tailoring; dressmaking, cloth cutting,
clothing alteration, embroidery services; woodworking, timber felling and processing, sawmill planing;
engraving, framing of works of art; water treating,
processing of chemicals, processing of gas, air
purification, air freshening, air deodorizing, recycling of waste materials, sorting of waste and recyclable material (transformation), refining services,
processing of oil, water purification, water treating;
glass-blowing, glass tinting, glass polishing; custom
assembling of materials; dental technician services;
pottery firing; production of energy; rental of
generators; paper treating; bookbinding; laser scribing; laminating; saddlery working; shoe staining
and dyeing; quilting.
43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
_________________________________________
(260) AM 2014 74460 A
(800) 1178053
(151) 2013 06 18
(731) UNICREDIT LEASING S.p.A.
Via Rivani, 5, I-40138 BOLOGNA (BO),
Italy;LEASINT S.p.A. Via Montebello, 18,
I-20121 MILANO, Italy
(540)
(591) Black, white
(511)
25 – Men's, women's and children's clothing,
namely, trousers, pants, evening dresses, suits,
skirts, miniskirts, coats, pullovers, jumpers,
sweaters, jackets, blazers, blouses, shorts, shirts, Tshirts, robes, swimwear, beach robes, beachwear,
belts, neckties, bandanas, foulards, scarves,
wristbands, waistcoats, hats, caps, gloves, scarfs,
jeans, underwear, pyjamas, track suites, socks,
shoes, boots, slippers.
35 – Selling services, wholesale and retail comercial
distribution, shop selling services; shop management
services; mail order, Internet shopping; import and
export services; assistance in business management
and product commercialization, within the framework of a franchise contract; franchise-issuing services in relation to commercial management assistance, including a chain of shops; information and consultancy services in relation to retailing; commercial
consultancy and business management assistance;
shop window dressing; office machines and equipment rental; advertisement services, including those
related to distribution of advertising and commercial
charts and fliers, directly or by mail; public relations, commercial consultancy; assistance for the
operation of store chains.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74462 A
(800) 1178074
(151) 2013 07 17
(731) CLAAS KGaA mbH
Münsterstraße 33, 33428 Harsewinkel,
Germany
(540)

35 – Creating marketing concepts for private contractors and inter-enterprise machine use, marketing
concepts for comparing the efficiency of agricultural
machines, professional business consultancy with
regard to the methods and systems for planning, organising, managing and supervising agricultural enterprises and private contractors, professional business consultancy and optimisation of agricultural
machine systems and transport chains for optimising
logistics processes.
44 – Agricultural, horticultural and forestry services.
_________________________________________

(591) Yellow, orange, red, pink, violet, dark blue,
light blue, turquoise, light green, dark green,
light brown, dark brown, beige and grey
(511)
7 – Agricultural machines and implements, in particular reapers and threshers, forage harvesters (choppers), baling presses, mowers, turners and swathers,
soil cultivation machines and implements, sowers
(machines) implements for releasing fertilisers and
plant protection substances, and parts and fittings
therefor, included in this class.
9 – Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound or images,
communications apparatus such as transmitters,
receivers, antennae, modems, magnetic data carriers,
calculating machines, data processing equipment,
computers, ancillary devices for data processing
installations such as data readers, data storage
devices, printers, monitors, scanners, data carriers
including floppy disks, CD-ROMs, DVDs, with and
without programs, algorithms or batches of data
recorded thereon, parts therefor and apparatus and
systems constructed therefrom, instructional
material, software, video tapes, magnetic, optical or
other data carriers, data processing equipment
including computers, testers and testing instruments,
cables, wires, pipes, switches, pressure switches,
fuses, ports, plugs, thermostats, meters, sensors,
transformers, tachometers, diagnostic equipment,
indicators and controls, fittings, servicing boxes with
electrical, electronic or mechanical controls,
computer programs, computer software, and parts
and components therefor, electronic data processing
equipment for optimising the functioning of
agricultural machines; parts thereof included in this
class.
12 – Vehicles, apparatus for locomotion by land or
water, in particular tractors, agricultural transport
equipment and loading wagons for conveying agricultural goods, and components and parts therefor,
included in this class.

(260) AM 2014 74463 A
(800) 1178077
(151) 2013 08 08
(731) Harry Winston SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Planles-Ouates, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry
caskets (cases), cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks,
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as
well as parts and accessories for the aforesaid goods,
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch
chains, movements for timepieces, watch springs,
watch glasses, presentation cases for timepieces,
cases for timepieces.
_________________________________________
(260) AM 2014 74464 A
(800) 1178085
(151) 2013 08 14
(731) Baxter International Inc.
One Baxter Parkway, Deerfield
(IL 60015-4634), USA
(540)

HOMECHOICE CLARIA
(591) Black, white
(511)
10 – Medical apparatus and instruments; dialysis apparatus (dialyzers) and accessories therefor included
in this class.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74465 A
(800) 1178116
(151) 2013 08 29
(731) SONG WEN MING
R.701, 5# BeiYuan-Shangmaoqu, Yiwu city,
322001 Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
18 – Animal leather, imitation leather, purses, backpacks, handbags, travelling bags, leatherware travelling sets, shopping bags, leather trimmings, umbrellas.
25 – Clothing, child cloth, shoes, hats, hosiery, clothing gloves, strap, wedding cloth.
_________________________________________
(260) AM 2014 74466 A
(800) 1178127
(151) 2013 08 26
(731) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg , Germany
(540)

(591) Yellow, silver and white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2014 74467 A
(800) 1178152
(151) 2013 08 23
(731) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"
Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015,
Ukraine
(540)
(591) Black, white
(511)
30 – Confectionery including candies; chocolate;
glazed and unglazed candies; roasted candied nuts
(candies); dragee (confectionery); jelly candies; sweetmeats; marzipan candies; sets of candies; fondants
(confectionery); souffle candies; souffle and jelly
candies; candies; candies with fillings; waffle can-
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dies; toffee candies; chocolate; chocolate dragee
with raisins or nuts; chocolate candies; chocolate
bars; chocolate figurines.
_________________________________________
(260) AM 2014 74468 A
(800) 1178174
(151) 2013 07 26
(731) Farco-Pharma GmbH Pharmazeutische
Präparate
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln,
Germany
(540)

Endosgel
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
food and substances adapted for medical or
veterinary use, food for babies; dietary supplements
for humans and animals; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; dental impression materials;
evacuants; medical preparations for slimming
purposes; slimming pills; adjuvants for medical
purposes; acaricides; aconitine; aldehydes for
pharmaceutical purposes; algicides; alginates for
pharmaceutical purposes; alkaline iodides for
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical
purposes;
medicinal
alcohol;
alcohol
for
pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for
pharmaceutical purposes; dental amalgams; amino
acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; analgesics; anaesthetics; angostura bark
for medical purposes; antibiotics; anti-rheumatism
bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptics; antiseptic cotton; appetite suppressants for medical purposes; appetite suppressant pills; bracelets for medical purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; medicines for dental
purposes; medicines for alleviating constipation;
aseptic cotton; asthmatic tea; ethers for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical purposes; caustic pencils; eye-washes; eyepatches for
medical purposes; acetates for pharmaceutical purposes; babies' diaper-pants; food for babies; babies'
napkins [diapers]; bath salts for medical purposes;
bath preparations, medicated; therapeutic preparations for the bath; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use;
dietary fiber; balms for medical purposes; balsamic
preparations for medical purposes; bandages for
dressings; barks for pharmaceutical purposes; cotton
for medical purposes; sedatives; biological tissue
cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; biological preparations
for medical purposes; biological preparations for
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veterinary purposes; biocides; lead water; blood for
medical purposes; hematogen; leeches for medical
purposes; blood plasma; depuratives; candy, medicated; tanning pills; bromine for pharmaceutical purposes; powder of cantharides; chemical preparations
to treat wheat smut; chemical preparations for treating phylloxera; vine disease treating chemicals;
chemico-pharmaceutical preparations; chemical contraceptives; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; chemical preparations to treat mildew; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical preparations for medical purposes;
chemical preparations for pharmaceutical purposes;
chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes;
cinchona for medical purposes; quinine for medical
purposes; chinoline for medical purposes; surgical
tissues; surgical implants [living tissues]; hydrated
chloral for pharmaceutical purposes; chloroform;
condurango bark for medical purposes; curare; sanitary towels; decoctions for pharmaceutical purposes;
dental cements; deodorants, other than for human
beings or for animals; deodorants for clothing and
textiles; disinfectants for chemical toilets; disinfecttants for hygiene purposes; detergents for medical
purposes; diabetic bread adapted for medical use;
diagnostic preparations for medical purposes; diastase for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use; dietetic foods adapted for medical
purposes; digitalin; dill oil for medical purposes;
drugs for medical purposes; alloys of precious
metals for dental purposes; albuminous preparations
for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; gentian for pharmaceutical purposes; enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary
purposes; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes;
aluminium acetate for pharmaceutical purposes;
esters for pharmaceutical purposes; eucalyptol for
pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; fennel for medical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; greases for
medical purposes; greases for veterinary purposes;
febrifuges; fish meal for pharmaceutical purposes;
fly catching paper; fly glue; fly destroying preparations; formic aldehyde for pharmaceutical purposes;
chilblain preparations; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gases for medical purposes; gelatine for medical purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; poisons; glycerine for medical
purposes; glycerophosphates; dental amalgams of
gold; guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for
medical purposes; gamboge for medical purposes;
gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes;
belts for sanitary napkins [towels]; hemostatic pencils; adhesives for dentures; hemoglobin; hemorrhoid preparations; preparations for destroying dry

rot fungus; yeast for pharmaceutical purposes; adhesive plasters; remedies for foot perspiration; remedies for perspiration; charcoal for pharmaceutical
purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; cement for
animal hooves; corn remedies; corn rings for the
feet; repellents for dogs; dog lotions; dog washes;
hydrastine; hydrastinine; vaccines; pants, absorbent,
for incontinents; insecticides; insect repellents; personal sexual lubricants; irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; iodine
for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; tincture of iodine; jujube,
medicated; potassium salts for medical purposes;
preparations of lime for pharmaceutical purposes;
calomel; cooling sprays for medical purposes; camphor for medical purposes; camphor oil for medical
purposes; candy for medical purposes; capsules for
medicines; cachets for pharmaceutical purposes; carbolineum [parasiticide]; poultices; cachou for pharmaceutical purposes; chewing gum for medical purposes; rubber for dental purposes; germicides; adhesive bands for medical purposes; bone cement for
surgical and orthopaedic purposes; cocaine; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; compresses; headache pencils; smoking herbs for medical
purposes; herbal teas for medicinal purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical and veterinary
use; liquorice for pharmaceutical purposes; stick liquorice for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; cod liver oil; linseed
for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; lecithin for medical purposes;
liniments; solutions for contact lenses; solvents for
removing adhesive plasters; lotions for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; air
purifying preparations; lupulin for pharmaceutical
purposes; magnesia for pharmaceutical purposes;
malt for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; milk of almonds for
pharmaceutical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; preparations for destroying
mice; medicinal drinks; medicinal herbs; medicinal
infusions; medicinal hair growth preparations; medicinal tea; sea water for medicinal bathing; meal for
pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; milking grease; menthol; articles
for headache; milk ferments for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes; mineral
food supplements; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; preparations for the treatment of burns; soil-sterilising preparations; anti-uric
preparations; preparations for callouses; air deodorising preparations; preparations to facilitate teething; douching preparations for medical purposes;
preparations for reducing sexual activity; preparations for destroying vermin; molding wax for dentists; moleskin for medical purposes; sanitary pads;
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sanitary pants; mud for baths; medicinal mud; mothproofing preparations; mothproof paper; mouthwashes for medical purposes; ergot for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical
purposes; bacteriological culture mediums; lacteal
flour for babies; albuminous foodstuffs for medical
purposes; nutritive substances for microorganisms;
nutritional supplements; albumin dietary supplements; alginate dietary supplements; enzyme dietary
supplements; royal jelly dietary supplements; glucose dietary supplements; yeast dietary supplements;
casein dietary supplements; linseed dietary supplements; linseed oil dietary supplements; lecithin dietary supplements; pollen dietary supplements; propolis dietary supplements; protein dietary supplements; wheat germ dietary supplements; dietary
supplements for animals; narcotics; bicarbonate of
soda for pharmaceutical purposes; sodium salts for
medical purposes; by-products of the processing of
cereals for dietetic or medical purposes; nervines;
medicinal oils; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; antioxidant pills; paper for mustard
plasters; antiparasitic collars for animals; antiparasitic preparations; parasiticides; lozenges for pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; pearl powder for
medical purposes; pesticides; mint for pharmaceutical purposes; bunion pads; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; pharmaceutical preparations for skin care;
phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for
pharmaceutical purposes; anticryptogamic preparations; pomades for medical purposes; porcelain for
dental prostheses; bronchodilating preparations; preparations of trace elements for human and animal
use; sterilising preparations; propolis for pharmaceutical purposes; protein supplements for animals;
pyrethrum powder; quassia for medical purposes;
quebracho for medical purposes; mercurial ointments; radioactive substances for medical purposes;
radium for medical purposes; rat poison; fumigating
sticks; fumigation preparations for medical purposes; reagent paper for medical or veterinary purposes; contact lens cleaning preparations; medicine
cases, portable, filled; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; smelling salts; castor oil for medical
purposes; radiological contrast substances for medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; salts for medical purposes; salts for mineral
water baths; sarsaparilla for medical purposes; oxygen for medical purposes; oxygen baths; acids for
pharmaceutical purposes; lint for medical purposes;
soporifics; dental abrasives; slug exterminating preparations; flowers of sulphur for pharmaceutical purposes; sulphur sticks [disinfectants]; mustard for
pharmaceutical purposes; mustard oil for medical
purposes; mustard plasters; serums; serotherapeutic
medicines; siccatives [drying agents] for medical

54

purposes; syrups for pharmaceutical purposes; scapulars for surgical purposes; panty liners [sanitary];
sunburn ointments; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; semen for artificial insemination; stem cells for medical purposes; stem cells for
veterinary purposes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; steroids; breast-nursing pads;
strychnine; styptic preparations; sulphonamides [medicines]; suppositories; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes;
sanitary tampons; turpentine for pharmaceutical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes;
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes;
animal washes; tinctures for medical purposes; tonics [medicines]; glucose for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; vermin destroying preparations; herbicides; vaginal
washes; petroleum jelly for medical purposes; gauze
for dressings; first-aid boxes, filled; dressings, medical; surgical dressings; absorbent cotton; digestives for pharmaceutical purposes; vesicants; veterinary preparations; cattle washes; vitamin preparations; wart pencils; hydrogen peroxide for medical
purposes; wadding for medical purposes; insect repellent incense; tartar for pharmaceutical purposes;
cream of tartar for pharmaceutical purposes; diapers
for pets; napkins for incontinents; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; vulnerary sponges;
vermifuges; medicinal roots; teeth filling material;
dental mastics; dental lacquer; cedar wood for use as
an insect repellent; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharmaceutical
purposes; sugar for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74469 A
(800) 1178190
(151) 2013 07 02
(731) PEGAS S.R.L.
firmā comercială de producţie; Str. Petricani
nr. 174, MD-2059 Chişinău, Republic of
Moldova
(540)

(591) Red, green and white
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy
products; edible oils and fats.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74470 A
(800) 1178215
(151) 2013 06 04
(731) Hankook Tire Worldwide Co.
Ltd.; #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

Hankook Smart Control
(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle
wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle
tires; motorcycle tires; inner tubes for automobile
tires; automobile tires; bicycle tires; inner tubes for
bicycles, motorcycles; tubeless tires for bicycles,
motorcycles; studs for tires; spikes for tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74471 A
(800) 1178233
(151) 2013 01 19
(731) Wikimedia Foundation, Inc.
149 New Montgomery Street, 3rd Floor,
San Francisco CA 94105, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
9 – Software for powering websites, the creation and
editing of web pages via a web browser for use by
community websites, corporate intranets, knowledge
management systems and note services; software for
downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading,
storing, and organizing audiovisual, videographic,
and written data, all in conjunction with a global
computer network.
35 – Information relating to business administration
provided online or via the internet; business administration in the nature of providing information
through online website in the field of general encyclopedic knowledge to third parties.
41 – Providing online publications in the form of
encyclopedias and encyclopedia articles; providing
training in the use of software and multimedia products, and in the editing of and collaboration on articles; educational services, namely, conferences,
workshops, and seminars concerning the administration of an encyclopedia project and the use and
administration of encyclopedia article entries; providing information on educational or entertainment
events; publication of books; arranging and conducting of colloquia, conferences, and conventions in
the fields of software and multimedia product use
and in the editing of and collaboration on articles;

educational services, namely arranging and conducting educational conferences; conducting classes,
seminars, conferences, workshops, and training organizing community cultural events; arranging and
conducting educational colloquiums, conferences,
conventions and seminars; publishing of books and
magazines; electronic publishing services, namely
publication of books, periodicals, and texts of others
online; providing text, images, moving images, audio visual images, quotations, news, definitions via
the internet; providing information in the field of
encyclopedic knowledge, quotations, news, definetions, images, moving images, audiovisual works via
the internet; providing online publications in the
form of encyclopedias and encyclopedia articles;
providing of training, namely, courses and seminars
in the use of software and multimedia products, and
in the editing of and collaboration on articles; educational services, namely, conferences, workshops,
and seminars concerning the administration of an
encyclopedia project and the use and administration
of encyclopedia article entries; providing information on educational or entertainment events; arranging and conducting of colloquia, conferences, and
conventions in the fields of software and multimedia
product use and in the editing of and collaboration
on articles.
42 – Providing a website featuring technology that
enables internet users to create, bookmark, annotate,
and publicly share quotations, news, definitions,
images, moving images, and audiovisual images
(Terms Too Vague in the opinion of the International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); computer services, namely maintaining a
website for others featuring information and links
relating to other online resources for encyclopedic
knowledge, quotations, news, definitions, images,
moving images, audio visual images (Terms Too
Vague in the opinion of the International Bureau –
Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
_________________________________________
(260) AM 2014 74472 A
(800) 1178240
(151) 2013 04 10
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BULGARTABAC-HOLDING"
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA,
Bulgaria
(540)
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(591) Black, white
(511)
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; photographs; plastic materials for packaging (not
included in other classes); paper and cardboard packages, especially cigarette packages; boxes of cardboard; wrappings and packages (stationery); packing
paper, cigar bands; stationery; forms (printed); pamphlets; writing pads; placards of paper or cardboard;
posters; decalcomanias; labels, not of textile; calendars; catalogues; folders (stationery); files (office
requisites); bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging.
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes,
cigars; cigarillos; lighters for smokers; tobacco- raw,
manipulated or processed; tobacco products; cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for smokers.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; publication of publicity texts; radio advertising; advertising through
posters; distribution of samples, models, patterns;
dissemination of advertising matters; sales advertising; advertising agencies; TV advertisements; administrative activities and services for management
of domestic and international commercial transacttions; consultations connected with the business management; marketing surveys and researches; consulting services for business management; management of business or industrial enterprises assistance,
support in business management; organization of
exhibitions and fairs with commercial and advertising purposes; outdoor advertising with bill boards;
advertising services using outdoor posters, advertising panel and wall surfaces; demonstration of
goods; preparation and publishing of advertisements
through printed, audio, video, radio, television and
electronic media; advertising through the global
computer network; actualization of advertisement
matters' import-export agencies.
_________________________________________
(260) AM 2014 74473 A
(800) 1178255
(151) 2013 06 04
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

Hankook Smart Flex
(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires;
inner tubes for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle tires; motorcycle tires; inner tubes for automobile tires; automobile tires; bicycle tires; inner tubes
for bicycles, motorcycles; tubeless tires for bicycles,
motorcycles; studs for tires; spikes for tires; adhe-
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sive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes;
_________________________________________
(260) AM 2014 74474 A
(800) 1178256
(151) 2013 06 04
(731) Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

Hankook Smart Work
(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires;
inner tubes for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle tires; motorcycle tires; inner tubes for automobile tires; automobile tires; bicycle tires; inner tubes
for bicycles, motorcycles; tubeless tires for bicycles,
motorcycles; studs for tires; spikes for tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74475 A
(800) 1178259
(151) 2013 06 04
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

Hankook Smart Touring
(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires;
inner tubes for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle tires; motorcycle tires; inner tubes for automobile tires; automobile tires; bicycle tires; inner tubes
for bicycles, motorcycles; tubeless tires for bicycles,
motorcycles; studs for tires; spikes for tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74476 A
(800) 1178260
(151) 2013 06 04
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

Hankook Smart City
(591) Black, white
(511)
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle
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wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle
tires; motorcycle tires; inner tubes for automobile
tires; automobile tires; bicycle tires; inner tubes for
bicycles, motorcycles; tubeless tires for bicycles,
motorcycles; studs for tires; spikes for tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair
outfits for inner tubes.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none
being for medicinal or curative purposes; cigarettes;
hand rolling tobacco; matches and smokers' articles;
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette papers.
_________________________________________

(260) AM 2014 74477 A
(800) 1178268
(151) 2013 07 05
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,
France
(540)

(260) AM 2014 74480 A
(800) 1178408
(151) 2013 08 07
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A.
24, avenue Emile Reuter, L-2420
LUXEMBOURG, Luxembourg
(540)

EVOMODUL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
for medical or veterinary use; food for babies; food
supplements for humans and animals; materials for
dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying pests;
fungicides, herbicides.
_________________________________________
(260) AM 2014 74478 A
(800) 1178369
(151) 2013 08 26
(731) SANOFI
54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France
(540)

ORIFLAME MY RED
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2014 74581 A
(800) 1179128
(151) 2013 07 29
(731) Institute Hyalual GmbH
Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz,
Switzerland
(540)

PREDERMAL

(591) Blue, light blue.
(511)
5 – Pharmaceutical products for the treatment of
multiple sclerosis, excluding dermatological pharmaceutical products and pharmaceutical products for
skin treatment.
_________________________________________
(260) AM 2014 74479 A
(800) 1178406
(151) 2013 09 20
(731) John Player & Sons Limited
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for esthetic medicine, plastic surgery, dermatology and cosmetology;
pharmacological preparations for skin care; injecttable dermal filler.
_________________________________________
(260) AM 2014 74582 A
(800) 1179176
(151) 2013 09 13
(731) Shenzhen Miracle Laptop Bags Co., Limited
RM 1412 & 1413, 4F, Building 1,
YuanZheng Technology Park, North
of Wuhe Avenue, Bantian Street, Longgang
District, Shenzhen City, Guangdong Province,
China
(540)

miracase
(591) Black, white
(511)
18 – Imitation leather; school bags; backpacks;
attaché cases; handbags; travelling bags; moleskin
(imitation of leather); umbrellas; walking sticks;
saddle cloths for horses.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74583 A
(800) 1179211
(151) 2013 09 16
(731) Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm,
Germany
(540)

(540)

Mirfulan
(591) Black, white
(511)
3 – Essential oils; cosmetics.
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74584 A
(800) 1179224
(151) 2013 08 08
(731) Chipita Industrial and Commercial Company
S.A. with the distinctive title Chipita S.A.
12th km National Road, Athens-Lamia,
GR-144 52 Metamorphosis, Greece
(540)

(591) Black, white
(511)
29 – Vegetables, cooked, namely potato products of
all types, including potato chips, potato crisps, lowfat potato chips, potato flakes and potato sticks, potato fritters; cheese; edible oils; edible fats.
30 – Flour for food; wheat flour; flour and preparations made from cereals (except foodstuff for animals); flour-milling products; pop corn; cereal-based
snack food; dough based snacks; farinaceous foods;
baking powder, namely prepared baking mixtures
for bread; bread; bread rolls; breadcrumbs; bread
products of all types (chips, crisps, sticks); sandwiches; rusks; cereal preparations, namely bread
preparations being snacks and crisp bread; pizzas,
including half-finished preserved foods; crackers;
spices; cakes; croissants; pastries; pastry; confectionnery; biscuits.
_________________________________________
(260) AM 2014 74585 A
(800) 1179225
(151) 2013 08 08
(731) Chipita Industrial and Commercial Company
S.A. with the distinctive title Chipita S.A.
12th km National Road, Athens-Lamia,
GR-144 52 Metamorphosis, Greece
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(591) Red, dark-red, light-red, orange, black, white
(511)
29 – Vegetables, cooked, namely potato products of
all types, including potato chips, potato crisps, lowfat potato chips, potato flakes and potato sticks,
potato fritters; cheese; edible oils; edible fats.
30 – Flour for food; wheat flour; flour and preparations made from cereals (except foodstuff for animals); flour-milling products; pop corn; cereal-based
snack food; dough based snacks; farinaceous foods;
baking powder, namely prepared baking mixtures
for bread; bread; bread rolls; breadcrumbs; bread
products of all types (chips, crisps, sticks); sandwiches; rusks; cereal preparations, namely bread
preparations being snacks and crisp bread; pizzas,
including half-finished preserved foods; crackers;
spices; cakes; croissants; pastries; pastry; confectionery; biscuits.
_________________________________________
(260) AM 2014 74586 A
(800) 1179238
(151) 2013 08 16
(731) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
(540)

(591) Orange and blue
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
moist tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking sold separately or mixed with tobacco for non-medical and
non-therapeutic purposes; snuff; smokers' articles
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes
and matches.
_________________________________________
(260) AM 2014 74587 A
(800) 1179250
(151) 2013 03 01
(731) Solvay
Rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles,
Belgium
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(540)

(591) Blue
(511)
1 – Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry, in particular,
solvents, barium, strontium, calcium chloride, caustic soda, chlorine products, peroxide products, polyglycerol products, calcium (aforementioned) carbonate, carbonate and sodium bicarbonate, cellulose
acetate, amino acids, sulfuric acid, surfactants, dyphenils and derivatives, fluorochemicals, hexanedioic
acid, polyamide intermediates, phosphorus derivatives, silica, rare earth elements, mixed oxides and
alumina; biological products used in industry and
science; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastic components and plastics, in particular vinyl
polymers and specialty monomers, polyamide resins; fire extinguishing compositions; manure for
agriculture; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals for use as additives for foodstuffs; tanning
substances; agents for leather treatment (not included in other classes); chemicals for water, air and
soil treatment; adhesives for use in industry; luminescent chemicals for industrial use; chemicals used
in industry for the manufacture of phosphors; chemicals for flame-retardant treatments; polyamides;
catalysts.
2 – Paints, varnishes, lacquers, coatings (paints);
inks (not included in other classes); preservatives
against rust and against deterioration of wood;
dyestuffs; mordants; raw natural resins; protective
coatings.
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; chemicals for household use, not
included in other classes; soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics; non-medicinal bath salts; hair lotions; dentifrices; preservatives for leather.
5 – Pharmaceutical and veterinary products; therapeutic products relating to genes and cells; sanitary
products for medical purposes; dietetic substances
for medical use; food supplements for humans and
animals; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
9 – Scientific, optical, measuring and checking (supervision) 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; apparatus and instruments for monitoring and automated regulation for tanks, tubing,

valves, housings, boxes, filters and pumping units as
well as for installations for filling, storing and feeding of fuel, gas and other fluids; calculating machines; data processing equipment; computers; software; fire-extinguishing apparatus; clothing for protecttion against fire, heat, radiation and/or chemical reactions; protection devices for personal use against
accidents; spectacles (optics); optical goods; diagnostic apparatus not for medical use; memory cards
or microprocessor cards.
12 – Vehicles; motorcycles; cycles, bicycles; apparatus for locomotion by land, air or water; motors and
engines for land vehicles; structural parts for vehicles, not included in other classes; spare parts of plastic for vehicles, not included in other classes, in
particular any technical parts, fuel tanks for vehicles
and filling systems thereof, bodies, bumpers, spoilers, dashboards, glove compartments, storage consoles, vehicle roofs and interior side panels, door
panels and handles, shock absorbers, frames, kickstands, brakes, handlebars, wheel rims, pedals, tires
and wheels.
17 – Rubber, gum and goods made from these materials, not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; plastic composites
and other semi-finished goods of plastic, also in the
form of fluids, mousses, foils, sheets, membranes,
plates or tubes; fibres and yarns not for textile use;
sealing, packing and insulating material; flexible tubes, not of metal; insulating resin; insulating fluids;
electric insulating fluids; semi-processed cellulose
acetate, in particular for the manufacture of filters
for cigarettes; connecting hose for vehicle radiators;
filtering materials (semi-processed foams or plastics).
19 – Building materials, not of metal; rigid panels
assemblies and panels made of plastic for building;
door and window frames of plastic; non-metallic
rigid pipes for building; road building products; nonmetallic transportable buildings.
22 – Ropes, string, thread, nets, tents, tarpaulins,
sails, bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics);
raw fibrous textile materials; synthetic and/or artificial fibers (for textile use); cables, not of metal;
packing (cushioning, stuffing) materials, not of rubber or plastics; textile fibers; bags or sacks (bags) of
textile, for packaging; glass fibers [fibres] for textile
use.
23 – Yarns and threads for textile use; elastic thread
and yarn for textile use; fiberglass thread for textile
use; spun wool; spun silk.
30 – Flour; pastry and confectionery; edible ices;
yeast, baking-powder; salt; condiments; spices; aromatic preparations for food; vanillin.
31 – Animal foodstuffs.
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37 – Construction, installation, maintenance and
repair of industrial equipment; construction, installation, maintenance and repair of installations for
recycling and the treatment of materials; construction, installation, maintenance and repair of installations for the treatment of water, soils, gas and air;
construction, installation, maintenance and repair of
co-generation installations; construction, installation,
maintenance and repair of installations for producing
and distributing electrical, thermal, calorific and
refrigerating energy; maintenance services for thermal equipment; maintenance operations on equipment and installations pertaining to environmental
engineering; maintenance of equipment, also on the
basis of technical reports on installations, measurements and condition reports; the aforesaid services,
also on the basis of diagnostics or in the context of
visual and functional undertaking of installations;
installation, repair and maintenance of technical equipment in the field of electrical, thermal, calorific
and refrigerating energy, also in connection with the
management of such apparatus.
39 – Transport; packaging and storage of goods; water distribution; distribution of energy, such as electricity, gas, oil, heat, cold and air.
40 – Recycling and treatment of materials; water,
soil, gas and air treatment; surface treatment; treatment of waste; the aforementioned services also in
the framework of pollution control; processing of
energy; production of energy; advice concerning the
aforesaid services.
42 – Scientific and technological services, and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; technical project studies; surveying (engineering work); testing of materials; design and development of computers and software;
engineering services in environmental engineering;
technical measurements and research with a view to
establishing technical reports and installation condition reports.
_________________________________________
(260) AM 2014 74588 A
(800) 1179256
(151) 2013 09 13
(731) Recordati Rare Diseases Inc.
100 Corporate Drive, Lebanon, New Jersey
08833, USA
(540)

NEOPROFEN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatories and analgesics in the form of injections
for babies/infants.
_________________________________________
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(260) AM 2014 74590 A
(800) 1179506
(151) 2013 04 30
(731) ROTAPHARM İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu, Cad. No: 50 K.2,
GŰNEŞLI BAĞCILAR İSTANBUL, Turkey
(540)

DYNAMIX ENERGY
(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical
use; dietetic foods adapted for medical purposes;
amino acids for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary substances, mineral food
supplements, protein dietary supplements, baby
foods, medicinal herbs, herbal beverages adapted for
medical purposes; medicines for dental purposes,
hygienic products for medical purposes including
pads, wadding for medical purposes, plasters for medical purposes, dressings for medical purposes, preparations for destroying noxious plants, preparations
for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2014 74603 A
(800) 1179544
(151) 2013 07 29
(731) Institute Hyalual GmbH
Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz,
Switzerland
(540)

DECASAN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medicine; dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
deodorants other than for personal use; tobacco-free
cigarettes for medical use; antibiotics; vaccines;
wadding for medical use; dietetic substances for medical use; sea water for medicinal bathing; mineral
waters for medical use; thermal water; hematogen;
mustard plasters; mud for baths; medicinal mud; cod
liver oil; iodine for pharmaceutical use; wart pencils;
cachou for pharmaceutical use; bunion pads; products for calluses; corn remedies; anti-rheumatism
rings; candy for pharmaceutical use; adhesive plaster; constipation remedies; ointments for pharmaceutical use; sunburn ointments; frostbite salve for
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pharmaceutical use; gauze for dressings; anti-horsefly oils; oils for medical use; medical dressings; medicines for human medicine; medicines; medicines
for dental use; filled first-aid boxes; medicinal
drinks; malted milk beverages for medical use; narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine; tinctures for medical use; sanitary panties; absorbent underpants for incontinence; sanitary napkins for incontinence; hydrogen peroxide for medical use;
plasters; eye patches for medical use; compresses;
surgical dressings; breast-nursing pads; pomades for
medical use; belts for sanitary towels; sanitary
tampons; bacterial preparations for medical or veterinary use; bacteriological preparations for medical
or veterinary use; balms for medical use; albuminous
preparations for medical use; biological preparations
for medical use; bismuth preparations for pharmaceutical use; vitamin preparations; diagnostic products for medical use; hemorrhoid products; preparations to facilitate teething; products for the treatment of burns; sterilizing products; pharmaceutical
products for treating dandruff; pharmaceutical products for skin care; contact lens cleaning preparations; therapeutic preparations for the bath; medicinal hair growth preparations; preparations of trace
elements for human and animal consumption; sulfonamides (medicines); pharmaceutical products;
sunburn products for pharmaceutical use; enzyme
preparations for medical use; chemo-pharmaceuticals; chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; chemical preparations for medical use;
chemical preparations for pharmaceutical use; chilblain products; dietetic foods for medical use; sanitary pads; vaginal washes; solutions for contact lenses; sanitary towels; hygienic bandages; suppositories; soporifics; mineral water salts; salts for mineral water baths; salts for medical use; anesthetics;
antiseptics; analgesics; vermifuges; appetite suppressants for medical purposes; medical preparations for
slimming purposes; febrifuges; depuratives; migraine treatment articles; remedies for perspiration; chemical contraceptives; anti-parasitic products; purgetives; nervines; tranquillizers; digestives for pharmaceutical use; sanitary tampons; medicinal herbs; enzymes for medical use; ferments for pharmaceutical
use; herbal teas; elixirs (pharmaceutical remedies).
_________________________________________
(260) AM 2014 74605 A
(800) 1179560
(151) 2013 08 08
(731) Burlington Fashion GmbH
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soaps for cosmetic purposes, perfumery goods,
essential oils; products for personal hygiene and beauty care; cosmetic products to clean, care for and
beautify the skin, the scalp and the hair; toilet articles, included in this class, deodorants for personal
use, pre shave and after shave products.
14 – Jewellery, watches.
18 – Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class), bags, suitcases, backpacks;
small leather articles (included in this class), especially purses, wallets, key cases; umbrellas and parasols.
25 – All kind of shoes; clothing, especially all kind
of hosiery, knitwear, outerwear, sportswear; underwear; headwear, belts.
_________________________________________
(260) AM 2014 74606 A
(800) 1179564
(151) 2013 08 21
(731) VDM Metals GmbH
Plettenberger Strasse 2, 58791 Werdohl,
Germany
(540)

VDM alloy 31 plus
(591) Black, white
(511)
6 – Sheet metals, bands, ingots, poles, rods, rings,
plates, foils, wires (not for electric purposes), soldering wires, round plates, blanks, punched, deepdrawn, rolled and bent parts, riveted and cold-formed parts, billets, iron slabs, blocks, pipes (weldless
and welded), forged, continuously cast and cast
parts, all goods made of common metals and metal
alloys or stainless steels, in particular of special
steels, especially containing nickel, chromium, iron,
copper, zirconium, titanium, niobium, tantalum, manganese, cobalt, aluminum, magnesium, zinc, tin,
lead, molybdenum and alloys thereof, in particular
usable as components in gas and steam turbines, as
boiler construction parts, as structural parts in the
furnace and power station construction, in the chemical and petrochemical industry as well as in the
field of the nuclear energy technique, electronics,
electro-technics, in the offshore field, in the automobile and aeronautical industry, in the medical technique and architecture; crude and partially worked
common metals and metal alloys; semi-finished products and metal goods, especially made of nickel,
chromium, iron, copper, zirconium, titanium, cobalt,
molybdenum, aluminum, magnesium, niobium, tantalum, manganese, zinc, tin, lead and alloys thereof;
semi-finished products made of brass; semi-finished
products made of magnetic materials, especially in
form of bands, sheet metals, foils, wires, poles, pro-
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files; crude and partially worked non-iron alloys in
form of blocks, slabs, plates, sheet metals, rods, poles, tubes (seamlessly welded), round plates, billets,
disks, cast, drawn, rolled, pressed, forged; formed
metal parts, slide bearings; bronzes in form of poles,
tubes, bands and pressed parts, parts made of bronze
for highly stressed bearing bushes, bronze tubes for
pipes; composite metals (in which the core metal
and the cover metal are welded or soldered to each
other); filler metals on the base of iron chrome
nickel alloys; components as well as finished structural parts made of metal and alloys thereof for the
electrolytic extraction of zinc.
9 – Resistance-normals, measuring, precision and
slide resistors; series resistors for measuring instruments, shunt resistors for ampere meters, starter resistors, load resistors, adjustment and control resistors, heating resistors; anodes; boards; wires made of
common metals and alloys thereof, especially made
of nickel, chromium, cobalt, iron and alloys thereof
for electric purposes; electric heating conductors and
electric resistors made of metallic materials in form
of wires, bands, foils and coils; structural parts as
parts of fuel cells made of common metals, especially iron and chromium.
_________________________________________
(260) AM 2014 74607 A
(800) 1179606
(151) 2013 08 13
(731) Krewel Meuselbach GmbH; Krewelstraße 2,
53783 Eitorf, Germany
(540)

(591) HKS 14 red, black and white
(511)
5 – Medicines; pharmaceutical products and
preparations for health care; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic substances for nonmedical use and supplements for non-medical use on
the basis of plant fibers, vitamins, minerals, trace
elements and amino acids.
35 – Advertising and marketing.
44 – Health and beauty care.
_________________________________________
(260) AM 2014 74608 A
(800) 1179618
(151) 2013 09 10
(731) SILVANOLS, SIA
Kurbada iela 2a, LV-1009 Rīga, Latvia
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(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; non-prescription
drugs; natural medicines and drugs; personal hygiene preparations for medical use; dietetic products for
medical use; food for babies; vitamins; dietary supplements for medical use; food additives for medical
use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74609 A
(800) 1179648
(151) 2013 09 23
(731) ARTE REGAL IMPORT, S.L.
Calle Comtat, s/n Pol. Ind. La Cova, E-46940
Manises (Valencia), Spain
(540)

(591) Black, white
(511)
4 – Candles and wicks for lighting; candles;
nightlights [candles]; lamp wicks; wicks for candles;
Christmas tree candles; perfumed candles.
6 – Common metals and their alloys; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery
and small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores of metal.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
sound recording disks; compact disks, DVDs and
other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; extinguishers.
_________________________________________
(260) AM 2014 74610 A
(800) 1179653
(151) 2013 09 26
(731) TELA BIO, Inc.
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern
PA 19355, USA
(540)

TELAGEN
(591) Black, white
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(511)
10 – Natural and biocompatible materials comprised
of non-living tissue with native regenerative properties of extracellular matrix (ECM) for hernia and
soft-tissue repair.
_________________________________________
(260) AM 2014 74611 A
(800) 431445
(151) 1977 06 29
(891) 2013 07 30
(731) Novartis AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

(540)

TRIPRESS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74664 A
(800) 1180206
(151) 2013 08 23
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

LEPONEX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical products, chemical products for
medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, medicines.
_________________________________________

ZULLABO
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74665 A
(800) 1180207
(151) 2013 08 23
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2014 74612 A
(800) 452281
(151) 1980 03 28
(891) 2013 07 30
(731) Novartis AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

SIRDALUD
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74662 A
(800) 1180204
(151) 2013 08 23
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGIRAN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74666 A
(800) 1180215
(151) 2013 08 16
(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502
Biel/Bienne, Switzerland
(540)

MOONWATCH

ANDAKON
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74663 A
(800) 1180205
(151) 2013 08 23
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary

(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made thereof or coated therewith included in this class,
jewelry, jewelry cases, cases (caskets), precious stones, timepieces and chronometric instruments, watch
chains, presentation cases for timepieces, cases for
timepieces.
_________________________________________
(260) AM 2014 74667 A
(800) 1180220
(151) 2013 09 09
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(731) Sturm, Ruger & Company, Inc.
1 Lacey Place, Southport CT 06890, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
13 - Firearms.
_________________________________________
(260) AM 2014 74668 A
(800) 1180223
(151) 2013 08 28
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGIROS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74669 A
(800) 1180224
(151) 2013 08 28
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

EGICOMPLEX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74671 A
(800) 1180234
(151) 2013 03 18
(731) MBK IP UK LIMITED
c/o Pitmans SK Sport & Entertainment LLP,
1 Crown Court, 66 Cheapside, London
EC2V 6LR, United Kingdom
(540)
(591) Black, white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
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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; computer games;
computer game programs; video game software;
videos; MP3s; MP4s; CD5s; audio and/or visual tapes; cassettes; records; digital music (downloadable
from the Internet); podcasts; film, sound and video
recordings; sound and video recordings and publications in electronic form supplied online, from databases or from facilities provided on the Internet;
downloadable electronic publications; telephone ring
tones (downloadable); computer databases; sunglasses; eyeglasses; holographic images; parts and fittings for the aforesaid goods.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; printed publications;
books, song books, magazines, leaflets, brochures,
journals and event programmes; flyers; greeting
cards; post cards; pens; document cases, card holders, photograph holders, albums of all kinds; stickers; souvenir programmes.
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; organisation, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; advertising and marketing; accountancy; auctioneering; organisation of trade fairs; opinion polling; data processing; provision of business
information; business management and organization
consultancy; acquisition and merger consultation;
business expertise services; analyses and appraisals
of enterprises; retail services connected with the sale
of 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, recording
discs, computer programs, computer games, compu-
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ter game programs, video games, videos, MP3s,
MP4s, CDs, audio and/or visual tapes, cassettes,
discs, records, digital music (downloadable from the
Internet), podcasts, film, sound and video recordings, sound and video recordings and publications
in electronic form supplied on-line, from databases
or from facilities provided on the Internet, downloadable electronic publications, digital music (downloadable) from the Internet, telephone ring tones
(downloadable), databases, sunglasses, eyeglasses,
holographic images, paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other
classes, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes,
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (not included in
other classes), printers' type, printing blocks, printed
publications, books, song books, magazines, leaflets,
brochures, journals and event programmes, flyers,
greeting cards, post cards, pens, document cases,
card holders, photograph holders, albums of all
kinds, stickers, souvenir programmes, clothing, footwear, headgear; consultancy, advisory and information services relating to the aforesaid services.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; charitable services, namely financial services; charitable fund raising; charitable collections; political fund-raising services; management
of funds; financial grant services; consultancy, advisory and information services relating to the aforesaid services.
38 – Telecommunications; chat room services for
social networking; providing access to an Internet
portal; e-mail services; providing user access to the
Internet; radio and television broadcasting; distribution of data or audio visual images via a global
computer network or the Internet; consultancy, advisory and information services relating to the aforesaid services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; electronic games
services provided by means of the Internet; organisation of competitions for education or entertainment; production of radio and television programmmes; providing on-line electronic publications (not
downloadable); publication of texts (other than publicity texts); provision of on-line electronic publications (not downloadable) from the Internet; provision of recreational and entertainment facilities;
recording of music onto a variety of media; production of sound recordings; production of musical
recordings; production of audio recordings; organising, arranging, managing and staging musical
events, shows, concerts, festivals, gigs and live band
performances; arranging of award ceremonies; production of television, film, radio and music program-

mmes and recordings; composition of music; video
taping; digital music (not downloadable) provided
from the Internet; theatrical booking services, concert booking services; ticket reservation and ticket
agency services for concerts and other events; ticket
agency services provided online, by telephone, mobile telephone, and through ticket outlets; the provision of on-line electronic publications and digital
music (not downloadable) from the Internet in the
form of podcasts; management of music venues;
information relating to all the foregoing provided by
telephone, mobile telephone, on-line from a computer database or via the Internet; personal mentoring;
consultancy, advisory and information services relating to the aforesaid services.
45 – Legal services; security services for the protecttion of property and individuals; personal and social
services rendered by others to meet the needs of
individuals; legal information and research services;
advisory services relating to the law, alternative dispute resolution and arbitration services; arranging
for the provision of legal services; provision of information relating to legal services; court reporting;
providing information on issues concerning human
rights; charitable services, namely spiritual mentoring; spiritual mentoring; civil defence and civil protection; compilation of legal and regulatory information; preparation of regulations; political lobbying
services; consultancy, advisory and information services relating to the aforesaid services.
_________________________________________
(260) AM 2014 74686 A
(800) 1180273
(151) 2013 04 09
(731) Tkachenko Yurii Volodymyrovych
vul. Literaturna, 14A, m. Irmino, Luhanska
obl. 94091, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
6 – Aluminium wire; fittings of metal for building;
reinforcing materials of metal for building;
framework of metal for building; building materials
of metal; door stops of metal; gates of metal;
bindings of metal; hooks (metal hardware);
latticework of metal; latticework of metal; doors of
metal; turnstiles; door bells, non-electric; door stops
of metal; protecting fences of metal; wire stretchers
(tension links); base metal wire; wire cloth; outdoor
blinds of metal; iron wire; crash barriers of metal for
roads; common metals, unwrought or semi-wrought;
couplings of metal for chains; signs, non-luminous
and non-mechanical, of metal, for roads; signs, nonluminous and non-mechanical, of metal; rope
thimbles of metal; ropes of metal; cables of metal,
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non-electric; pillars of metal for buildings and
structures; barbed wire; brackets of metal for
building; buildings of metal; chains of metal;
number plates, of metal; fences of metal; poles of
metal; bands of metal for tying-up purposes; safes
(strong boxes); signalling panels, non-luminous and
non-mechanical, of metal; buckles of common metal
(hardware); buildings, transportable, of metal; steel
wire; steel buildings; steel masts; (posts of metal;
advertisement columns of metal; stops of metal;
boarding stairs of metal, mobile, for passengers; stair
treads (steps) of metal; staircases of metal; palings
of metal; metal barbed tape; metal barbed reinforced
tape; metal barbed razor wire fences; metal mesh;
metal mesh for fence; safety barriers, metal; metal
safety barriers, installed on board of ships, to protect
people or goods; metal barbed razor wire fence for
protection against penetration of sea pirates; metal
buckles for connecting turns of wire; buckles for
fixing of protective safety barriers; not automatic
metal turnstiles; transportable metal fences; metal
limiters; metal fixtures; metal brackets.
9 – Alarm instruments and tools; detectors; electric
signal bells; bells (warning devices); acoustic (sound) alarms; magnetic code cards; magnetic encoders; metal detectors for industrial or military purposes; electrified fences; electronic perimeter security systems; electrical security devices; anti-theft
warning devices; control panels (electricity); whistle
alarms; light or mechanical alarm; light or mechanical alarm panels; sirens; blinkers (signalling lights);
electrical warning devices; electronic video control
systems; electronic components of alarm systems,
except vehicle security systems; access control systems; electronic components of perimeter security
systems; electrical shock systems of perimeter security; warning devices.
19 – Non-metal barbed tape for protecting structures; non-metal tape for protecting structures; nonmetal reinforced barbed tape for protecting
structures; barbed razor wire fences, not of metal;
fences for perimeter security, not of metal; mesh for
fencing, not of metal; safety barriers, not of metal;
building structures, not of metal; fences, not of
metal; palings, not of metal; gates, not of metal;
doors, not of metal; turnpikes, not of metal and not
automatic; turnstiles, not of metal and not automatic;
hanging barriers, not of metal, not of textile;
transportable constructions, not of metal; chains for
protecting structures, not of metal; posts, not of
metal; framework for building, not of metal; pipes,
not of metal; plastic profiles; non-metallic
transportable constructions for security systems and
perimeter security; reflective road posts, not of
metal; siding, not of metal; building materials, not of
metal; non-metallic transportable constructions;
prefabricated houses, hangars, summer houses,
pavilions, piers, not of metal; floors, roofs, ceilings,
not of metal; quick-mounting structures, not of metal; plastic barbed wire for protecting structures;
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barbed tape of plastic and non-metal composite materials for protecting structures; tape of non-metal
composite materials for protecting structures; reinforced tape of non-metal composite materials for
protecting structures; reinforced barbed tape of
plastic and non-metal composite materials for protecting structures; barbed razor wire fence of plastic
or polymer materials; guarding for perimeter security of plastic and non-metal composite materials;
plastic meshes for protecting structures; plastic crash
barriers; protective fence of plastic; buildings (structures) of plastic or non-metallic composite materials;
plastic fences; plastic palings; plastic gates; plastic
doors; turnstiles, turnpikes of plastic, not automatic;
hanging barriers of plastic; plastic transportable
structures; plastic posts; plastic poles; frameworks
for building, of plastic and non-metal composite materials; building materials of plastic and non-metal
composite materials; plastic building materials; plastic reflective road posts; plastic siding; props, not of
metal.
35 – Subscription to telecommunication services for
third parties; import-export agencies; commercial information agencies; advertising agencies; cost price
analysis; rental of advertising space; auditing; employment agencies; maintenance of automated databases; book-keeping (accounting); invoicing; demonstration of goods; transcription; public opinion polling; market research; business information; commercial information and advice for consumers; business research; research in the field of marketing;
personnel recruitment; business organization and
business management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; management in creative businesses; news clipping services; updating of advertising material; text processsing; secretarial services; shorthand; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
arranging newspaper subscriptions for third parties;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; commercial
activity appraisals; payroll preparation; data search
in computer files (for third parties); sponsorship
search; business management assistance; commercial or industrial management assistance; presentation of goods on communication media, for retail
purposes; economic forecasting; auctioneering; sales
promotion (for third parties); rental of office equipment; rental of advertising time on communication
media; publicity material rental; rental of vending
machines; rental of photocopying machines; publication of publicity texts; typing; radio advertising; billposting; distribution of samples; dissemination of
advertising matter; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising in computer network;
advertising by mail order; television advertising;
document reproduction; compilation and provision
of statistics; compilation of information into computer databases; information on business operations;
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systemization of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of accounts; preparation of advertisement rubrics in
newspapers; psychological testing for the selection
of personnel; business management of hotels; commercial administration of the licensing of the goods
and services (of third parties); administrative processing of purchase orders; services in the field of
public relations; modelling for advertising or sales
promotion; relocation services for businesses; price
comparison services; procurement services for third
parties (purchasing and supply of goods for other
businesses); outsourcing services (business assistance); commercial management; telephone answering
for unavailable subscribers; photocopying services;
efficiency experts.
37 – Well drilling; vulcanization of tires (tyres)
(repair); building sealing; building insulating; repair
information; construction information; bricklaying;
riveting; construction consultation; varnishing; car
wash; vehicle wash; roofing services; painting work;
carpentry; vehicle maintenance; safe maintenance
and repair; vehicle service stations (refuelling and
maintenance); construction of fair stalls and pavilions; construction of quick-mounting structures, including houses, hangars, sheds; installation of doors
and windows; installation and adjusting of irrigation
equipment; installation and adjusting of heating equipment; installation and adjusting of security alarm;
installation and adjusting of fire protection equipment; installation, adjusting and maintenance of
perimeter security; installation of concertina razor
wire; installation of barbed wire fencing; installation
of barbed razor wire barriers; installation of guard
rails.
42 – Maintenance and updating of computer software; recovery of computer data; installation of computer software; duplication of computer software;
computer system design, including systems of technical protection of information; design of systems of
monitoring and control of access to information;
conversion of computer programmes and data (not
physical conversion).
_________________________________________
(260) AM 2014 74687 A
(800) 1180302
(151) 2013 05 27
(731) ITT ITALIA S.r.l.
Corso Europa, 41/43, I-20020 LAINATE
(MI), Italy
(540)

(591) Black, white

(511)
7 – Mechanical devices for the manufacture of
vehicle parts; electrically driven tools for assembling
and disassembling of vehicle parts; brakes, other
than for vehicles, and parts thereof.
9 – Mechanical devices for measuring vehicle parts.
12 – Vehicle parts, including brake blocks, brake
shoes, chocks, and parts thereof, such as back plates,
brake pads; brakes for vehicles and parts thereof.
16 – Instruction manuals, books for describing said
vehicle parts.
_________________________________________
(260) AM 2014 74794 A
(800) 1180894
(151) 2013 08 26
(731) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, Republic of Korea
(540)

SANTA FE
(591) Black, white
(511)
28 – Tricycles for children [playthings]; rocking horses; toy musical instruments; playing balls; toy
blocks; scooters [toys]; flying discs [toys]; dolls'
rooms; dolls' feeding bottles; clothes for dolls; dolls'
houses; dolls' beds; teddy bears; toy pistols; paper
toys; plush toys; plastic toys; toy masks; rubber toys;
metallic toys; practical jokes [novelties]; marionettetes; rattan toys; rattles [playthings]; remote controlled toys [other than those adapted for use with television receivers]; mannequin dolls; mascot dolls;
mobiles [toys]; wooden toys; toy sets; puppets;
infant walkers [playthings]; model vehicles for children.
_________________________________________
(260) AM 2014 74795 A
(800) 1180917
(151) 2013 08 09
(731) Limited Liability Company "Tosol-Sintez"
31 A, ul. Vatutina, RU-606000 g. Dzerzhinsk,
Nizhegorodskaya obl., Russian Federation
(540)

DEF BLUE
(591) Black, white
(511)
1 – Fertilizing preparations; nitrogenous fertilizers;
manure for agriculture.
_________________________________________
(260) AM 2014 74796 A
(800) 1180922
(151) 2013 09 18
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta, SI-8501 Novo Mesto,
Slovenia
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(540)

FLEBAVEN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74797 A
(800) 1180923
(151) 2013 09 18
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta, SI-8501 Novo Mesto,
Slovenia
(540)

FLADIOS
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2014 74798 A
(800) 1180934
(151) 2013 08 21
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "NEFTYANAYA
KOMPANIYA "LUKOIL"
Sretensky boulvar 11, RU-101000 MOSKVA,
Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
1 – Chemical products for use in industry and science; unprocessed plastics.
_________________________________________
(260) AM 2014 74803 A
(800) 1180975
(151) 2013 02 12
(731) Inbloom, Inc.
P.O. Box 23350, Seattle WA 98102, USA
(540)

namely, hosting application programming interface
(API) software that enables application developers,
courseware designers, educators, researchers and others to share academic information and resources;
application service provider (ASP) services, namely,
hosting computer software applications of others; all
of the foregoing in the field of K-12 education;
providing computer application programming interfaces that enable application developers, courseware
designers, educators, researchers and others to share
information and resources in the field of K-12
education.
_________________________________________
(260) AM 2014 74812 A
(800) 1181087
(151) 2013 09 26
(731) VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS
USA LLC
600 Coporate Park Drive, St. Louis MO
63105, USA
(540)

EMERALD CLUB
(591) Black, white
(511)
39 – Automobile rental services; reservation services
for the rental and leasing of vehicles.
_________________________________________
(260) AM 2014 74813 A
(800) 1181110
(151) 2013 08 02
(731) BACARDI & COMPANY LIMITED
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ,
Liechtenstein
(540)

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

(591) Black, white
(511)
41 – Consultation in the field of K-12 education systems and/or creating educational standards in the
field of K-12 education.

(260) AM 2014 74817 A
(800) 1181122
(151) 2013 09 06
(731) Trove Limited
3rd floor, Heritage House, 235 Main Street,
Gibraltar, Gibraltar
(540)

42 – Providing temporary use of online non-downloadable software for accessing and using a cloud-based multi-tenant data store that creates interoperability of data from many source systems and formats and makes it available to authorized users and
application developers; providing temporary use of
software that facilitates linkages from data records to
courseware, and assessment tools from many providers; application service provider (ASP) services,

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; anisette [liqueur]; aperitifs; arak [arrack]; brandy; wine;
whisky; kirsch; vodka; gin; bitters; perry; cocktails;
curacao; liqueurs; hydromel [mead]; spirits [beverages]; peppermint liqueurs; piquette; rice alcohol;

INBLOOM
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rum; sake; cider; alcoholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, alcoholic.
_________________________________________
(260) AM 2014 74818 A
(800) 1181147
(151) 2013 09 03
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

CORDAPRED
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2014 74819 A
(800) 1181148
(151) 2013 09 30
(731) Richter Gedeon Nyrt.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi
(260) AM 2013 70584 A
(800) 1144404
(151) 2012 10 08
(181) 2022 10 08
(511) 09, 37, 42
__________________________________________

(260) AM 2014 71906 A
(800) 1153806
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 07
__________________________________________

(260) AM 2014 65404 A
(800) 1098167
(151) 2011 10 27
(181) 2021 10 27
(511) 21
__________________________________________

(260) AM 2014 71907 A
(800) 1153807
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 07
__________________________________________

(260) AM 2014 70448 A
(800) 1142448
(151) 2012 09 20
(181) 2022 09 20
(511) 03, 25
__________________________________________

(260) AM 2014 71913 A
(800) 710929
(151) 1999 03 19
(891) 2012 12 26
(181) 2019 03 19
(511) 32
__________________________________________

(260) AM 2014 71390 A
(800) 1150594
(151) 2012 08 15
(181) 2022 08 15
(511) 14, 24, 28, 30
__________________________________________
(260) AM 2014 71394 A
(800) 1150605
(151) 2012 11 05
(181) 2022 11 05
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2014 71902 A
(800) 1153774
(151) 2012 11 21
(181) 2022 11 21
(511) 09, 35, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 71903 A
(800) 1153783
(151) 2012 11 12
(181) 2022 11 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71905 A
(800) 1153805
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 07
__________________________________________
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(260) AM 2014 71914 A
(800) 798696
(151) 2003 03 06
(891) 2013 03 07
(181) 2023 03 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71916 A
(800) 908772
(151) 2005 12 16
(891) 2013 01 28
(181) 2015 12 16
(511) 13
__________________________________________
(260) AM 2014 71919 A
(800) 1053879
(151) 2010 08 31
(891) 2013 02 18
(181) 2020 08 31
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2014 71920 A
(800) 1070660
(151) 2011 01 14
(891) 2012 12 31
(181) 2021 01 14
(511) 03, 35
__________________________________________
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(260) AM 2014 71921 A
(800) 1103867
(151) 2011 07 05
(891) 2013 02 14
(181) 2021 07 05
(511) 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2014 71922 A
(800) 1141101
(151) 2012 10 16
(891) 2013 01 25
(181) 2022 10 16
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71923 A
(800) 1139739
(151) 2012 09 25
(891) 2013 01 21
(181) 2022 09 25
(511) 01, 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71938 A
(800) 1153861
(151) 2012 07 24
(181) 2022 07 24
(511) 06, 20, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 71939 A
(800) 1153878
(151) 2013 02 01
(181) 2023 02 01
(511) 09, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 71940 A
(800) 1153931
(151) 2012 10 11
(181) 2022 10 11
(511) 29, 30, 32
__________________________________________
(260) AM 2014 71943 A
(800) 1153982
(151) 2013 02 01
(181) 2023 02 01
(511) 35, 37
__________________________________________
(260) AM 2014 71945 A
(800) 1153994
(151) 2013 01 04
(181) 2023 01 04
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2014 71946 A
(800) 1154063
(151) 2012 12 20
(181) 2022 12 20
(511) 02
__________________________________________
(260) AM 2014 71947 A
(800) 1154072
(151) 2012 11 27
(181) 2022 11 27
(511) 35, 39, 41, 44, 45
__________________________________________
(260) AM 2014 71948 A
(800) 1154087
(151) 2012 05 18
(181) 2022 05 18
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 71949 A
(800) 1154145
(151) 2012 11 22
(181) 2022 11 22
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 71950 A
(800) 1154147
(151) 2012 11 22
(181) 2022 11 22
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 71951 A
(800) 1154236
(151) 2013 02 04
(181) 2023 02 04
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 71952 A
(800) 1154237
(151) 2013 02 05
(181) 2023 02 05
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 71953 A
(800) 1154263
(151) 2013 02 18
(181) 2023 02 18
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71954 A
(800) 1154334
(151) 2012 09 28
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(181) 2022 09 28
(511) 12, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 71955 A
(800) 1154378
(151) 2013 01 10
(181) 2023 01 10
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 71956 A
(800) 1154462
(151) 2012 09 20
(181) 2022 09 20
(511) 29, 30, 32, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 71957 A
(800) 1154491
(151) 2012 09 07
(181) 2022 09 07
(511) 09, 16, 25, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 71972 A
(800) 1154568
(151) 2012 04 10
(891) 2013 04 11
(181) 2022 04 10
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2014 71973 A
(800) 1154605
(151) 2013 01 24
(181) 2023 01 24
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71996 A
(800) 1154606
(151) 2013 01 22
(181) 2023 01 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71997 A
(800) 1154607
(151) 2013 01 22
(181) 2023 01 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 71998 A
(800) 1154619
(151) 2013 01 21
(181) 2023 01 21
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2014 71999 A
(800) 1154629
(151) 2013 03 14
(181) 2023 03 14
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2014 72001 A
(800) 1154631
(151) 2013 01 30
(181) 2023 01 30
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72002 A
(800) 801996
(151) 2003 03 07
(891) 2013 03 08
(181) 2023 03 07
(511) 27
__________________________________________
(260) AM 2014 72004 A
(800) 807028
(151) 2003 03 25
(891) 2013 03 26
(181) 2023 03 25
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72005 A
(800) 1097276
(151) 2011 05 05
(891) 2013 03 07
(181) 2021 05 05
(511) 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2014 72009 A
(800) 1099717
(151) 2011 10 21
(891) 2013 02 20
(181) 2021 10 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72010 A
(800) 1131962
(151) 2012 06 06
(891) 2013 02 20
(181) 2022 06 06
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72011 A
(800) 1141211
(151) 2012 07 09
(891) 2013 02 19
(181) 2022 07 09
(511) 07, 09, 11
__________________________________________
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(260) AM 2014 72050 A
(800) 1155199
(151) 2012 12 07
(181) 2022 12 07
(511) 03, 20, 25, 27, 28, 35, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 72057 A
(800) 1155298
(151) 2013 02 05
(181) 2023 02 05
(511) 19, 20, 27
__________________________________________
(260) AM 2014 72058 A
(800) 1155303
(151) 2013 02 08
(181) 2023 02 08
(511) 28, 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72059 A
(800) 1155312
(151) 2013 02 22
(181) 2023 02 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72060 A
(800) 1155313
(151) 2013 02 22
(181) 2023 02 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72061 A
(800) 1155314
(151) 2013 02 22
(181) 2023 02 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72062 A
(800) 1155339
(151) 2012 12 31
(181) 2022 12 31
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72063 A
(800) 1155346
(151) 2013 02 22
(181) 2023 02 22
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72064 A
(800) 1155364
(151) 2013 02 26

(181) 2023 02 26
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72065 A
(800) 597896
(151) 1993 01 28
(891) 2013 02 25
(181) 2023 01 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72066 A
(800) 788491
(151) 2002 09 06
(891) 2013 02 04
(181) 2022 09 06
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72067 A
(800) 822003
(151) 2003 11 10
(891) 2013 03 11
(181) 2013 11 10
(511) 09, 16, 20
__________________________________________
(260) AM 2014 72068 A
(800) 1093859
(151) 2011 08 25
(891) 2013 03 14
(181) 2021 08 25
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72175 A
(800) 915058
(151) 2006 12 28
(891) 2013 01 23
(181) 2016 12 28
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2014 72177 A
(800) 981362
(151) 2008 09 17
(891) 2013 03 04
(181) 2018 09 17
(511) 09, 14, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72178 A
(800) 1039066
(151) 2010 03 29
(891) 2013 02 28
(181) 2020 03 29
(511) 07, 16, 39
__________________________________________
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(260) AM 2014 72179 A
(800) 1055571
(151) 2010 03 04
(891) 2013 01 30
(181) 2020 03 04
(511) 06, 07, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72182 A
(800) 1068726
(151) 2011 01 05
(891) 2013 02 11
(181) 2021 01 05
(511) 29, 30, 31
__________________________________________
(260) AM 2014 72183 A
(800) 1078181
(151) 2011 01 07
(891) 2013 02 27
(181) 2021 01 07
(511) 03, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 45
__________________________________________
(260) AM 2014 72184 A
(800) 1091960
(151) 2011 08 16
(891) 2013 02 27
(181) 2021 08 16
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2014 72187 A
(800) 1132103
(151) 2012 08 30
(891) 2013 03 18
(181) 2022 08 30
(511) 32, 33
__________________________________________
(260) AM 2014 72188 A
(800) 1133635
(151) 2012 08 31
(891) 2013 03 07
(181) 2022 08 31
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72562 A
(800) 1160184
(151) 2013 03 20
(181) 2023 03 20
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2014 72584 A
(800) 1160202
(151) 2013 01 28
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(181) 2023 01 28
(511) 16, 17, 21
__________________________________________
(260) AM 2014 72585 A
(800) 1160212
(151) 2013 03 19
(181) 2023 03 19
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2014 72586 A
(800) 1160442
(151) 2013 03 28
(181) 2023 03 28
(511) 37
__________________________________________
(260) AM 2014 72587 A
(800) 1160272
(151) 2013 05 02
(181) 2023 05 02
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72588 A
(800) 1160273
(151) 2012 11 12
(181) 2022 11 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72589 A
(800) 1160288
(151) 2013 01 07
(181) 2023 01 07
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2014 72590 A
(800) 1160329
(151) 2012 10 10
(181) 2022 10 10
(511) 09, 35, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 72591 A
(800) 1160338
(151) 2012 11 19
(181) 2022 11 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72592 A
(800) 1160373
(151) 2013 03 21
(181) 2023 03 21
(511) 09, 11, 41
__________________________________________
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(260) AM 2014 72593 A
(800) 1160390
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72594 A
(800) 1160391
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72595 A
(800) 1160392
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72596 A
(800) 1160393
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72597 A
(800) 1160394
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72602 A
(800) 1160395
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72603 A
(800) 1160396
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72604 A
(800) 1160397
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72605 A
(800) 1160398
(151) 2013 04 05

(181) 2023 04 05
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72606 A
(800) 1160452
(151) 2013 04 24
(181) 2023 04 24
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72740 A
(800) 1161360
(151) 2013 01 30
(181) 2023 01 30
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72758 A
(800) 1161532
(151) 2013 01 11
(181) 2023 01 11
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2014 72759 A
(800) 1161539
(151) 2013 03 12
(181) 2023 03 12
(511) 05, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72760 A
(800) 1161543
(151) 2013 02 15
(181) 2023 02 15
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72761 A
(800) 1161554
(151) 2013 02 07
(181) 2023 02 07
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72762 A
(800) 1161576
(151) 2013 04 04
(181) 2023 04 04
(511) 01, 02, 17, 20
__________________________________________
(260) AM 2014 72763 A
(800) 1161593
(151) 2013 04 05
(181) 2023 04 05
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
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(260) AM 2014 72764 A
(800) 1161656
(151) 2013 05 07
(181) 2023 05 07
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2014 72765 A
(800) 1161664
(151) 2013 04 10
(181) 2023 04 10
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2014 72766 A
(800) 1161688
(151) 2013 01 11
(181) 2023 01 11
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2014 72767 A
(800) 1161741
(151) 2013 03 27
(181) 2023 03 27
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2014 72768 A
(800) 1161760
(151) 2013 04 12
(181) 2023 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72769 A
(800) 1161761
(151) 2013 04 12
(181) 2023 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72770 A
(800) 1161762
(151) 2013 04 12
(181) 2023 04 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72771 A
(800) 1161812
(151) 2013 02 01
(181) 2023 02 01
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2014 72772 A
(800) 1161823
(151) 2012 05 30
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(181) 2022 05 30
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2014 72818 A
(800) 1162108
(151) 2013 01 25
(181) 2023 01 25
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72820 A
(800) 1162110
(151) 2013 01 25
(181) 2023 01 25
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72821 A
(800) 1162114
(151) 2013 04 12
(181) 2023 04 12
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 72822 A
(800) 1162115
(151) 2012 08 15
(181) 2022 08 15
(511) 14, 24, 28, 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72824 A
(800) 1162118
(151) 2013 03 20
(181) 2023 03 20
(511) 01, 02, 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72825 A
(800) 1162133
(151) 2013 03 19
(181) 2023 03 19
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2014 72827 A
(800) 1162158
(151) 2013 04 24
(181) 2023 04 24
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2014 72828 A
(800) 1162171
(151) 2013 03 04
(181) 2023 03 04
(511) 13
__________________________________________
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(260) AM 2014 72829 A
(800) 1162185
(151) 2013 04 02
(181) 2023 04 02
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2014 72830 A
(800) 1162196
(151) 2012 12 18
(181) 2022 12 18
(511) 12, 17
__________________________________________
(260) AM 2014 72831 A
(800) 1162204
(151) 2012 07 18
(181) 2022 07 18
(511) 07, 12, 35
__________________________________________
(260) AM 2014 72833 A
(800) 1162206
(151) 2012 08 13
(181) 2022 08 13
(511) 16, 35, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 72834 A
(800) 1162235
(151) 2013 03 15
(181) 2023 03 15
(511) 06, 09, 11, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72838 A
(800) 1162245
(151) 2013 03 29
(181) 2023 03 29
(511) 09, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2014 72839 A
(800) 1162268
(151) 2013 04 02
(181) 2023 04 02
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72840 A
(800) 1162272
(151) 2013 03 04
(181) 2023 03 04
(511) 07, 11, 17, 21
__________________________________________
(260) AM 2014 72841 A
(800) 1162286
(151) 2013 03 19

(181) 2023 03 19
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2014 72842 A
(800) 1162329
(151) 2013 04 24
(181) 2023 04 24
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2014 72843 A
(800) 1162330
(151) 2013 03 20
(181) 2023 03 20
(511) 01, 02, 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2014 72844 A
(800) 1162331
(151) 2013 04 01
(181) 2023 04 01
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2014 72845 A
(800) 1162338
(151) 2013 03 23
(181) 2023 03 23
(511) 09, 35, 38, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2014 72847 A
(800) 1162388
(151) 2012 05 09
(181) 2022 05 09
(511) 09, 36
__________________________________________
(260) AM 2014 73139 A
(800) 1165354
(151) 2012 10 19
(181) 2022 10 19
(511) 35, 37, 39, 41, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2014 73148 A
(800) 1165488
(151) 2013 03 27
(181) 2023 03 27
(511) 12, 16, 17
__________________________________________
(260) AM 2014 73149 A
(800) 1165501
(151) 2013 03 26
(181) 2023 03 26
(511) 03, 35
__________________________________________
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(260) AM 2014 73150 A
(800) 1165510
(151) 2013 03 25
(181) 2023 03 25
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2014 73318 A
(800) 1127949
(151) 2012 05 24
(891) 2013 06 01
(181) 2022 05 24
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2014 73335 A
(800) 1167777
(151) 2013 05 18
(181) 2023 05 18
(511) 33
__________________________________________
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registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(111) M 1994 54 R2
(156) 2014 10 25
(186) 2024 10 25
(732) კაბუშიკი კაიშა პილოტ კორპორეიშენ
(ასევე ვაჭრობს, როგორც პილოტ
კორპორეიშენი)
6-21, კიობაში 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 1994 84 R2
(156) 2014 10 26
(186) 2024 10 26
(732) ფუჯი იუკოგიო კაბუშიკი კაიშა
(ვაჭრობს აგრეთვე როგორც ფუჯი ჰევი
ინდასტრიზ ლტდ)
7-2, ნიში-შინჯუკუ 1-ჩომე, შინჯუკუ-კუ,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________
(111) M 1994 91 R2
(156) 2014 10 26
(186) 2024 10 26
(732) კაბუშიკი კაიშა პილოტ კორპორეიშენ
(ასევე ვაჭრობს, როგორც პილოტ
კორპორეიშენი)
6-21, კიობაში 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 1994 92 R2
(156) 2014 10 26
(186) 2024 10 26
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1994 93 R2
(156) 2014 10 26
(186) 2024 10 26
(732) ფუძი იუკოგიო კაბუშიკი კაიშა
(ვაჭრობს აგრეთვე როგორც ფუჯი ჰევი
ინდასტრიზ ლტდ)
7-2, ნიში-შინჯუკუ 1-ჩომე, შინჯუკუ,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________

(111) M 1994 116 R2
(156) 2014 10 27
(186) 2024 10 27
(732) სიტიგრუპ გლობალ მარკეტს ინკ.
388 გრინვიჩ სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10013, აშშ
_________________________________________
(111) M 1994 117 R2
(156) 2014 10 27
(186) 2024 10 27
(732) სიტიგრუპ გლობალ მარკეტს ინკ.
388 გრინვიჩ სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10013, აშშ
_________________________________________
(111) M 1994 121 R2
(156) 2014 10 27
(186) 2024 10 27
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1994 122 R2
(156) 2014 10 28
(186) 2024 10 28
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1994 123 R2
(156) 2014 10 28
(186) 2024 10 28
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1994 142 R2
(156) 2014 10 28
(186) 2024 10 28
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
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(111) M 1994 149 R2
(156) 2014 10 28
(186) 2024 10 28
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________

(111) M 2004 15600 R1
(156) 2014 07 25
(186) 2024 07 19
(732) შპს ,,გეოფუდი“
ჩუბინაშვილის ქ. 39, 0164, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________

(111) M 1994 171 R2
(156) 2014 10 28
(186) 2024 10 28
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________

(111) M 2004 15626 R1
(156) 2014 08 13
(186) 2024 08 13
(732) ზე კონსენტრეიტ მანუფაქტურინგ
კომპანი ოფ ირლანდ
(მოვაჭრე, როგორც სევენ-აპ ინტერნეშენელ), ირლანდიის კორპორაცია
კორნერ ჰაუზი, 20 პარლამენტ სტრიტი,
ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები
_________________________________________

(111) M 1994 223 R2
(156) 2014 11 01
(186) 2024 11 01
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1994 233 R2
(156) 2014 11 02
(186) 2024 11 02
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ
ამერიკა, ინკ
400 პერიმეტრ ცენტრი-ტერასეს ნორთ
ატლანტა, ჯორჯია 30346, აშშ
_________________________________________
(111) M 1994 234 R2
(156) 2014 11 02
(186) 2024 11 02
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ
ამერიკა, ინკ
400 პერიმეტრ ცენტრი-ტერასეს ნორთ
ატლანტა, ჯორჯია 30346, აშშ
_________________________________________
(111) M 1994 334 R2
(156) 2014 11 08
(186) 2024 11 08
(732) კაბლ ნიუს ნეტუორკ, ინკ.
უან სი ენ ენ სენტრი, ატლანტა,
CA 30303, აშშ
_________________________________________
(111) M 1994 444 R2
(156) 2014 11 11
(186) 2024 11 11
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ
ამერიკა, ინკ.
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,
ჯორჯია, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2004 15628 R1
(156) 2014 08 13
(186) 2024 08 13
(732) ზე კონსენტრეიტ მანუფაქტურინგ
კომპანი ოფ ირლანდ
(მოვაჭრე, როგორც სევენ-აპ ინტერნეშენელ), ირლანდიის კორპორაცია
კორნერ ჰაუზი, 20 პარლამენტ სტრიტი,
ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები
_________________________________________
(111) M 2004 15676 R1
(156) 2014 10 18
(186) 2024 10 18
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე მოვაჭრე როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 2004 15678 R1
(156) 2014 10 18
(186) 2024 10 18
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე მოვაჭრე როგორც ტოიოტა
მოტორ კორპორეიშენ)
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 2004 15732 R1
(156) 2014 11 11
(186) 2024 11 11
(732) აქტავის ეად
29 ატანას დუკოვ სტრ., ლოზენეცის
რაიონი, სოფია, ბულგარეთი
_________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1999 011444 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1999 011445 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1996 001484 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 2012 022403 R
(732) ნიკოლოზ ბენიაიძე
სოფ. არხილოსკალო, 1603,
დედოფლისწყარო, საქართველო
(770) შპს „შირაქის პროდუქტები“
ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ. 24, ბ. 32,
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0183,
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2012 022760 R
(732) ტეიჯინ ლიმიტიდ
6-7, მინამიჰომაჩი 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
(770) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ
2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2014 09 12
_________________________________________
(111) M 2013 023538 R
(732) ტეიჯინ ლიმიტიდ
6-7, მინამიჰომაჩი 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
(770) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ

2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2014 09 12
_________________________________________
(111) M 2013 023586 R
(732) ტეიჯინ ლიმიტიდ
6-7, მინამიჰომაჩი 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
(770) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ
2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2014 09 12
_________________________________________
(111) M 2013 023587 R
(732) ტეიჯინ ლიმიტიდ
6-7, მინამიჰომაჩი 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
(770) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ
2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2014 09 12
_________________________________________
(111) M 2013 023816 R
(732) ტეიჯინ ლიმიტიდ
6-7, მინამიჰომაჩი 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
(770) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ
2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(580) 2014 09 12
_________________________________________
(111) M 2014 024647 R
(732) შპს „იანტარი“
სიფ. პოდოლინო, ანგარი 3,
სოლნეჩნოგორსკის რაიონი, 141420,
მოსკოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია
(770) შპს „ფდტ“
პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 141400),
რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 2014 024648 R
(732) შპს „იანტარი“
სიფ. პოდოლინო, ანგარი 3,
სოლნეჩნოგორსკის რაიონი, 141420,
მოსკოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია
(770) შპს „ფდტ“
პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის ფედერა-
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ცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 141400),
რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 2014 024651 R
(732) შპს „იანტარი“
სიფ. პოდოლინო, ანგარი 3,
სოლნეჩნოგორსკის რაიონი, 141420,
მოსკოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია
(770) შპს „ფდტ“
პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 141400),
რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 2014 024652 R
(732) შპს „იანტარი“
სიფ. პოდოლინო, ანგარი 3,
სოლნეჩნოგორსკის რაიონი, 141420,
მოსკოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია
(770) შპს „ფდტ“
პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 141400),
რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1996 003242 R1
(732) დევრო პლკ
მუდისბორნი, კრისტონი, გლაზგო
G69 0JE, გაერთიანებული სამეფო
(770) დევრო ს.რ.ო.
ჯილემნიცე, ვიხოვსკა 830, 514 19,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1996 003733 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________

(111) M 1997 007252 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1997 007253 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1998 008914 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1995 000958 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1995 000959 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________

(111) M 1995 000545 R1
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
(770) ბაიერ აგ
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია
(580) 2014 09 11
_________________________________________
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mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba
(111) M 2002 014768 R1
(732) ოსი ფარმასიუტიკალს, ლლკ
1 ასტელას ვეი, ნორთბრუკი, ილინოისი,
60062, აშშ
(770) ოსი ფარმასიუტიკალს, ლლკ
1 ბიოსაიენს პარკ დრაივი,
ფარმინგდეილი, NY 11735, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2004 015732 R1
(732) აქტავის ეად
29 ატანას დუკოვ სტრ., ლოზენეცის
რაიონი, სოფია, ბულგარეთი
(770) აქტავის ად
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,
ბიზნეს ცენტრ ,,ცუმ“-ი, 1000 სოფია,
ბულგარეთი
(580) 2014 09 05
_________________________________________
(111) M 2005 016083 R
(732) ოსი ფარმასიუტიკალს, ლლკ
1 ასტელას ვეი, ნორთბრუკი, ილინოისი,
60062, აშშ
(770) ოსი ფარმასიუტიკალს, ლლკ
1 ბიოსაიენს პარკ დრაივი,
ფარმინგდეილი, NY 11735, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2005 016392 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) კრაფტ ფუდზ უკრაინა ქლოუზდ ჯოინტ
სტოქ კომპანი
28-A, ნაბერეჟნა სტრ., ტროსტიანეტს
42600, სამი რიჯნი, უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2005 016392 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„მონდელეზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“,
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________

(111) M 2007 018109 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) ზაკრიტე აქციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
42600 სუმსკაია ობლასტი,
გ. ტროსტიანეცი, ნაბერეჟნაია ულ. 28-A,
უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2007 018109 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„მონდელეზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2008 018840 R
(732) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„სინერგია კაპიტალ“
ულ. პობედი, დ.26, 143090
კრასნოზნამენსკი, მოსკოვსკაია ობლ.,
რუსეთის ფედერაცია
(770) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო
„სინერგია კაპიტალ“
ხლებნიკოვ პერეულოკ, დ.7, სტრ.2,
107020 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2014 09 03
_________________________________________
(111) M 2009 019503 R
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2009 019504 R
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
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უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2012 022367 R
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2012 022403 R
(732) შპს „შირაქის პროპდუქტები“
ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ.24, ბ. 32,
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0183,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „შირაქის ეკო პროპდუქტები“
ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ. 24, ბ. 32,
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0183,
თბილისი, საქართველო
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2012 022587 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშესტვო
„კრაფტ ფუდს უკრაინა“
42600, სუმსკაია ობლ., მ. ტროსტიანეცი,
ვულ. ნაბერეჟნა, 28ა, უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 2012 022587 R
(732) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„მონდელეზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(770) პუბლიჩნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„კრაფტ ფუდზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
(580) 2014 09 04
_________________________________________

(111) M 2013 023388 R
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
(111) M 1996 003242 R1
(732) დევრო ს.რ.ო.
პრაღა 1,პლატნერჟკა 4, 110 00,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(770) კუტისინ სრო
51419 ჯილემნისი, ვიჩოვსკა 830,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1996 003242 R1
(732) დევრო ს.რ.ო.
ჯილემნიცე, ვიხოვსკა 830, 514 19,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(770) დევრო ს.რ.ო.
პრაღა 1,პლატნერჟკა 4, 110 00,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
(580) 2014 09 11
_________________________________________
(111) M 1998 009564 R1
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________

(111) M 2012 022829 R
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ
1411 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10018, აშშ
(770) ნაინ უესტ დიველოპმენტ კორპორეიშენ
1007 ორინჯ სტრიტი, სუიტი 225,
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ
(580) 2014 09 04
_________________________________________
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sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 2003 15387 R
(141) 2014 06 29, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ბევერიჯ ტრეიდ მარკ კომპანი ლიმიტიდ
ტრაიდენტ ჩემბერს, უიკემს ქეი, ს/ყ 146,
როუდ ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი)
__________________________________________

saerTaSoriso sasaqonlo niSnis registraciis gauqmeba

(800) 831679
(731) Mepha AG
Kirschgartenstrasse 14, CH-4051 Basel, Switzerland
(540)

LORAXINE
(591) Black-white
(511) 05
(141) 2014 09 11
საფუძველი:

საქპატენტის თავმჯდომარის 2014 წლის 14 აგვისტოს ბრძანება №46 თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 10 ივნისის კანონიერ ძალაში
შესული გადაწყვეტილების (საქმე №2/4651-14 წ.) აღსასრულებლად.
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gamoqveynebuli informaciis koreqtireba
ganacxadis
nomeri
(260)

saerT.
kodi

21
(II)

AM 2014 A 74304 R

(526)

14(402)

22
(I)

AM 2014 A 74305 R

(591)

(591) თეთრი, წითელი, მწვანე,
ყვითელი, ნარინჯისფერი

(591) თეთრი, წითელი, მწვანე,
ყვითელი, ნარინჯისფერი,
ლურჯი, შავი, ყავისფერი

14(402)

22
(I)

AM 2014 A 74306 R

(526)

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა
"ОЛИВКОВЫЙ МАЙОНЕЗ" არ
ექვემდებარება დამოუკიდებელ
სამართლებრივ დაცვას.

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა
"МАЙОНЕЗ" არ ექვემდებარება
დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვას.

biuleteni
#

gv.

14(402)

gamoqveynebuli iyo

unda iyos

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა
"КЕТЧУП" არ ექვემდებარება
დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვას.

________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 01 N 29/04; A 61 K 31/025
A 61 K 38/00; A 61 K 9/50; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 9/48
B 01 D 53/14; B 01 D 53/58; C 01 C 1/10; C 01 C 1/12; B 01 D 61/36
C 07 D 231/12; C 07 D 231/20; C 07 D 231/38; C 07 D 401/04;
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12; C 07 D 407/12;
C 07 D 409/04; C 07 D 417/12; A 61 K 31/4155
C 07 D 307/20; C 07 D 307/28; C 07 D 307/30; C 07 D 307/32;
C 07 D 307/58; C 07 D 405/04; C 07 D 405/10; C 07 D 407/12;
C 07 D 409/12; C 07 D 409/14; C 07 D 413/12; A 01 N 43/08
C 07 D 471/04; A 61 K 31/519; A 61 P 3/10; A 61 P 3/04
C 07 D 487/04; A 61 K 31/519; A 61 P 25/28
C 07 D 513/04; A 61 K 31/542; A 61 P 25/00
C 12 P 21/08; A 61 K 35/14; G 01 N 33/35
E 02 F 7/06; B 03 B 9/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 13166 A
AP 2014 12142 A
AP 2014 12328 A
AP 2014 12393 A

AP 2014 12861 A
AP 2014 13077 A
AP 2014 13025 A
AP 2014 13021 A
AP 2014 12676 A
AP 2014 12415 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 12142 A
AP 2014 12328 A
AP 2014 12393 A
AP 2014 12415 A
AP 2014 12676 A
AP 2014 12861 A
AP 2014 13021 A
AP 2014 13025 A
AP 2014 13077 A
AP 2014 13166 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 38/00; A 61 K 9/50; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 9/48
B 01 D 53/14; B 01 D 53/58; C 01 C 1/10; C 01 C 1/12; B 01 D 61/36
C 07 D 231/12; C 07 D 231/20; C 07 D 231/38; C 07 D 401/04;
C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; C 07 D 403/12; C 07 D 407/12;
C 07 D 409/04; C 07 D 417/12; A 61 K 31/4155
E 02 F 7/06; B 03 B 9/00
C 12 P 21/08; A 61 K 35/14; G 01 N 33/35
C 07 D 307/20; C 07 D 307/28; C 07 D 307/30; C 07 D 307/32;
C 07 D 307/58; C 07 D 405/04; C 07 D 405/10; C 07 D 407/12;
C 07 D 409/12; C 07 D 409/14; C 07 D 413/12; A 01 N 43/08
C 07 D 513/04; A 61 K 31/542; A 61 P 25/00
C 07 D 487/04; A 61 K 31/519; A 61 P 25/28
C 07 D 471/04; A 61 K 31/519; A 61 P 3/10; A 61 P 3/04
A 01 N 29/04; A 61 K 31/025
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 F 2/16
A 61 F 2/16
A 61 K 8/37; A 61 Q 19/00
A 61 K 9/14; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 9/48;
A 61 K 47/12; A 61 K 47/36; A 61 K 47/38
A 61 P 13/02; C 07 D 498/04; A 61 P 21/00;
A 61 P 3/00; A 61 P 15/00; A 61 P 43/00
B 23 P 6/04
C 07 D 471/10; A 61 K 31/438; A 61 P 3/10;
A 61 P 1/16
C 07 D 495/04
C 10 G 29/04; C 10 G 29/16; C 10 G 9/00;
C 10 G 1/04; E 21 B 43/00

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2014 6172 B
P 2014 6173 B
P 2014 6170 B

AP 2014 13245 A
AP 2014 13246 A
AP 2014 12797 A

P 2014 6166 B

AP 2014 12120 A

P 2014 6168 B

AP 2014 12529 A

P 2014 6174 B

AP 2014 13374 A

P 2014 6169 B

AP 2014 12700 A

P 2014 6171 B

AP 2014 12804 A

P 2014 6167 B

AP 2014 12380 A

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2014 6166 B

AP 2014 12120 A

P 2014 6167 B

AP 2014 12380 A

P 2014 6168 B

AP 2014 12529 A

P 2014 6169 B
P 2014 6170 B
P 2014 6171 B
P 2014 6172 B
P 2014 6173 B
P 2014 6174 B

AP 2014 12700 A
AP 2014 12797 A
AP 2014 12804 A
AP 2014 13245 A
AP 2014 13246 A
AP 2014 13374 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/14; A 61 K 9/16; A 61 K 9/20; A 61 K 9/48;
A 61 K 47/12; A 61 K 47/36; A 61 K 47/38
C 10 G 29/04; C 10 G 29/16; C 10 G 9/00; C 10 G 1/04;
E 21 B 43/00
A 61 P 13/02; C 07 D 498/04; A 61 P 21/00; A 61 P 3/00;
A 61 P 15/00; A 61 P 43/00
C 07 D 471/10; A 61 K 31/438; A 61 P 3/10; A 61 P 1/16
A 61 K 8/37; A 61 Q 19/00
C 07 D 495/04
A 61 F 2/16
A 61 F 2/16
B 23 P 6/04

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2009 012120
AP 2010 012380
AP 2010 012529
AP 2010 012700
AP 2010 012797
AP 2010 012804
AP 2013 013245
AP 2013 013246
AP 2014 013374
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2014 12120 A
AP 2014 12380 A
AP 2014 12529 A
AP 2014 12700 A
AP 2014 12797 A
AP 2014 12804 A
AP 2014 13245 A
AP 2014 13246 A
AP 2014 13374 A
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patentis nomeri
(11)
P 2014 6166 B
P 2014 6167 B
P 2014 6168 B
P 2014 6169 B
P 2014 6170 B
P 2014 6171 B
P 2014 6172 B
P 2014 6173 B
P 2014 6174 B

sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 65 D 5/30

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2014 13430 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2014 13430 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
B 65 D 5/30

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
E 04 B 2/08
F 25 B 30/00; H 02 N 10/00; H 01 L 37/02
G 01 G 3/00

patentis nomeri
(11)
U 2014 1834 Y
U 2014 1835 Y
U 2014 1833 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2014 13288 U
AU 2014 13340 U
AU 2014 13283 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2014 1833 Y
U 2014 1834 Y
U 2014 1835 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2014 13283 U
AU 2014 13288 U
AU 2014 13340 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
G 01 G 3/00
E 04 B 2/08
F 25 B 30/00; H 02 N 10/00; H 01 L 37/02

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2013 013283
AU 2013 013288
AU 2013 013340

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2014 13283 U
AU 2014 13288 U
AU 2014 13340 U
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patentis nomeri
(11)
U 2014 1833 Y
U 2014 1834 Y
U 2014 1835 Y
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sistemuri saZieblebi

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

patentis nomeri
(11)

19-08

D 21014 590 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2014 784 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 21014 590 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2014 784 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
19-08

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2014 000784
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2014 784 S
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patentis nomeri
(11)
D 21014 590 S

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2014 25157 R
M 2014 25158 R
M 2014 25159 R
M 2014 25160 R
M 2014 25161 R
M 2014 25162 R
M 2014 25163 R
M 2014 25164 R
M 2014 25165 R
M 2014 25166 R
M 2014 25167 R
M 2014 25168 R
M 2014 25169 R
M 2014 25170 R
M 2014 25171 R
M 2014 25172 R
M 2014 25173 R
M 2014 25174 R
M 2014 25175 R
M 2014 25176 R
M 2014 25177 R
M 2014 25178 R
M 2014 25179 R
M 2014 25180 R
M 2014 25181 R
M 2014 25182 R
M 2014 25183 R
M 2014 25184 R
M 2014 25185 R
M 2014 25186 R
M 2014 25187 R
M 2014 25188 R
M 2014 25189 R
M 2014 25190 R
M 2014 25191 R
M 2014 25192 R
M 2014 25193 R
M 2014 25194 R
M 2014 25195 R
M 2014 25196 R
M 2014 25197 R
M 2014 25198 R
M 2014 25199 R
M 2014 25200 R
M 2014 25201 R

2
AM 2014 78334
AM 2012 68256
AM 2013 71033
AM 2013 71036
AM 2013 71119
AM 2013 71360
AM 2013 71369
AM 2013 71442
AM 2013 71445
AM 2013 71447
AM 2013 71497
AM 2013 71498
AM 2013 71621
AM 2013 71641
AM 2013 71728
AM 2013 71765
AM 2013 71806
AM 2013 71807
AM 2013 71809
AM 2013 71810
AM 2013 71811
AM 2013 71812
AM 2013 71813
AM 2013 71814
AM 2013 71815
AM 2013 71816
AM 2013 71817
AM 2013 71818
AM 2013 71819
AM 2013 71820
AM 2013 71821
AM 2013 71822
AM 2013 71823
AM 2013 71824
AM 2013 71825
AM 2013 71826
AM 2013 71827
AM 2013 71828
AM 2013 71829
AM 2013 71831
AM 2013 71832
AM 2013 72145
AM 2013 72561
AM 2013 72567
AM 2013 72774

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2013 68256 A
AM 2013 71033 A
AM 2013 71036 A
AM 2014 71119 A
AM 2014 71360 A
AM 2014 71369 A
AM 2014 71442 A
AM 2014 71445 A
AM 2014 71447 A
AM 2014 71497 A
AM 2014 71498 A
AM 2014 71621 A
AM 2014 71641 A
AM 2014 71728 A
AM 2014 71765 A
AM 2014 71806 A
AM 2014 71807 A
AM 2014 71809 A
AM 2014 71810 A
AM 2014 71811 A
AM 2014 71812 A
AM 2014 71813 A
AM 2014 71814 A
AM 2014 71815 A
AM 2014 71816 A
AM 2014 71817 A
AM 2014 71818 A
AM 2014 71819 A
AM 2014 71820 A
AM 2014 71821 A
AM 2014 71822 A
AM 2014 71823 A
AM 2014 71824 A
AM 2014 71825 A
AM 2014 71826 A
AM 2014 71827 A
AM 2014 71828 A
AM 2014 71829 A
AM 2014 71831 A
AM 2014 71832 A
AM 2014 72145 A
AM 2014 72561 A
AM 2014 72567 A
AM 2014 72774 A
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biuletenis
Nnomeri
4
18(406) 2014
24(388) 2013
24(388) 2013
24(388) 2013
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
3(391) 2014
3(391) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
4(392) 2014
3(391) 2014
6(394) 2014
7(395) 2014
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sistemuri saZieblebi

1
M 2014 25202 R
M 2014 25203 R
M 2014 25204 R
M 2014 25205 R
M 2014 25206 R
M 2014 25207 R
M 2014 25208 R

2
AM 2013 72869
AM 2013 72870
AM 2013 72871
AM 2013 72882
AM 2013 72931
AM 2013 73100
AM 2014 78451

3
AM 2014 72869 A
AM 2014 72870 A
AM 2014 72871 A
AM 2014 72882 A
AM 2014 72931 A
AM 2014 73100 A
-

4
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
8(396) 2014
7(395) 2014
5(393) 2014
18(406) 2014

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili

92

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2014 71680 A
AM 2014 71924 A*
AM 2014 72524 A
AM 2014 73633 A
AM 2014 73877 A
AM 2014 73934 A
AM 2014 73968 A
AM 2014 73969 A
AM 2014 73970 A
AM 2014 73971 A
AM 2014 73972 A
AM 2014 74059 A
AM 2014 74060 A
AM 2014 74169 A
AM 2014 74249 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 74328 A
AM 2014 74329 A
AM 2014 74330 A
AM 2014 74331 A
AM 2014 74332 A
AM 2014 74340 A
AM 2014 74345 A
AM 2014 74346 A
AM 2014 74484 A

2
AM 2013 71680
AM 2013 71924
AM 2013 72524
AM 2013 73633
AM 2013 73877
AM 2013 73934
AM 2013 73968
AM 2013 73969
AM 2013 73970
AM 2013 73971
AM 2013 73972
AM 2013 74059
AM 2013 74060
AM 2013 74169
AM 2013 74249
AM 2013 74303
AM 2013 74328
AM 2013 74329
AM 2013 74330
AM 2013 74331
AM 2013 74332
AM 2013 74340
AM 2013 74345
AM 2013 74346
AM 2013 74484

1
AM 2014 74485 A
AM 2014 74486 A
AM 2014 74546 A
AM 2014 74711 A
AM 2014 74754 A
AM 2014 74757 A
AM 2014 74770 A
AM 2014 74802 A
AM 2014 74810 A
AM 2014 74868 A
AM 2014 74869 A
AM 2014 74903 A
AM 2014 74904 A
AM 2014 74905 A
AM 2014 74920 A
AM 2014 74994 A
AM 2014 74995 A
AM 2014 75002 A
AM 2014 75009 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75097 A
AM 2014 75104 A
AM 2014 75118 A
AM 2014 75119 A
AM 2014 75121 A
AM 2014 75134 A
AM 2014 75219 A
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2
AM 2013 74485
AM 2013 74486
AM 2013 74546
AM 2013 74711
AM 2013 74754
AM 2013 74757
AM 2013 74770
AM 2013 74802
AM 2013 74810
AM 2013 74868
AM 2013 74869
AM 2013 74903
AM 2013 74904
AM 2013 74905
AM 2013 74920
AM 2013 74994
AM 2013 74995
AM 2013 75002
AM 2013 75009
AM 2013 75076
AM 2013 75077
AM 2013 75078
AM 2013 75079
AM 2013 75097
AM 2013 75104
AM 2013 75118
AM 2013 75119
AM 2013 75121
AM 2013 75134
AM 2013 75219

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12

2
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 71924 A*
AM 2014 74484 A
AM 2014 74485 A
AM 2014 74486 A
AM 2014 74905 A
AM 2014 71924 A*
AM 2014 74340 A
AM 2014 74484 A
AM 2014 74485 A
AM 2014 74486 A
AM 2014 74994 A
AM 2014 74995 A
AM 2014 75009 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75118 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 74059 A
AM 2014 74249 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 74546 A
AM 2014 75097 A
AM 2014 71924 A*
AM 2014 75121 A
AM 2014 73877 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75219 A
AM 2014 73934 A
AM 2014 74346 A
AM 2014 75076 A

#18 2014 09 25

1
12
12
12
17
17
17
17
19
19
21
21
21
21
21
24
25
25
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35
35

2
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 74903 A
AM 2014 74904 A
AM 2014 71924 A*
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75104 A
AM 2014 74169 A
AM 2014 75104 A
AM 2014 74169 A
AM 2014 71680 A
AM 2014 74920 A
AM 2014 75002 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 75134 A
AM 2014 74711 A
AM 2014 74920 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 74332 A
AM 2014 72524 A
AM 2014 74060 A
AM 2014 74328 A
AM 2014 74329 A
AM 2014 74330 A
AM 2014 74331 A
AM 2014 74754 A
AM 2014 74757 A
AM 2014 74868 A
AM 2014 74869 A
AM 2014 74802 A
AM 2014 75119 A
AM 2014 73968 A
AM 2014 73969 A
AM 2014 73970 A
AM 2014 73971 A
AM 2014 73972 A
AM 2014 74303 A
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sistemuri saZieblebi

1
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37

1
38
38
38
39
41
42
42
42
42
42
43
44
44
44
44

2
AM 2014 74810 A
AM 2014 74903 A
AM 2014 74904 A
AM 2014 75002 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 74345 A
AM 2014 74770 A
AM 2014 74810 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A

2
AM 2014 73633 A
AM 2014 74169 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 74169 A
AM 2014 74303 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A
AM 2014 74810 A
AM 2014 75076 A
AM 2014 75077 A
AM 2014 75078 A
AM 2014 75079 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
29
33
35

94

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2014 25157 R
M 2014 25208 R
M 2014 25157 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
18(406)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

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

mTavari redaqtori:
redaqtori:
koreqtori:
damkabadoneblebi:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2014 09 24
tiraJi: 40
SekveTa #18

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

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

