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ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
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saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
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saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi
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(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(21) AU 0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U
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(11) U 0000 000 Y
_ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore publikacia)
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_
_
_
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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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BY
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CF
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CK
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CM
CN
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CR
CU
CV
CY
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DE
DJ
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DM
DO
DZ
EA
EC
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EG
EH
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EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

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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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14124; 14557; 14212; 14619; 14179; 14410; 14433
• patentebi:
6915-6927

sasargeblo modelebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14602
• patenti:
1990-1993

dizainebi
• registrirebuli dizainebi:
779-783

• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos
teritoriaze gavrcelebis moTxovniT:
99908; 99912; 99999; 102050; 102055; 99859; 99860; 102199; 100099, 100100; 100102; 100453; 102275;
102389

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
87187**; 87189**; 92380; 92452*; 92994; 93532; 93707; 94716; 94928; 95172, 95173;
96167, 96168; 96679; 96709, 96710; 96732-96734; 96763, 96764; 96766, 96767; 96770;
96817; 96841; 96863; 96867, 96868; 96886-96889; 96905; 96916; 96919; 96971; 9697497003; 97005; 97013; 97020; 97023, 97024; 97063; 97070; 97074; 97164, 97165; 97193;
97216; 97226; 97233; 97369; 97371

95360;
96810,
96976;
97195;

95408;
96811;
97001;
97197;

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30333-30353
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30354-300381
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
93745; 95264; 95464-95466; 95607; 95630; 95693; 95770; 95820; 95837; 95846; 95848; 95850; 95853;
95855; 95897; 95907; 95910; 95917-95919; 95921; 95923-95925; 95953, 95954; 95963; 95966; 95968;
95971; 95979; 96010, 96011; 96014; 96017-96020; 96031-96040; 96043; 96045; 96090-96092; 96095;
96100; 96109-96111; 96114; 96125; 96127, 96128; 96131-96133; 96136-96138; 96142, 96143; 96145;
96196-96198; 96214; 96223, 96224; 96230; 96232; 96246; 96248; 96250, 96251; 96254; 96256; 9626396266; 96270; 96282; 96290; 96314-96316; 96342; 96344; 96346, 96347; 96355; 96357-96359; 96361;
96365, 96366; 96395; 96399; 96415, 96416; 96418; 96420, 96421; 96423; 96425; 96466-96471; 96527-96529; 96541; 96584-96587; 96589-96593; 96607; 96615, 96616; 96623- 96625; 96638, 96639; 96653;
96655; 96660, 96661; 96665-96668; 96689, 96690; 96716-96718; 96724, 96725; 96727-96729
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
92001; 92041; 92086; 92216; 92285; 92651; 92922; 93258; 93732; 93742, 93743; 93763; 93789; 93802;
93882; 93886, 93887; 93890; 93892; 93894; 93896, 93897; 93997; 93999; 94038, 94039; 94096-94102;
94104-94108; 94110-94112; 94116; 94124; 94130-94137; 94139-94149; 94151-94161; 94198-94200;
94203; 94206-94208; 94210; 94212; 94214; 94228; 94233, 94234; 94236-94239; 94243- 94245; 94248-94252; 94272; 94274-94277; 94279-94282; 94285-94288; 94290-94293; 94295; 94307, 94308; 94354,
94355; 94357; 94365; 94368-94370; 94373-94377; 94381, 94382; 94387; 94390-94393; 94395; 94397;
94404-94415; 94417, 94418; 94420, 94421; 94423, 94424; 94426-94428; 94430, 94431; 94434; 94444-94446; 94448-94450; 94501, 94502; 94507- 94510; 94516-94518; 94520; 94522; 94668-94670; 94672,
94673; 94675, 94676; 94678; 94683; 94685; 94747; 94762; 94768; 94837; 94851; 94853, 94854; 94859-94864; 94866- 94868; 94870; 94903; 94907; 94934, 94935; 94938, 94939; 94941; 95015; 95022; 95044;
95046; 95062; 95243, 95244; 95246-95248; 95250; 95266, 95267; 95273; 95275; 95398; 95416; 95441;
95459

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba da geografiuli aRniSvna
• daculi adgilwarmoSobis dasaxelebis Rvinis warmoebis specifikacia:
1533/06
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AP 2018 14124 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/44
C 07 D 455/02
A 01 N 43/90
(21) AP 2014 14124
(22) 2014 09 26
(31) 61/883,463; AP 2014 14124
(32) 2013 09 27; 2014 09 26
(33) US; GE
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ ჯერსი 07065-0907 (US)
(72) ტაო იუი (US);
იუნლიან ჩჟანი (US);
შერმან, ტიმ უოდელი (US);
ენდრიუ სტემფორდი (US);
ჯონ,ს უეი (CN);
პოლ, ჯ. კოულმანი (US);
ჯონ, მ. სანდერსი (US);
როლანდ ფერგიუსონი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 04 22
(86) PCT/US2014/057572, 2014 09 26
(54) ჩანაცვლებული ქინოლიზინის
წარმოებულები აივ ინტეგრაზას
ინჰიბიტორების სახით
გამოსაყენებლად
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),

(I)
რომლის R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10, X, Y ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები მოყვანილია
გამოგონების ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, ფარმაცევტული
კომპოზიცია მათ საფუძველზე და მათი გამო-
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ყენება აივ ინფექციის ან შიდსის პროფილაქტიკისათვის ან სამკურნალოდ.
მუხლები: 21 დამოუკიდებელი
16 დამოკიდებული
ცხრილი: 6
__________________________________________
(10) AP 2018 14557 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/416
A 61 K 31/4174
A 61 K 45/06
A 61 P 31/10
(22) 2016 01 08

(21) AP 2016 14557
(31) 15150904.9
(32) 2015 01 13
(33) EP
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. (IT)
ვიალე ამელია 70, I-00181 რომი,
იტალია (IT)
(72) კლაუდიო მილანესე (IT);
ალესანდრა კაპეცონე დე იოანონ (IT);
სერენა ტონჯანი (IT);
ლუკა დონატი (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2017 08 03
(86) PCT/EP2016/050272; 2016 01 08
(54) მიკოზის სამკურნალო ფარმაცევტული კომპოზიცია
(57) ბენზიდამინის და იმიდაზოლ-ანტიმიკოტიკის კომბინაციას იყენებენ Candida-თი გამოწვეული მიკოზის სამკურნალოდ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
__________________________________________
(10) AP 2018 14212 A (51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/10
(21) AP 2016 14212
(22) 2016 07 19
(71) ალექსანდრე უსტიაშვილი (GE)
ადიგენის ქ. 2, 0102, თბილისი (GE);
თამარ იარაჯული (GE)
ადიგენის ქ. 2, 0102, თბილისი (GE)
(72) ალექსანდრე უსტიაშვილი (GE);
თამარ იარაჯული (GE)
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gamogonebebi
(54) ჰუმინურ პროანტოციანიდური
სუბსტანცია
(57) კვებითი დანამატი ჰუმინურ პროანტოციანიდური სუბსტანცია შეიცავს 65-75% ყურძნის
წიპწის ექსტრაქტისა და 25-35% ჰუმინური
სუბსტანციის ექსტრაქტების კომბინაციას, სადაც ჰუმინური სუბსტანციის ექსტრაქტი მიღებულია ტორფის და/ან მურა ნახშირებიდან
დამუშავების გზით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
1 დამოკიდებული
__________________________________________

საპარსი მოწყობილობის ტართან მისამაგრებელი კვანძი 23.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
5 დამოკიდებული
ფიგურა: 7

ganyofileba B
ფიგ. 1

__________________________________________

B 26
(10) AP 2018 14619 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 26 B 21/24
(21) AP 2017 14619
(22) 2017 10 29
(71) თემურ მაისურაძე (GE)
მუხიანის I მიკრ-ნი, კორპ 10, ბ. 139,
0172, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თემურ მაისურაძე (GE)
(54) საპარსი მოწყობილობის საცვლელი
კარტრიჯი
(57) საპარსი მოწყობილობის საცვლელი კარტრიჯი 1 შეიცავს განივ კვეთში ჩაზნექილი
რკალის ფორმის მქონე, დრეკად-მოქნილი
ჩარჩოს სახით შესრულებულ ფუძეს 2, რომლის გრძივი გვერდები 3 და 4 შედგენილია,
სულ მცირე, ერთი სექციით 5, რომელსაც განივ კვეთში აქვს სამკუთხედის ფორმა მრგვალი ან სწორი მომრგვალებულკუთხეებიანი
გლუვი თავით 6 და სწორი ან შეზნექილი ძირით 7. ყოველი სექციის თავზე, განივად დამაგრებულია საპარსი პირი 8. დრეკადი ფუძის
განივ გვერდებში 9, 10 შესრულებულია გამჭოლი არხები 11, რომლებშიც ჩასმულია ზედა
და ქვედა ხისტი პლატფორმები 12, 13. საპარსი
პირების ქვემოთ, დრეკად-მოქნილი ფუძის
გრძივ ელემენტებში განთავსებულია მოქნილი დრეკადი ელემენტები 14, რომელთა ბოლოები ჩასმულია და ჩამაგრებულია ხისტ
პლატფორმებში 12 და 13. ზედა პლატფორმის
13 ბოლოებში გათვალისწინებულია ყრუ ნახვრეტები 15, რომლებშიც გასართად ჩასმულია
და ჩამაგრებულია ხელით სამართავი ბერკეტის 16 მოღუნული ბოლოები 17, და პლატფორმის მიმართ განივი ღარები 18. ფუძის
თითოეულ განივ ელემენტზე გათვალისწინებულია, სულ მცირე, ერთი ღარი 19 და 20,
რომლებშიც განთავსებულია საპოხი ნივთიერების საცავი 21 და 22, ხოლო ფუძის 2 შუაში,
ქვედა მხრიდან, შესრულებულია კარტრიჯის

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2018 14179 A (51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
C 07 D 473/34
C 07 D 473/38
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4162
A 61 K 31/52
(21) AP 2014 14179
(22) 2014 12 17
(31) 13197986.6
(32) 2013 12 18
(33) EP
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/A, I-43100 პარმა (IT)
(72) მატეო ბიაჯეტი (IT);
ანა, მარია კაპელი (IT);
ალესანდრო აჩეტა (IT);
ლაურა კარზანიგა (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 06 17
(86) PCT/EP2014/078288, 2014 12 17
(54) იზოქრომენის წარმოებულები
როგორც ფოსფოინოზიტიდ
3-კინაზების ინჰიბიტორები
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),
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(I)
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gamogonebebi
რომლის R, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , Z, Cy ჩამნაცვლებლების და m, n, p ცვლადების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში,
ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილები, ფარმაცევტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება PI3K ფერმენტულ
მექანიზმებთან დაკავშირებული დარღვევების, როგორიცაა რესპირატორული დაავადებები, თოროკალური სიმსივნე და ა.შ., სამკურნალო მედიკამენტის დასამზადებლად.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ცხრილი: 29
__________________________________________
(10) AP 2018 14410 A (51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/04
A 61 K 31/5025
A 61 K 9/00
A 61 P 11/00
A 61 P 25/00
A 61 P 27/02
(21) AP 2015 14410
(22) 2015 07 23
(31) 62/033,684; 62/157,129
(32) 2014 08 06; 2015 05 05
(33) US; US
(71) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10017 (US)
(72) თომას ალენ ჩაპი (US);
მეტიუ, მერილ ჰეივორდი (US);
კრისტოფერ, ჯონ ჰელალი (US);
ერიკ ალფი ლაჩაპელე (US);
ნანდინი, ჩატურბაი პატელი (US);
სიმონ შაბოლა (IT);
პატრიკ რობერტ ვერჰოსტი (US);
ჯოზეფ მაიკლ იანგი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2017 02 06
(86) PCT/IB2015/055597, 2015 07 23
(54) იმიდაზოპირიდაზინის ნაერთები
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),

რომლის R1, R3, R6, R7 ჩამნაცვლებლების და b
ცვლადის მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, ფარმაცევტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, რომლებიც განპირობებულია PDE4B იზოფორმით
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და არის შიზოფრენია, შფოთვა, ანთება, ინსულტი და ა.შ.
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი
18 დამოკიდებული
ცხრილი: 3
__________________________________________

ganyofileba E
E 02
(10) AP 2018 14433 A (51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 5/02
E 02 B 3/16
(21) AP 2015 14433
(22) 2015 07 30
(31) MI2014A001393
(32) 2014 07 31
(33) IT
(71) კარპი ტეხ ბ.ვ. (NL)
სპორავენ 88, NL- 2651 AV ბერკელ
ენ როდენრეის (NL)
(72) ალბერტო მარია სკუერო (NL)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2017 02 27
(86) PCT/EP2015/067505, 2015 07 30
(54) წყალგაუმტარი საფარი,
წყალგაუმტარი პანელები და მათი
განთავსების ხერხი წყალსატევებსა
და არხებში
(57) წყალგაუმტარი ქვესადები არხის ან წყალსატევის (10) ფსკერზე განსათავსებლად
შეიცავს წინასწარ დამზადებული პანელების
(14, 14ა) სიმრავლეს, რომლებიც შეიცავს,
სულ მცირე, ერთ დრეკად ჰიდროსაიზოლაცო
მემბრანას (16) გეოსინთეტიკური მასალისაგან გვერდითი საანკერო ლენტებით (23)
გრუნტზე მისამაგრებლად და გვერდითი ჰიდროსაიზოლაციო გადანაღუნებით (26). პანელებს (14, 14ა), რომლებიც დახვეულია რულონის სახით, ქვესადების დასაგებად მიმდევრობით შლიან და განათავსებენ დროებითი
ფიქსაციით, სულ მცირე, ერთი საანკერო ლენტის (23) გასწვრივ, ერთდროულად აერთებენ
მომიჯნავე პანელების (14, 14ა) გადანაღუნებს
(26) შუალედური ელვა-შესაკრავის (28) მეშვეობით, შემდეგ ცალკეულ პანელს (14, 14ა)
მტკიცედ ამაგრებენ ხახუნით არხის ან წყალსატევის ფსკერზე (11) და/ან ნაპირებზე (12)
მუდმივი საბალასტე მასალით (30). ქვესადების პირველი შესრულების თანახმად, პანელები (14) შეიცავს გეოსინთეტიკური მასალის
წყალგაუმტარ მემბრანებს (16, 17) და აქვს შესავსები საკნები ან უჯრები (18) საბალასტე
მაცემენტებელი ნარევის შესაშვებად; ქვესადების მეორე შესრულების მიხედვით, თითო-
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ეული პანელი (14), რომელიც შედგება გეოსინთეტიკური მასალის ცალკეული დრეკადი
მემბრანისაგან, მუდმივად დაბალასტებულია
წინასწარ დამზადებული ბეტონის ბლოკებით
(49); შესრულების მესამე ვარიანტის მიხედვით, პანელები (14ა) შეიცავს პირველ წყალგაუმტარ მემბრანას (16) და მეორე წყალგაუმტარ მემბრანას (50), დახვეულს მილის ფორმით და მიდუღებულს პირველ ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანაზე (16). წყალგაუმტარი ქვესადების პანელებს (14,14ა) შორის ჰერმეტულობის აღსადგენად, ცალკეული პანელი (14,
14ა) შეიძლება მოცილდეს ქვესადებს და შეიცვალოს სამუშაოების წყალქვეშ შესრულების პირობებში.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
30 დამოკიდებული
ფიგურა: 21

ფიგ. 4

__________________________________________
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gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 61
(11) P 2018 6919 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 G 5/04
(44) 6(490)/2018

(10) AP 2018 14258 A
(21) AP 2016 14258
(22) 2016 09 02
(24) 2016 09 02
(73) გიორგი ლექვინაძე (GE)
ცისკრის ქ. 10, 0103, თბილისი (GE)
(72) გიორგი ლექვინაძე (GE)
(54) ინდივიდუალური ყველგანმავალი
სატრანსპორტო საშუალება
________________________________________
(11) P 2018 6916 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/444
A 61 K 9/08
A 61 K 47/04
A 61 K 47/12
A 61 K 47/18
A 61 K 47/34
A 61 P 27/02
A 61 P 27/06
(44) 14(498)/2018

(10) AP 2018 14216 A
(21) AP 2015 14216
(22) 2015 01 08
(24) 2015 01 08
(31) 2014-002809
(32) 2014 01 10
(33) JP
(86) PCT/JP2015/050333, 2015 01 08
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, შიმოშინჯო 3-ჩომე, ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა 5338651 (JP)
(72) იოკო ენდო (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) პირიდილამინო ძმარმჟავური
ნაერთის და პოლიოქსიეთილენ
აბუსალათინის ზეთის შემცველი
ფარმაცევტული კომპოზიცია
________________________________________
(11) P 2018 6917 B

(10) AP 2018 14239 A
(21) AP 2015 14239
(22) 2015 01 08
(24) 2015 01 08
(31) 61/925,882
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/444
A 61 P 27/02
A 61 P 27/06
(44) 14(498)/2018

(32) 2014 01 10
(33) US
(86) PCT/JP2015/050366, 2015 01 08
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, შიმოშინჯო 3-ტომე, ხიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-სი, ოსაკა 5338651 (JP)
(72) ნავიდ შამსი (US);
ხენკ-ანდრე კრონი (US);
ხისასი კავატა (JP);
ნორიკო კავაბატა (JP)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ფარმაცევტული პრეპარატი,
რომელიც შეიცავს პირიდილამინოძმარმჟავას ნაერთს
________________________________________
(11) P 2018 6918 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 N 2/00
A 61 N 2/02
(44) 13(497)/2018

(10) AP 2018 14256 A
(21) AP 2016 14256
(22) 2016 09 01
(24) 2016 09 01
(73) ბესიკ სურგულაძე (GE)
ბარათაშვილის ქ. 6/10, ბ. 48, 0107,
თბილისი (GE)
(72) ბესიკ სურგულაძე (GE)
(74) დავით ძამუკაშვილი
(54) ინდუქციური გაცხელების სისტემის
ბლოკი ლოკალური ჰიპერთერმიის
მოწყობილობისათვის და ჰიპერთერმიის ხერხი
________________________________________

ganyofileba B
B 66
(11) P 2018 6926 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 66 B 9/00
(44) 9(493)/2018

(10) AP 2018 14428 A
(21) AP 2017 14428
(22) 2017 02 17
(24) 2017 02 17
(73) გიორგი ლექვინაძე (GE)
ცისკრის ქ. 10, 0103, თბილისი (GE)
(72) გიორგი ლექვინაძე (GE)
(54) ლიფტი
________________________________________
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(11) P 2018 6920 B

ganyofileba C
C 03
(11) P 2018 6924 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 03 C 25/10
C 03 C 25/24
C 03 C 25/50
F 16 D 69/02
(44) 10(494)/2018

(10) AP 2018 14373 A
(21) AP 2016 14373
(22) 2016 12 30
(24) 2016 12 30
(73) პაატა გოგოლაძე (GE)
კუტუზოვის ქ. 3, 0194, თბილისი (GE)
(72) პაატა გოგოლაძე (GE)
(54) სამუხრუჭე ხუნდების დასამზადებელი მასალისათვის ბაზალტის
ტექსტილური ბოჭკოს მიღების ხერხი
________________________________________

C 07
(11) P 2018 6927 B

(10) AP 2018 14286 A
(21) AP 2015 014286
(22) 2015 03 27
(24) 2015 03 27
(31) PA 2014 00194
(32) 2014 04 04
(33) DK
(86) PCT/EP2015/056713, 2015 03 27
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბი (DK)
(72) იან კეჰლერი (DK);
ლარს კინ რასმუსენი (DK);
მორტენ ლანგორდი (DK)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) ჰალოგენირებული ქინაზოლინTHF-ამინები, როგორც PDE1
ინჰიბიტორები
________________________________________
(11) P 2018 6922 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 401/14
A 61 K 31/454
A 61 P 29/02
A 61 P 37/08
(44) 13(497)/2018

(10) AP 2018 14455 A
(21) AP 2015 14455
(22) 2015 09 22
(24) 2015 09 22
(31) 62/209,124; 62/110,048; 62/055,811
(32) 2015 08 24; 2015 01 30; 2014 09 26
(33) US; US; US
(86) PCT/IB2015/057314, 2015 09 22
(73) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42 ნდ სტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017 (US)
(72) ენდრიუ, ქრისტოფერ ფლიკი (US);
პიტერ ჯონსი (GB);
ნეელუ კაილა (US);
სკოტ, რიჩარდ მენტე (US);
მარკ, ედვარდ შნუტე (US);
ჯონ, დევიდ ტჯაპეკი (US);
მაიკლ ლ. ვასკესი (US);
ლი სინი (US);
ლიინგ ჩჟანი (CN);
გიერან, მატიას ვენერსტოლი (SE);
ედუარდ ზამარატსკი (SE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) RORC2-ის მეთილ და ტრიფთორმეთილ-ჩანაცვლებული პიროლოპირიდინული მოდულატორები და მათი
გამოყენების ხერხები
________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 403/12
A 61 K 31/506
A 61 P 25/00
(44) 11(495)/2018

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 409/14
C 07 D 453/02
A 61 K 31/439
A 61 P 11/00
(44) 14(498)/2018

(10) AP 2018 14338 A
(21) AP 2015 14338
(22) 2015 06 03
(24) 2015 06 03
(31) 14171266.1
(32) 2014 06 05
(33) EP
(86) PCT/EP2015/062417, 2015 06 03
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT)
ვია პალერმო, 26/A, I- 43100 პარმა (IT)
(72) ელისაბეტა არმანი (IT);
გაბრიელე ამარი (IT);
კარმელიდა კაპალდი (IT);
ვესლეი ბლაკაბი (IT);
იან ლინეი (IT);
ჰერვე ვან დე პოელი (IT);
ჩარლზ ბეიკერ-გლენი (IT);
ნაიმიშა ტრივედი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ამინოესთერის წარმოებულები
________________________________________
(11) P 2018 6923 B

(10) AP 2018 14361 A
(21) AP 2015 14361
(22) 2015 05 26
(24) 2015 05 26
(31) P1400264
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 417/12
A 61 K 31/506
A 61 P 35/00
(44) 14(498)/2018
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(32) 2014 05 26
(33) HU
(86) PCT/HU2015/000049, 2015 05 26
(73) ეგიშ დიოდსერდიარ ზრტ. (HU)
30-38 კერეშტური უტ, ბუდაპეშტი,
H-1106 (HU)
(72) ედე ლასლო მარვანიოში (HU);
ატილა ვირაგი (HU);
ტამაშ გრეგორი (HU);
ბალაჟ ვოლკი (HU);
მარია ტოტნე ლაურიტზი (HU);
ლასლო პონგო (HU);
ბალაჟ პერეგი (HU);
დიულა ლუკაჩი (HU);
ზოლტან ვარგა (HU);
ანდრას დანჩო (HU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) დაზატინიბის მარილები
________________________________________
(11) P 2018 6921 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
C 07 D 487/04
A 61 K 31/4162
A 61 P 35/00
(44) 14(498)/2018

(10) AP 2018 14322 A
(21) AP 2015 14322
(22) 2015 04 30
(24) 2015 04 30
(31) 61/993,138
(32) 2014 05 14
(33) US
(86) PCT/IB2015/053174, 2015 04 30
(73) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017 (US)
(72) იოტამ ვადსვორთ კოე (US);
კრისტოფ მარტინ დენჰარტი (CA);
პიტერ ჯონსი (GB);
იოგეშ ანილ საბნისი (IN);
ჯოზეფ ვალტერ შტროხბახი (US);
ფლორიან, მიშელ ვაკენჰუტი (DE);
გევინ ალისტერ უაიტლოკი (GB)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) პირაზოლოპირიდინები და
პირაზოლოპირიმიდინები
________________________________________

კ. შევარდენიძის ქ. 5, ბ. 46, 0160,
თბილისი (GE)
(72) ლევან შარიქაძე (GE)
(74) ნუგზარ ქსოვრელი
(54) მოწყობილობა სინთეზ-აირის
მისაღებად
________________________________________

ganyofileba G
G 01
(11) P 2018 6925 B

(10) AP 2018 14394 A
(21) AP 2015 14394
(22) 2015 08 06
(24) 2015 08 06
(31) 62/033,691
(32) 2014 08 06
(33) US
(86) PCT/US2015/044085, 2015 08 06
(73) რისერჩ თრაიენგელ ინსტიტუტ (US)
3040 ისტ კორნვალის როუდ, რისერჩ,
თრაიენგელ პარკ, NC 27709 (US)
(72) ნიკოლას გაი ბალდასარო (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) მაღალეფექტური ნეიტრონების
დამჭერი პროდუქტების წარმოება
________________________________________

C 10
(11) P 2018 6915 B
(10) AP 2018 14569 A
(21) AP 2017 14569
(22) 2017 08 15
(24) 2017 08 15
(73) შპს ,,ეკოი“ (GE)
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(51) Int. Cl. (2006)
G 01 N 23/222
G 01 V 5/00
(44) 10(494)/2018

(51) Int. Cl. (2006)
C 10 J 3/12
(44) 9(493)/2018
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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 F
F 24
(10) AU 2018 14602 U

(51) Int. Cl. (2006)
F 24 D 19/00
F 24 H 9/00
(21) AU 2017 14602
(22) 2017 10 04
(71) გიორგი ცირამუა (GE)
ნუცუბიძის II მკრ., I კვარტ., კორპ. 5, ბ. 7,
0183, თბილისი, საქართველო (GE);
დავით ცირამუა (GE)
ნუცუბიძის II მკრ., I კვარტ., კორპ. 5, ბ. 7,
0183, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) გიორგი ცირამუა (GE);
დავით ცირამუა (GE)
(54) თბოსაიზოლაციო კარადა ცენტრალური გათბობის ქვაბისათვის
(57) კარადა შეიცავს, ჩარჩოს და მასთან დაკავშირებულ კარს საკეტით, სულ მცირე, ორ
გვერდსა და თავს, ამასთან, კარადის კარი,
გვერდები და თავი შესრულებულია სენდვიჩპანელების სახით, რომლებიც შედგება ლითონის პირველი 1 და მეორე 8 ფურცლებისაგან, რომელთა ზედა კუთხეები წაკვეთილია,
ხოლო წაკვეთის შედეგად მიღებულ წიბოებზე
2 შესრულებულია მართკუთხა ფორმის ამონაჭრები 3, ამასთან, მეორე ფურცლის ქვედა
ბოლოზე, ასევე, შესრულებულია მართკუთხა
ფორმის ამონაჭრები 9, რომელთა შორის მიღებული შვერილი 10 მართობულად გადაღუნულია ლითონის მეორე ფურცლის ზედაპირის მიმართ. ერთმანეთის შეთავსებით პირველი და მეორე ფურცლების ორივე კიდურა
მხარეს, ფურცლების მთელ სიგრძეზე და მათ
ზედა მხარეს, ფურცლების მთელ სიგანეზე,
შესაბამისი ღუნვის ხაზებზე 4 და 5 მართობულად გადაღუნვით ფორმირებულია ორ-ორი
ნაღუნი, ამასთან, მეორე კიდურა გრძივი და
განივი ნაღუნები 7 ფორმირებულია პირველი
გრძივი და განივი ნაღუნების 6 მიმართ მართობულად და მიმართულია ლითონის პირველი ფურცლის შემთხვევაში ფურცლის შიგა
მხარეს, ხოლო ლითონის მეორე ფურცლის
შემთხვევაში − მის გარე მხარეს, ისეთნაირად,

რომ მათ შორის მოთავსდეს თბოსაიზოლაციო მასალა, მიღებული სენდვიჩ-პანელების
ქვედა ნაწილები კი მოთავსებულია П ფორმის
განივი კვეთის მქონე ლითონის ელემენტში.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ფიგურა: 5

ფიგ. 2

________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelis patentebi
ganyofileba A

(11) U 2018 1990 U

A 47

(10) AU 2018 14570 U
(21) AU 2017 14570
(22) 2017 08 16
(24) 2017 08 16
(73) ტარას გაბისონია (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ბ, 0162, თბილისი,
საქართველო (GE);
გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი (GE)
გოთუას ქ. 3, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ტარას გაბისონია (GE)
(54) ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი
ბაქტერიოფაგური პრეპარატის
დამზადების ხერხი
________________________________________

(11) U 2018 1992 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 K 10/38
(44) 14(498)/2018

(10) AU 2018 14170 U
(21) AU 2014 014170
(22) 2014 11 17
(24) 2014 11 17
(31) 2013/13362
(32) 2013 11 18
(33) TR
(86) PCT/TR2014/000436, 2014 11 17
(73) ეჯზაჯიბაში თუქეთიმ ურუნლერი სანაიი
ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი (TR)
თოქმაქ ქოიუ ქავაქ მევქი, ქარამურსელ,
77700 იალოვა (TR)
(72) ბოგაჯ შიმშირ (TR)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) სარიგებელი მოწყობილობა,
რომელიც დარჩენილი პროდუქტის
დონის დანახვის საშუალებას იძლევა
________________________________________

(11) U 2018 1991 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/50
A 61 K 47/46
(44) 11(495)/2018

(10) AU 2018 14053 U
(21) AU 2016 014053
(22) 2016 02 08
(24) 2016 02 08
(73) ალიოშა ბაკურიძე (GE)
ლ. შარაშიძის ქ. 2/4, ბ. 41, 0179,
თბილისი (GE);
ზურაბ კაკაბაძე (GE)
ალ. ყაზბეგის გამზ. 6, ბ. 31, 0160,
თბილისი (GE)
(72) ალიოშა ბაკურიძე (GE);
ზურაბ კაკაბაძე (GE)
(54) ბიოდიფუზური მატრიცა
სამკურნალწამლო საშუალებების
ტრანსდერმალური მიწოდებისათვის
________________________________________
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ganyofileba C
C 09
(11) U 2018 1993 Y

A 61

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(44) 13(497)/2018

(51) Int. Cl. (2006)
C 09 D 5/18
C 09 D 1/00
(44) 10(494)/2018

(10) AU 2018 14285 U
(21) AU 2016 014285
(22) 2016 09 29
(24) 2016 09 29
(73) თეიმურაზ როყვა (GE)
ვაჟა-ფშაველას V კვარტ., კორპ. I, ბ. 32,
0186, თბილისი (GE);
თემურ ჩახუნაშვილი (GE)
ფანასკერტელის ქ., კორპ. 17, ბ. 15, 0194,
თბილისი (GE)
(72) თეიმურაზ როყვა (GE);
თემურ ჩახუნაშვილი (GE)
(54) თერმომედეგი საღებავი
ელექტროდების ნიშანდებისათვის
________________________________________
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dizainebi
registrirebuli dizainebi
(11) D 2018 780 S
(51) 09-02
(10) AD 2018 1002 S
(44) 14(498)2018
(21) AD 2017 1002
(22) 2017 11 09
(24) 2017 11 09
(28) 1
(18) 2022 11 09
(31) 2017502318
(32) 2017 05 19
(33) RU
(73) საჯარო სააქციო საზოგადოება
,,ნავთობის კომპანია ლუკოილი“ (RU)
სრეტენსკი ბულვარი 11, 101000,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) სერგეი ივაშკინი (RU)
(74) ირაკლი გვილია (GE)
(54) ბიდონი
______________________________________
(11) D 2018 783 S
(51) 02-03
(10) AD 2018 1019 S
(44) 14(498)2018
(21) AD 2018 1019
(22) 2018 01 31
(24) 2018 01 31
(28) 1
(18) 2023 01 31
(73) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
ტ. ტაბიძის ქ. 39, ბ. 18, 0162,
თბილისი,საქართველო (GE)
(72) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
(54) ქუდი
______________________________________
(11) D 2018 782 S
(51) 11-01
(10) AD 2018 1018 S
(44) 14(498)2018
(21) AD 2018 1018
(22) 2018 01 31
(24) 2018 01 31
(28) 1
(18) 2023 01 31
(73) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
ტ. ტაბიძის ქ. 39, ბ. 18, 0162,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თამარ ზაუტაშვილი (GE)
(54) საყურე
______________________________________
(11) D 2018 781 S
(10) AD 2018 1014 S
(21) AD 2018 1014
(22) 2018 01 14
(24) 2018 01 14

(28) 1
(18) 2023 01 14
(73) ეკატერინე დემეტრაშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას V კვ. I კორპ. ბ. 88, 0186,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ეკატერინე დემეტრაშვილი (GE)
(54) მზის სხივებზე მიმყოლ ღერძზე
პარაბოლოიდური სარკეების
განლაგება
______________________________________
(11) D 2018 779 S
(51) 21-01
(10) AD 2018 1030 S
(44) 14(498)2018
(21) AD 2018 1030
(22) 2018 03 16
(24) 2018 03 16
(28) 3
(18) 2023 03 16
(73) ირაკლი ჭაფანძე (GE)
ჯ. რაფავას ქ. 37, 2100, ზუგდიდი,
საქართველო (GE);
ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ (RU)
ულ. ვოროვსკოგო დ. 4, ბ. 23, 354000,
სოჭი, კრასნოდარის მხარე, რუსეთის
ფედერაცია (RU);
ნიკოლაი გენადოვიჩ სპესივცევ (RU)
ულ. ალპიისკაია, დ. 70, 354000, სოჭი,
კრასნოდარის მხარე, რუსეთის
ფედერაცია (RU)
(72) ვადიმ ევგენიევიჩ პრავედნიკოვ (RU)
(74) შალვა გვარამაძე (GE)
(54) 1.-3. კამათელი
______________________________________

(51) 13-03
(44) 14(498)2018
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dizainebi

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT
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).
(11) DM/99908
(51) 10-02, 07
(15) 2018 02 06
(45) 2018/31 (2018 08 10)
(22) 2018 02 06
(28) 4
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD)
Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) 1-2: Lucile GIBELLO
43 bis Chemin des Fins Nord, F-74000 Annecy, France;
3-4: Adeline ROBERTO
Chaussée de la Boine 49, CH-2000 Neuchâtel, Suisse
(54) 1.-2. Wristwatches; 3.-4. Dials
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/99912
(51) 10-07
(15) 2018 02 08
(45) 2018/31 (2018 08 10)
(22) 2018 02 08
(28) 5
(73) BLANCPAIN SA
Le Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) 1-3,5: Nicolas DEBAUD
Route du village 10D, CH-1070 Puidoux, Suisse;
4: Daniel VILLARD
Chemin de la Fauvette 1, CH-1185 Mont-sur-Rolle, Suisse
(54) 1.-5. Dials
(55)

#21 2018 11 12

15

dizainebi

________________________________________________
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(11) DM/99999
(51) 11-01
(15) 2018 02 06
(45) 2018/31 (2018 08 10)
(22) 2018 02 06
(28) 9
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Jean-Claude Monachon
Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse
(54) 1. Pendant; 2. Finger ring; 3. Earrings; 4.-5. Bracelets; 6. Finger ring; 7.-8. Bracelets; 9. Finger ring
(55)

#21 2018 11 12
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dizainebi

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/102050
(51) 06-04
(15) 2018 04 04
(45) 2018/31 (2018 08 10)
(22) 2018 04 04
(28) 3
(73) ZAKHARIN SERHII
Yakubovskoho St., 4, apt 8, Kyiv 03191 (UA)
(85) –
(86) UA
(87) UA
(88) –
(89) UA
(81) III. EM, GE, TR, US
(72) Zakharin Serhi
Yakubovskoho St., 4, apt 8, 03191 Kyiv, Ukraine
(54) 1.-3. Safes
(55)

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/102055
(51) 28-99
(15) 2018 07 21
(45) 2018/31 (2018 08 10)
(22) 2018 07 21
(28) 7
(73) BALEV EOOD
blvd. Vladislav Varnenchik No.256, BG-9009 Varna (BG);
BALEV CORPORATION EOOD
blvd. Vladislav Varnenchik No.260, BG-9009 Varna (BG);
DIMITAR HRISTOV BALEV
Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, BG-1408 Sofia (BG)
(85) BG, EM
(86) BG, EM
(87) BG, EM
(88) BG, EM
(89) BG
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, IS, KG, MD, ME, MK, MN, NO, RS, RU, TJ, TM, TN,
TR, UA
(72) Dimitar Hristov Balev
Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, 1408 Sofia, Bulgaria
(54) 1.-2. Air fresheners [other than apparatus]; 3.-7. Parts for air fresheners [other than apparatus]
(55)

20

#21 2018 11 12

dizainebi

#21 2018 11 12

21

dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

________________________________________________
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dizainebi

(11) DM/099859
(51) 10-02, 07
(15) 2018 02 12
(45) 2018/32 (2018 08 17)
(22) 2018 02 12
(28) 6
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG)
(MONTRES JAQUET DROZ LTD)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Christian Lattmann
Chemin du Château-Neuf 17, CH-1125 Monnaz, Suisse;
1,6: Le Ngoc Thanh
1 rue du Clos de la Fontaine, F-25500 Le Belieu, France;
2-5: Philippe Willemin
Grand-Chêne 16, CH-2854 Bassecourt, Suisse
(54) 1. Dial; 2. Watch; 3. Watch case; 4. Dial; 5. Oscillating weight; 6. Dial
(55)

#21 2018 11 12
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

(11) DM/099860
(51) 10-02, 07
(15) 2018 02 12
(45) 2018/32 (2018 08 17)
(22) 2018 02 12
(28) 8
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Christian LATTMANN
Chemin du Château-Neuf 17, CH-1125 Monnaz, Suisse;
Yann LEIGGENER
Rue du Nord 47, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse
(54) 1. Watch; 2.-3. Watch cases; 4.-5. Dials; 6. Watch movement; 7.-8. Oscillating weights
(55)

#21 2018 11 12
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

34
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dizainebi

________________________________________________

#21 2018 11 12

35

dizainebi

(11) DM/102199
(51) 09-05
(15) 2018 06 05
(45) 2018/32 (2018 08 17)
(22) 2018 06 05
(28) 5
(73) GIACOMO TRENZ
7, Bisserweg, L-1238 Luxembourg (LU)
(85) –
(86) DE, EM
(87) –
(88) –
(89) DE
(81) II. BJ, BZ, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, EG, GE, GH, JP, KG, KH, KP, KR, LI, MC,
MD, ME, MK, MN, NA, OA, OM, RS, RU, RW, SG, ST, SY, TJ, TM, TN, TR, UA, US
(72) Giacomo Trenz
Bisserweg 7, 1238, Luxembourg
(54) 1.-5. Sachets [packaging]
(55)

36
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(11) DM/100099
(51) 10-07
(15) 2018 02 21
(45) 2018/33 (2018 08 24)
(22) 2018 02 21
(28) 5
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Christian LATTMANN
Chemin du Château-Neuf 17, CH-1125 Monnaz, Suisse;
Yann LEIGGENER
Rue du Nord 47, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse
(54) 1.-5. Dials
(55)
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dizainebi
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(11) DM/100100
(51) 10-02, 07
(15) 2018 02 21
(45) 2018/33 (2018 08 24)
(22) 2018 02 21
(28) 8
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Christian LATTMANN
Chemin du Château-Neuf 17, CH-1125 Monnaz, Suisse;
Yann LEIGGENER
Rue du Nord 47, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse
(54) 1. Montre-bracelet; 2.-4. Boîtes de montres; 5. Masse oscillante; 6.-7. Bracelets de montres;
8. Boucle de bracelet de montre / 1. Wristwatch; 2.-4. Watch cases; 5. Oscillating weight;
6.-7. Watch bracelets; 8. Watch-bracelet clasp
(55)
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44

#21 2018 11 12

dizainebi
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(11) DM/100102
(51) 10-02
(15) 2018 02 22
(45) 2018/33 (2018 08 24)
(22) 2018 02 22
(28) 1
(73) MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD)
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) Johan REBETEZ
Ch. De Gratte-Semelle 33, CH-2000 Neuchâtel, Suisse
(54) 1. Wristwatch
(55)
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(11) DM/100453
(51) 10-02, 07
(15) 2018 02 20
(45) 2018/33 (2018 08 24)
(22) 2018 02 20
(28) 16
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, TR, UA
(72) 1-2,4: Steve KAMILINDI
Chemin de Frémis 33, CH-1241 Puplinge, Suisse;
3,7-8: Coralie BLOOTACKER
45 route du Battoir Le hameau des Templiers, F-74520 Vulbens, France;
5-6: Sophie VALZAN
Rue Jean Violette 30, CH-1205 Genève, Suisse;
9-12: Christophe LASSERRE
12 Rue François-Grast, CH-1208 Genève, Suisse;
13-16: Emmanuelle DOMINGUEZ
285 Rue de la Luchette, F-74580 Viry, France
(54) 1. Watch case; 2.-5. Dials; 6. Oscillating weight; 7.-9. Dials; 10. Oscillating weight; 11. Watch case;
12. Dial; 13. Wristwatch; 14. Dial; 15. Wristwatch; 16. Dial
(55)
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(11) DM/102275
(51) 02-04
(15) 2018 07 17
(45) 2018/33 (2018 08 24)
(22) 2018 07 17
(28) 2
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT)
(85) –
(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, JP, KG, KR, RU, TJ, TR, UA
(72) SASSI Stefano
c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy
(54) 1.-2. Shoes
(55)
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(11) DM/102389
(51) 09-03
(15) 2017 10 08
(45) 2018/34 (2018 08 31)
(22) 2017 10 08
(28) 10
(73) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Wierzbowa nr 18, PL-90-245 Łódź (PL)
(85) –
(86) –
(87) –
(88) PL, EM (89) PL
(81) III. AZ, BA, BG, GE, HR, KG, ME, RS, UA
(72) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT sp. z o.o.
ul. Wierzbowa, nr 18, 90-245 Lódz, Poland
(54) 1.-10. Graphic designs for packaging
(55)

1

3

2

4
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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 2018 87187 A**
(210) AM 87187
(220) 2016 05 05
(731) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერის
შტატი 19805, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ლანატი

(511)
5 – ინსექტიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 87189 A**
(210) AM 87189
(220) 2016 05 05
(731) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ
როუდი, უილმინგტონი, დელავერის
შტატი 19805, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 92452 A*
(210) AM 92452
(220) 2017 05 30
(731) ბალსენ გმბჰ & კო. კგ
პოდბილსკიშტრასე 11, 30163 ჰანოვერი,
გერმანია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

Ланнат

(511)
5 – ინსექტიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 92380 A
(210) AM 92380
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
№46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ნორმოკიდ ფიტო
Нормокид фито
Normokid Phyto

64

(591) ყვითელი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.18; 27.05.02; 27.05.22; 29.01.15
(511)
30 – ყავა; ჩაი; ბრინჯი; ტაპიოკა; საგო; ყავის
შემცვლელები; ფქვილი; საფუარი; საცხობი
ფხვნილები; მარილი; მდოგვი; ძმარი; საკაზმები;
სანელებლები.
____________________________________________
(260) AM 2018 92994 A
(210) AM 92994
(220) 2017 06 26
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
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(540)

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________

სავექსილი
САВЕКСИЛ
SAVEXIL

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 93532 A
(210) AM 93532
(220) 2017 07 27
(731) შპს `ვინიკო~
ქუჩიშვილის ქ. 9, ბ. 24, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

შატო გრემი
Château Gremi
Chato Gremi
Schato Gremi
Шато Греми

(260) AM 2018 93707 A
(210) AM 93707
(220) 2018 02 20
(731) შპს `გურმე~
ფალიაშვილის ქ. 53, 0169, თბილისი,
საქართველო
(540)

გურმე

(591) შავ-თეთრი
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 94716 A
(210) AM 94716
(220) 2017 10 20
(731) ზე ჯორჯ ბალანჩინ ტრასტ
20 ლინკოლნ სენტერი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10023, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

BALANCHINE

(591) შავ-თეთრი
(526) გრემი Gremi Греми
(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.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – საგანმანათლებლო და გართობის მომსახურება, სახელდობრ, საკონსულტაციო და მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება ცეკვის
სფეროში.
45 – ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზირება, საავტორო უფლებით დაცული ქორეოგრაფიული ნამუშევრების ლიცენზირება, საავტორო
უფლებების მართვა.
____________________________________________
(260) AM 2018 94928 A
(210) AM 94928
(220) 2017 11 06
(731) არტურ კართშიკიან
5ა, არამის ქუჩა, 375002, ერევანი, სომხეთი
(740) მარიანა რესტაკიანი
(540)

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
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(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 01.01.09; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.20; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12
(526) Tbilisi
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
____________________________________________
(260) AM 2018 95172 A
(210) AM 95172
(220) 2017 11 22
(731) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანი, საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

Legends of Kakheti

(526) Kakheti
(511)
33 – ღვინო.
____________________________________________
(260) AM 2018 95173 A
(210) AM 95173
(220) 2017 11 22
(731) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, 1514, გურჯაანი,
საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

Легенды Кахети

(526) Кахети
(511)
33 – ღვინო.
____________________________________________
(260) AM 2018 95360 A
(210) AM 95360
(220) 2017 12 05
(731) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი
კომპანი, ლტდ.
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი, 60607, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

HAPPY STUDIO

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – ჩამოტვირთვადი პუბლიკაციები, ელექტრონული წიგნები, ვიდეოები, თამაშობები და ელექ-

66

ტრონული მუსიკალური ჩანაწერები; ჩატვირთვადი მობილური აპლიკაციები.
41 – ონ-ლაინ რეჟიმში ელექტრონული პუბლიკაციების, ელექტრონული წიგნების, ვიდეოების,
თამაშობების და ელექტრონული მუსიკალური
ჩანაწერების უზრუნველყოფა (არაჩამოტვირთვადი).
____________________________________________
(260) AM 2018 95408 A
(210) AM 95408
(220) 2017 12 07
(731) ზე ჯორჯ ბალანჩინ ტრასტ
20 ლინკოლნ სენტერი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10023, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

БАЛАНЧИН

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – საგანმანათლებლო და გართობის მომსახურება, სახელდობრ, საკონსულტაციო და მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება ცეკვის
სფეროში.
45 – ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზირება, საავტორო უფლებით დაცული ქორეოგრაფიული ნამუშევრების ლიცენზირება, საავტორო
უფლებების მართვა.
____________________________________________
(260) AM 2018 96167 A
(210) AM 96167
(220) 2018 01 31
(731) შპს „ლასარე“
აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, 0158,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 26.02.01; 26.02.03; 27.01.01; 27.01.09; 29.01.12
(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების,
ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში
გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი
პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი ნაერთები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და
რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები.
2 – საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიისა
და მერქნის დაშლისაგან დამცავი ნივთიერებე-
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ბი; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; მხატვრობაში,
დეკორაციებში, ბეჭდვასა და ხელოვნებაში გამოსაყენებელი ლითონის ფხვნილები და ფირფიტები.
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო); პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები (არასამკურნალო), კბილის ფხვნილები და
პასტები (არასამკურნალო).
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამტენიანებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი
(მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გამანათებელი
ნივთიერებები; პატრუქები და სანთლები განათებისთვის.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; მადანი.; ლითონის სამშენებლო მასალა
შენობა-ნაგებობებისთვის; ლითონის გადასატანი კონსტრუქციები, ჩვეულებრივი ლითონის
გვარლები და მავთული (არაელექტრული); რკინა-კავეული; ლითონის სათავსოები (კონტეინერები) დასაწყობებისა და ტრასპორტირებისთვის; სეიფები.
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); მანქანათა გადაბმისა
და გადამცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები; ავტომატური სავაჭრო აპარატები.
8 - ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ინსტრუმენტები; ცივი იარაღი; სამართებლები.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის,
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-

ლირების 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
მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობი აპარატები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ხელსაწყოები; ნაკერების დასადები მასალა; უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის მოსახერხებელი თერაპიული და დამხმარე მოწყობილობები; მოწყობილობები მასაჟისთვის; ინსტრუმენტები, მოწყობილობები და ხელსაწყოები ჩვილის მოვლისთვის.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე,
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარატები.
13 – ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასალა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები; ფეიერვერკი.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.
15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები.
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები,
ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი
ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
17 – დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავებული რეზინი, გუტაპერჩი, ფისი, აზბესტი, ქარსი
და ყველა ამ მასალის შემცვლელები; პლასტმასი და ფისები დაწნეხილი ფორმით წარმოებაში
გამოსაყენებლად; დასაგმანი, დასატენი და საიზოლაციო მასალა; არალითონური დრეკადი
მილები და შლანგები.
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18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები;
წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და
უნაგირები; საყელურები, საბელები და ცხოველთა სამოსი.
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი
მილები; ასფალტი, კუპრი და ბიტუმი; არალითონური გადასატანი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა და
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის
ულვაში, სადაფი, ნიჟარები, ხვირთქლი (ზღვის
ქაფი); ქარვა.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და ჭურჭელი; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა და
დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერამიკის ჭურჭელი.

და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და ტყის
პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული; ცოცხალი მცენარეები, ყვავილები და
სამკურნალო მცენარეები; დასარგავი და დასათესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმელი; ალაო.
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.

22 – ბაგირები, თოკები და ბაწრები; ბადეები;
კარვები და ბრეზენტი, ქსოვილის ან სინთეტიკის
ტენტები; იალქნები; ტომრები, განკუთვნილი
ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად; დასატენი მასალა (რეზინის, ქაღალდისა და პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო ბოჭკოვანი
ნედლეული.

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

23 – საფეიქრო ძაფები და ნართი.

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება.

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი; საწოლის თეთრეული; ქსოვილისა და პლასტმასის
ფარდები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმები და ზონრები;
ღილები, დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები, თმის სამშვენისები და
ხელოვნური თმა.
27 – ნოხები, ხალიჩები, ჭილოფები და საგებები,
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის
შპალერი (არასაფეიქრო).
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო თამაშის
აპარატები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის
განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის მორთულობა.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული

68

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.

38 – კავშირგაბმულობა.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
40 – მასალების დამუშავება.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
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.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
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44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური
საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაცვის
სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ
გაწეული პერსონალური და სოციალური
მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 96168 A
(210) AM 96168
(220) 2018 01 31
(731) შპს „ლასარე“
აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, 0158,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 26.02.01; 26.02.03; 27.01.09; 27.05.17; 29.01.12
(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების,
ფოტოგრაფიასა, სოფლის მეურნეობასა, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი ნაერთები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები.
2 – საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიისა
და მერქნის დაშლისაგან დამცავი ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები;
დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; მხატვრობაში, დეკორაციებში, ბეჭდვასა და ხელოვნებაში გამოსაყენებელი ლითონის ფხვნილები და
ფირფიტები.
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების
პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები (არასამკურნალო), თმის ლოსიონები
(არასამკურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები (არასამკურნალო).
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამტენიანებელი
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ

შორის, ძრავას ბენზინი) და გამანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები და სანთლები განათებისთვის.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; მადანი.; ლითონის სამშენებლო მასალა
შენობა-ნაგებობებისთვის; ლითონის გადასატანი კონსტრუქციები, ჩვეულებრივი ლითონის
გვარლები და მავთული (არაელექტრული);
რკინა-კავეული; ლითონის სათავსოები (კონტეინერები) დასაწყობებისა და ტრასპორტირებისთვის; სეიფები.
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); მანქანათა გადაბმისა და გადამცემის ელემენტები (მიწისზედა
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები; ავტომატური სავაჭრო აპარატები.
8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ინსტრუმენტები; ცივი იარაღი; სამართებლები.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის 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
მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობი აპარატები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ხელსაწყოები;
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ნაკერების დასადები მასალა; უნარშეზღუდული
ადამიანებისთვის მოსახერხებელი თერაპიული
და დამხმარე მოწყობილობები; მოწყობილობები
მასაჟისთვის; ინსტრუმენტები, მოწყობილობები
და ხელსაწყოები ჩვილის მოვლისთვის.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე,
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარატები.
13 – ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასალა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები; ფეიერვერკი.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და
ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.
15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები.
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები,
ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი
ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
17 – დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავებული რეზინი, გუტაპერჩი, ფისი, აზბესტი, ქარსი
და ყველა ამ მასალის შემცვლელები; პლასტმასი და ფისები დაწნეხილი ფორმით წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, დასატენი და
საიზოლაციო მასალა; არალითონური დრეკადი
მილები და შლანგები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები;
წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და
უნაგირები; საყელურები, საბელები და ცხოველთა სამოსი.
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი
მილები; ასფალტი, კუპრი და ბიტუმი; არალითონური გადასატანი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა და
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი და ნა-
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ხევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის
ულვაში, სადაფი, ნიჟარები, ხვირთქლი (ზღვის
ქაფი); ქარვა.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან
ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერამიკის
ჭურჭელი.
22 – ბაგირები, თოკები და ბაწრები; ბადეები;
კარვები და ბრეზენტი, ქსოვილის ან სინთეტიკის
ტენტები; იალქნები; ტომრები, განკუთვნილი
ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად; დასატენი მასალა (რეზინის, ქაღალდისა და პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო ბოჭკოვანი ნედლეული.
23 – საფეიქრო ძაფები და ნართი.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი; საწოლის თეთრეული; ქსოვილისა და პლასტმასის
ფარდები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმები და ზონრები;
ღილები, დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები, თმის სამშვენისები და
ხელოვნური თმა.
27 – ნოხები, ხალიჩები, ჭილოფები და საგებები,
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის
შპალერი (არასაფეიქრო).
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო თამაშის
აპარატები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის
განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის მორთულობა.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და ტყის
პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და
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ბოსტნეული; ცოცხალი მცენარეები, ყვავილები
და სამკურნალო მცენარეები; დასარგავი და
დასათესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები;
ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და
სასმელი; ალაო.
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

(260) AM 2018 96679 A
(210) AM 96679
(220) 2018 03 06
(731) შპს `კუკუ სტარი~
რომანოზ ხომლელის ქ. კორ.7, ბ.89, 0182,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

KUKU STAR
კუკუ სტარ
КУКУ СТАР

34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
40 – მასალების დამუშავება.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
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.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური
საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაცვის
სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა
მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალური
მომსახურება.
____________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
14 – საიუველირო ნაწარმი.

18 – ყველა სახის ჩანთები, რომლებიც მიეკუთვნება მე-18 კლასს, პორტფელები, პორტმონეები,
საფულეები, საკვოიაჟები, ჩემოდნები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96709 A
(210) AM 96709
(220) 2018 03 08
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 96710 A
(210) AM 96710
(220) 2018 03 08
(731) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ.
517 რიჩმონდ სტრიტ ისტ, ტორონტო,
ონტარიო M5A 1R4, კანადა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

DECIEM

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – სხეულის მოვლის კოსმეტიკური პრეპარატები; კანის და სხეულის მოვლის პროდუქცია,
სახელდობრ, სახის დამტენიანებელი საშუალებები, სხეულის დამტენიანებელი საშუალებები,
დაბერების თავიდან ასაცილებელი საშუალებები სახისათვის; დაბერების თავიდან ასაცილე-
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ბელი პროდუქცია სხეულისათვის, სახელდობრ,
სხეულის დაბერების თავიდან ასაცილებელი
კრემები, ლოსიონები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები, სხეულის საპონი, საშუალებები პილინგისათვის, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები, კანის დამარბილებელი საშუალებები და ნაოჭების მოსაცილებელი კანის მოვლის პრეპარატები; ტოპიკური
საშუალებები კისერის კანისათვის, სახელდობრ, ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები,
გამწმენდი საშუალებები, საშუალებები პილინგისათვის, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის
კონდიციონერები, კანის დამარბილებელი საშუალებები და ნაოჭების მოსაცილებელი კანის
მოვლის პრეპარატები კისერისათვის; არასამედიცინო დანიშნულების სტრიების საწინააღმდეგო საშუალებები, სახელდობრ, ლოსიონი,
კრემები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები, საშუალებები პილინგისათვის, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები,
კანის დამარბილებელი საშუალებები და ნაოჭების მოსაცილებელი კანის მოვლის პრეპარატები
სტრიების დასამუშავებლად და მოსაცილებლად; არასამედიცინო დანიშნულების ცელულიტის საწინააღმდეგო საშუალებები, სახელდობრ, ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები,
გამწმენდი საშუალებები, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები ცელულიტის შესამცირებლად; კანის გამათეთრებელი
და/ან გამაკამკამებელი საშუალებები, სახელდობრ, ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები,
გამწმენდი საშუალებები, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები კანის გათეთრებისათვის და გაკამკამებისათვის; თმის
მოვლის პროდუქცია, სახელდობრ, თმის ლაკი,
თმის მოვლის ლოსიონები, თმის კონდიციონერები და თმის გელი; კოსმეტიკა; წმენდის
პრეპარატები, მათეთრებელი პრეპარატები და
სხვა სარეცხი ნივთიერებები, სახელდობრ, მათეთრებელი საშუალებები რეცხვისათვის, დეტერგენტები რეცხვისათვის და ცვილი რეცხვისათვის; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები;
საპნები, სახელდობრ, ოფლსაწინააღმდეგო საპონი, საპონი სხეულისათვის, აბანოს და სააბაზანო საპონი და საპონი ხელებისათვის; ეთერზეთები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები
და პასტები, სახის და სხეულის კრემები, საშუალებები სხეულის დასაბანად, შამპუნები,
სხეულის დამტენიანებელი საშუალებები, ოდეკოლონი; პარფიუმერული წყალი; სუნამო; დეზოდორანტები პირადი მოხმარებისათვის.
35 – საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება კოსმეტიკის, პირადი მოვლის პროდუქციის,
კანის, სახის და სხეულის მოვლის პროდუქციის
და სილამაზის შენარჩუნებისათვის განკუთვნილი პროდუქციის სფეროში; ონლაინ საცალო
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ვაჭრობის მომსახურება კოსმეტიკის, პირადი
მოვლის პროდუქციის, კანის, სახის და სხეულის
მოვლის პროდუქციის და სილამაზის შენარჩუნებისათვის განკუთვნილი პროდუქციის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2018 96732 A
(210) AM 96732
(220) 2018 03 09
(731) შპს `ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

აპიჯელი
Апиджели
Apijelly

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი, მედიკამენტი).
____________________________________________
(260) AM 2018 96733 A
(210) AM 96733
(220) 2018 03 09
(731) ენერჯაიზერ ბრენდს II ლლკ
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,
სენტ-ლუისი, მისური 63141, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

CALIFORNIA SCENTS

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – სურნელოვანი (არომატიზირებული) გელები,
ბალიშები, ზეთები, კრისტალები და ქაღალდი
დახურული სივრცეებისათვის ან სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, მოთავსებული კანისტრებში, ფლაკონებში ან კოლოფებში; სატრანსპორტო საშუალებების არომატიზატორები;
პრეპარატები ჰაერის არომატიზირებისათვის;
შემვსებები ჰაერის მაარომატიზირებელი არაელექტრული დოზატორებისათვის; ქაღალდი ან
მყარი მასალა დახურული სივრცეების და სატრანსპორტო საშუალებების არომატიზირებისათვის, რომელიც გამოიყენება წინასწარ არომატიზირებულ არაელექტრულ დიფუზორში; არომატიზირებული აეროზოლები ოთახებისათვის;
არომატიზირებული აეროზოლები ნაგვის და სანაგვე ყუთების არომატიზირებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 96734 A
(210) AM 96734
(220) 2018 03 09
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sasaqonlo niSnebi
(731) ენერჯაიზერ ბრენდს II ლლკ
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,
სენტ-ლუისი, მისური 63141, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

CALIFORNIA SCENTS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – დეზოდორანტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ჰაერის დეზოდორანტები (დეოდორანტები); პრეპარატები სატრანსპორტო საშუალებებში სუნის ნეიტრალიზებისათვის; ქაღალდის ან მუყაოს ჩანართებზე დატანილი ჰაერის
მადეზოდორირებელი პრეპარატები საშინაო პირობებში გამოსაყენებლად.
____________________________________________
(260) AM 2018 96763 A
(210) AM 96763
(220) 2018 03 12
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

UNLEASH THE ULTRA BEAST!

(511)
32 – უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სასმელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკული სასმელების დასამზადებლად; ლუდი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96764 A
(210) AM 96764
(220) 2018 03 12
(731) ჰანკუკ ტაია კო., ლტდ.
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგ), კანგნამგუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.10
(511)
36 – უძრავი ქონების მართვა; უძრავი ქონების
გაქირავება; საოფისე ფართის (უძრავი ქონება)
გაქირავება; შენობების გაქირავების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა; სამრეწველო ფართის გაქირავება; ინვესტირება უძრავ ქონებაში;
უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, რომე-

ლიც დაკავშირებულია სავაჭრო ცენტრებთან;
სავაჭრო ცენტრების გაქირავება; სავაჭრო ფართების გაქირავება; შენობების გაქირავებასთან
დაკავშირებული საბროკერო სააგენტოები; უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, დაკავშირებული კომერციულ შენობებთან.
42 – საბურავების წარმოებასთან დაკავშირებული კვლევითი მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური კონტროლი; საბურავების
წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტაციები; საბურავების ანალიზი (შემოწმება); საბურავებით ვაჭრობისთვის განკუთვნილი
სავაჭრო ფართების დიზაინი; საავტომობილო
თვლების შემოწმება; საავტომობილო საბურავების შემოწმება; პროდუქციის კვლევა და სრულყოფა; პროდუქციის ხარისხის შემოწმება; პროდუქციის სრულყოფის ანალიზი; პროდუქციის
სრულყოფის ხარისხის შეფასება; პროდუქტის
უსაფრთხოების შემოწმება; პროდუქციის ხარისხის შეფასება; სატრანსპორტო საშუალებების
აწონვა; პროდუქციის შემუშავება სატრანსპორტო საშუალებებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ძარას კონსტრუქციისათვის; სატრანსპორტო საშუალებებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილებისა და დეტალების დიზაინი; სატრანსპორტო საშუალებების ინტერიერის
დიზაინი; ტექნოლოგიების შემუშავება უკაბელო
კავშირგაბმულობის, მონაცემების ელექტრონული დამუშავების, საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის, საავტომობილო ელექტრონიკის სქემების
საწარმოებლად; საავტომობილო ტექნოლოგიების კვლევა; სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილების კვლევა და სრულყოფა; ავტომობილების ხარისხის შემოწმება; საავტომობილო საბურავების საექსპლუატაციო ვარგისობის სფეროში მოდელირებული ექსპერიმენტებისთვის პროგრამების შემუშავება; საავტომობილო საბურავებთან დაკავშირებული ლაბორატორიული
კვლევების მომსახურება; მანქანების, აპარატების და ინსტრუმენტების გამოცდასთან და კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; მექანიკის კვლევა სპორტული ავტომობილების სფეროში; სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების საინჟინრო მომსახურება; მასალათმცოდნეობის მომსახურება სახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებების წარმოების სფეროში; ავტომობილების ბორბლების კვლევა და შემუშავება
მესამე პირებისთვის; ავტომობილების წარმადობასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული
სამეცნიერო ინფორმაციის მიწოდება; ავტომობილების მოდულების დიზაინი; საინჟინრო და
მასალათა ხარისხის კონტროლისა და შემოწმების მომსახურება; ნედლი მასალის შემოწმება;
ნედლეული მასალის ხარისხის შემოწმება; ვირტუალური რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და დიზაინი.
____________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2018 96766 A
(210) AM 96766
(220) 2018 03 12
(731) ჰანკუკ ტაია კო., ლტდ.
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგ), კანგნამგუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.10
(511)
36 – უძრავი ქონების მართვა; უძრავი ქონების
გაქირავება; საოფისე ფართის (უძრავი ქონება)
გაქირავება; შენობების გაქირავების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა; სამრეწველო ფართის გაქირავება; ინვესტირება უძრავ ქონებაში;
უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია სავაჭრო ცენტრებთან;
სავაჭრო ცენტრების გაქირავება; სავაჭრო ფართების გაქირავება; შენობების გაქირავებასთან
დაკავშირებული საბროკერო სააგენტოები; უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, დაკავშირებული კომერციულ შენობებთან.
42 – საბურავების წარმოებასთან დაკავშირებული კვლევითი მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური კონტროლი; საბურავების
წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტაციები; საბურავების ანალიზი (შემოწმება); საბურავებით ვაჭრობისთვის განკუთვნილი
სავაჭრო ფართების დიზაინი; საავტომობილო
თვლების შემოწმება; საავტომობილო საბურავების შემოწმება; პროდუქციის კვლევა და სრულყოფა; პროდუქციის ხარისხის შემოწმება; პროდუქციის სრულყოფის ანალიზი; პროდუქციის
სრულყოფის ხარისხის შეფასება; პროდუქტის
უსაფრთხოების შემოწმება; პროდუქციის ხარისხის შეფასება.
____________________________________________
(260) AM 2018 96767 A
(210) AM 96767
(220) 2018 03 12
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი
დელავერის შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

MONSTER ENERGY ULTRA

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სასმელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათ-
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ვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკული სასმელების დასამზადებლად; ლუდი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96770 A
(210) AM 96770
(220) 2018 03 12
(731) ჰანკუკ ტაია კო., ლტდ.
133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგ), კანგნამგუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ- თეთრი
(531) 27.05.10
(511)
36 – უძრავი ქონების მართვა; უძრავი ქონების
გაქირავება; საოფისე ფართის [უძრავი ქონება]
გაქირავება; შენობების გაქირავების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა; სამრეწველო ფართის გაქირავება; ინვესტირება უძრავ ქონებაში;
უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია სავაჭრო ცენტრებთან;
სავაჭრო ცენტრების გაქირავება; სავაჭრო ფართების გაქირავება; შენობების გაქირავებასთან
დაკავშირებული საბროკერო სააგენტოები; უძრავი ქონების მართვის მომსახურება, დაკავშირებული კომერციულ შენობებთან.
42 – საბურავების წარმოებასთან დაკავშირებული კვლევითი მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური კონტროლი; საბურავების
წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტაციები; საბურავების ანალიზი [შემოწმება]; საბურავებით ვაჭრობისთვის განკუთვნილი
სავაჭრო ფართების დიზაინი; საავტომობილო
თვლების შემოწმება; საავტომობილო საბურავების შემოწმება; პროდუქციის კვლევა და სრულყოფა; პროდუქციის ხარისხის შემოწმება; პროდუქციის სრულყოფის ანალიზი; პროდუქციის
სრულყოფის ხარისხის შეფასება; პროდუქტის
უსაფრთხოების შემოწმება; პროდუქციის ხარისხის შეფასება.
____________________________________________
(260) AM 2018 96810 A
(210) AM 96810
(220) 2018 03 14
(731) შპს `ტიფლისის ტექსტილი~
გრ. ლორთქიფანიძის ქ.81ა, 0145, თბილისი,
საქართველო
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(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.13.25; 27.05.01; 28.19
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96811 A
(210) AM 96811
(220) 2018 03 14
(731) შპს `აეროსოფტი~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 124, 0102,
თბილისი, საქართველო
(540)

მობო

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – მობილური ტელეფონები, პლანშეტები, მათი
აქსესუარები, კომპიუტერები, ტელევიზორები
და მათი აქსესუარები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96817 A
(210) AM 96817
(220) 2018 03 14
(731) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ.
517 რიჩმონდ სტრიტ ისტი, ტორონტო,
ონტარიო M5A 1R4, კანადა
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

THE ABNORMAL
BEAUTY COMPANY

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – სხეულის მოვლის კოსმეტიკური პრეპარატები; კანისა და სხეულის მოვლის პროდუქცია,
სახელდობრ, სახის დამატენიანებელი საშუალებები, სხეულის დამატენიანებელი საშუალებები,
სახის კანის დაბერების თავიდან ასაცილებელი
საშუალებები; სხეულის დაბერების თავიდან
ასაცილებელი პროდუქცია, სახელდობრ, კრემები, ლოსიონები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები, სხეულის საპონი, საშუალებები
პილინგისათვის, დამატენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები, კანის დამარბილე-

ბელი საშუალებები და ნაოჭების მოსაცილებელი კანის მოვლის პრეპარატები; ტოპიკური საშუალებები კისრის მოსავლელად, სახელდობრ,
ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები, საშუალებები პილინგისათვის, დამატენიანებელი საშუალებები, კანის
კონდიციონერები, კანის დამარბილებელი საშუალებები და კისრის ნაოჭების მოსაცილებელი კანის მოვლის პრეპარატები; არასამედიცინო დანიშნულების სტრიების საწინააღმდეგო
საშუალებები, სახელდობრ, ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები,
საშუალებები პილინგისათვის, დამატენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები, კანის დამარბილებელი საშუალებები და ნაოჭების
მოსაცილებელი კანის მოვლის პრეპარატები
სტრიების დასამუშავებლად და მოსაცილებლად; არასამედიცინო დანიშნულების ცელულიტის საწინააღმდეგო საშუალებები, სახელდობრ, ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები,
გამწმენდი საშუალებები, დამტენიანებელი საშუალებები, კანის კონდიციონერები ცელულიტის შესამცირებლად; კანის მათეთრებელი
და/ან გამწმენდი საშუალებები, სახელდობრ,
ლოსიონები, კრემები, გელები, ზეთები, გამწმენდი საშუალებები, დამატენიანებელი საშუალებები, კონდიციონერები კანის გათეთრებისა და
გასუფთავებისთვის; თმის მოვლის საშუალებები, სახელდობრ, თმის ლაკი, თმის ლოსიონები,
თმის კონდიციონერები და თმის გელი; კოსმეტიკა; წმენდის პრეპარატები, მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები, სახელდობრ, მათეთრებელი საშუალებები რეცხვისათვის, დეტერგენტები რეცხვისათვის, ცვილი რეცხვისათვის; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები, სახელდობრ, ოფლსაწინააღმდეგო საპონი, საპონი სხეულის, აბანოსა და
აბაზანისათვის, ხელის საპონი. ეთერზეთები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები, სახისა და სხეულის კრემები, სხეულის
დასაბანი საშუალებები, შამპუნები, სხეულის
დამატენიანებელი საშუალებები, ოდეკოლონები; პარფიუმერული წყალი; სუნამო; დეზოდორანტები პირადი მოხმარებისათვის.
35 – საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება კოსმეტიკის, პირადი მოვლის პროდუქციის,
კანის, სახის და სხეულის მოვლის პროდუქციის
და სილამაზის შენარჩუნებისათვის განკუთვნილი პროდუქციის სფეროში; ონლაინ საცალო
ვაჭრობის მომსახურება კოსმეტიკის, პირადი
მოვლის პროდუქციის, კანის, სახის და სხეულის
მოვლის პროდუქციის და სილამაზის შენარჩუნებისათვის განკუთვნილი პროდუქციის სფეროში.
____________________________________________
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(260) AM 2018 96841 A
(210) AM 96841
(220) 2018 03 15
(731) ებოტ პოინტ ოფ ქეა ინკ.
(შტატ დელავერის კორპორაცია)
400 კოლიჯ როუდ ისტ, ნიუ-ჯერსი,
პრინსტონი, 08540, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.19; 26.04.10;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
____________________________________________

TNI-NX

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო მიზნებისათვის
განკუთვნილი ქიმიური პროდუქტები; სამრეწველო და სამეცნიერო მიზნებისათვის განკუთვნილი ბიოლოგიური პრეპარატები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96863 A
(210) AM 96863
(220) 2018 03 15
(731) ლევან თორაძე
ჩუბინიშვილის ქ. 9/51, 0112, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.07.15; 02.07.19; 02.07.21; 02.07.23; 27.05.10
(511)
43 – სასტუმრო და ღვინის რესტორანი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96867 A
(210) AM 96867
(220) 2018 03 16
(731) სააქციო საზოგადოება სადაზღვევო
კომპანია `პრაიმი~
ალ. ყაზბეგის გამზ. 32ა, სად. I, სართ. 2,
კომერციული ფართი 8, 0177, თბილისი,
საქართველო
(740) ნინა ჯავახიშვილი
(540)
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(260) AM 2018 96868 A
(210) AM 96868
(220) 2018 03 16
(731) გოლდენ ლიფ (მაკაო) ტობაქოუ’ს
მანუფაქტურინგ ლიმიტიდ
რუა დოს პესქადორეს, N°66, ბლოქო Ⅱ,
3°ანდარ–ა, მაკაო, მაკაო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 07.01.16; 27.03.15; 27.05.08
(511)
34 – თამბაქო; სიგარეტები; ელექტრონული სიგარეტები; ასანთის კოლოფები; სანთებლები
მწეველთათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 96886 A
(210) AM 96886
(220) 2018 03 16
(731) ბოსნალიჟეკი დ.დ, ფარმაცეუტიკალ ენდ
ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ სტოკ კომპანი
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და
ჰერცეგოვინა
(740) გიორგი კანკავა
(540)

BRONCHOBOS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
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(260) AM 2018 96887 A
(210) AM 96887
(220) 2018 03 16
(731) ბოსნალიჟეკ დ.დ., ფარმაცეუტიკალ ენდ
ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ სტოკ კომპანი
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და
ჰერცეგოვინა
(740) გიორგი კანკავა
(540)

PHARYNGAL

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები,
გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი
საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96888 A
(210) AM 96888
(220) 2018 03 16
(731) ბოსნალიჟეკ დ.დ., ფარმაცეუტიკალ ენდ
ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ სტოკ კომპანი
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და
ჰერცეგოვინა
(740) გიორგი კანკავა
(540)

STOMATIDIN

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96889 A
(210) AM 96889
(220) 2018 03 19
(731) შპს `ბორან ლაითი~
მარნეულის ქ. 44, ქვემო ფონიჭალა, 0165,
თბილისი, საქართველო
(540)
(591) შავ-თეთრი

Ledex

(511)
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96905 A
(210) AM 96905
(220) 2018 03 20
(731) ალ-ზაიდ ინდ. ენდ კომმ ინვესტმენტს კო.
ლტდ
ქინგ აბდულლა II ინდასტრიალ ისტეიტ,
საჰაბ, იორდანია
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 28.01
(511)
34 – არომატული ნივთიერებები თამბაქოს შემცვლელებისათვის, ეთერზეთების გარდა; არომატული ნივთიერებები ელექტრო სიგარეტებში
გამოსაყენებლად, ეთერზეთების გარდა; ქიმიური არომატიზატორები თხევადი ფორმით, რომლებიც გამოიყენება ელექტრონული სიგარეტის
კარტრიჯების დასატენად; არომატული ნივთიერებები თამბაქოსთვის, ეთერზეთების გარდა;
თამბაქოს ფხვნილები; ნარგილები; ელექტრონული ნარგილები; სიგარები; ჩიბუხები; მოსაწევი თამბაქო; მწეველთა საკუთვნო; სანთებლები;
საფერფლეები.
____________________________________________
(260) AM 2018 96916 A
(210) AM 96916
(220) 2018 03 20
(731) შპს `აგრონომი~
ლ. გოთუას ქ.12ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.10
(511)
5 – პესტიციდი.
____________________________________________
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(260) AM 2018 96919 A
(210) AM 96919
(220) 2018 03 20
(731) გულბაჰარ ტობაკო ინტერნეშნლ ფზე
ს.ყ. 61401, ჯებელ ალი ფრი ზოუნ,
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(731) შპს `ლიგა+~
გოლოვნის ქ. 19, ისნის რაიონი, 0103,
თბილისი, საქართველო
(740) ნინო ბახტაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
34 – თამბაქო; სიგარეტები; მწეველთა საკუთნო;
ასანთი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96971 A
(210) AM 96971
(220) 2018 03 21
(731) ვისტროს ინტლ-ფ.ზ.ე
მაკატებ ბიზნეს სენტერს, ოფის №26,
ალ შორაფა კომპლექს, შ ხალიფა ბინ
ზაიედ როუდ, პ.ო. ბოქს 380, აჯმანი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.07.01; 03.07.02; 24.01.15; 24.01.17; 24.01.18;
25.01.01
(511)
34 – საღეჭი თამბაქო; სიგარეტები; სიგარეტები
თამბაქოს შემცვლელებით არასამედიცინო დანიშნულების; სიგარეტის დასახვევი ჯიბის მოწყობილობები; სიგარილოები; სიგარები; მოსაწევი ბალახები; ჩიბუხები; თამბაქოს ქისები; საფერფლეები; პირიდან გამოსაორთქლებლები
მწეველთათვის; სანთებლები; ნივთები მწეველთათვის; თამბაქო, თუთუნი; თამბაქოს ჭურჭელი.
____________________________________________
(260) AM 2018 96974 A
(210) AM 96974
(220) 2018 03 21
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(591) შავი, თეთრი, წითელი
(531) 02.03.01; 26.01.05; 26.01.14; 26.04.06; 27.05.01;
28.19; 29.01.13
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა;
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 96975 A
(210) AM 96975
(220) 2018 03 21
(731) შპს `ლიგა+~
გოლოვნის ქ. 19, ისნის რაიონი, 0103,
თბილისი, საქართველო
(740) ნინო ბახტაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყავისფერი
(531) 02.03.01; 19.03.24; 26.01.01; 26.01.05; 26.01.14;
26.04.06; 28.19; 29.01.15
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკო-
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ნდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.
____________________________________________
(260) AM 2018 96976 A
(210) AM 96976
(220) 2018 03 22
(731) სანრიო კომპანი, ლტდ.
1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო, იაპონია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 04.05.12; 27.05.01; 27.05.02
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; არასამედიცინო საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, არასამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები, არასამედიცინო თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები; ოთახის
გამახალისებელი პრეპარატები; ჰიგიენური საშუალებები; მანიკურის პრეპარატები; თმის და
კანის მოვლისა და გაწმენდის პროდუქტები და
პრეპარატები; მწებავი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები; ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; არომატული ნივთიერებები; საპნის ხის ქერქი რეცხვისათვის;
აბაზანის მარილი; აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; მათეთრებელი მარილები; მათეთრებელი სოდა; ლილა (თეთრეულის); სუნთქვის გამახალისებელი აეროზოლები; სუნთქვის გამახალისებელი ლენტები;
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ფერების გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (სარეცხი
საშუალება); საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ნაკრები; გასახდომი
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის; ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები; ბამბა, კოსმეტიკური; კოსმეტიკური კრემები; სახის კანის მათეთრებელი კრემები; ტყავის საცხები; განცხიმვის
საშუალებები; კბილების პროთეზის გასაპრიალებელი პრეპარატები; კბილების პროთეზის
გამწმენდი პრეპარატები; დეოდორანტები ადა-

მიანისთვის; დეოდორანტები ცხოველებისთვის
და შინაური ცხოველებისთვის; დეტერგენტები;
კოსმეტიკური საღებრები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; თმის საღებავები; თმის საღებარები;
თმის კრემი, თმის გელი, შამპუნები, თმის კონდენციონერები და თმის დამტენიანებელი პრეპარატები; სუნამოები; ტუჩის საცხი; კანისა და
სახის კრემები და ლოსიონები; ხელოვნური
ფრჩხილები; ფრჩხილების ლაკები და მათი გამათხელებლები; მზისგან დამცავი საშუალებები; გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური
მიზნებისათვის; საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები); ტუალეტის რძე; წარბების კოსმეტიკური საშუალებები; წარბების
ფანქრები; ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის; ხელოვნური წამწამები; იატაკის
ცვილი; თმის ლაკი; თმის დასახვევი პრეპარატები; მათეთრებელი პრეპარატები; სარეცხის
ჩასალბობი პრეპარატები; სახამებელი [აპრეტი];
კოსმეტიკური ლოსიონები; მაკიაჟი; კოსმეტიკური პუდრი; მაკიაჟის საშუალებები; მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები; ტუში; პირის ღრუს
სავლებები, სამედიცინო დანიშნულების გარდა;
ფრჩხილების ხელოვნური სტიკერები; ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; კოსმეტიკური
ფანქრები; ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი საშუალებები; კოსმეტიკური საცხები; ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი; პემზა;
აბრაზიული ტილო; მინის ზუმფარა; სურნელოვანი ხე; შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის;
ფეხსაცმლის კრემი; ფეხსაცმლის საცხი; ფეხსაცმლის ცვილი; პეწის მიმცემი პრეპარატები
[გასახამებელი]; ქსოვილის ფერის გამახალისებელი საპნები; სარეცხისათვის ბზინვარების
მიმნიჭებელი პრეპარატები; ნამზეურის მისაღები
საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი ხელსახოცები; ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები; ცვილი-დეპილატორი; თეთრეულის ცვილი; გასაპრიალებელი ცვილი; ცვილი ტყავისათვის; დეპილაციის საშუალებები;
ვაზელინი, კოსმეტიკური; დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
საკმეველი [საკმევლის ჩხირები]; არომატული
ნივთიერებები; ზეთის შესაშრობი ქაღალდი კანისთვის; სახის შესაშრობი ფურცლები; აბაზანის პრეპარატები, არასამედიცინო დანიშნულების, ლერწმის დიფუზორები ჰაერის არომატიზაციისათვის.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური,
ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო
(შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის მართვის, განაწილების, გარდაქმნის, რეგულირების, გადაცემის, დაგროვებისა და აკუმულირების ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, ხმის ან
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწა-
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რმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები;
კომპაქტ-დისკები, DVD-ები და სხვა ციფრული
მატარებლები; მექანიზმები აპარატებისათვის
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; საანგარიშოები; სასწავლო აუდიოვიზუალური აპარატურა; ბატარეები; აკუმულატორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები; ბინოკლები; კალკულატორები; ფოტოაპარატები, კინემატოგრაფიული კამერები და მათი ნაწილები და ფიტინგები; ობიექტივები კამერისათვის; საწყაო ტევადობები; მულტიპლიკაციური ფილმები; კასეტის ფლეიერები; პენსნეს
ძეწკვები; კინოფირები, ექსპონირებული; სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები [დროის
აღმრიცხველი ხელსაწყოები]; კომპაქტ-დისკის
ფლეიერები; კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო];
კომპაქტ-დისკები [მუდმივი დამმახსოვრებელი
მოწყობილობა]; კომპიუტერის ოპერაციული
პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა [ჩაწერილი]; კომპიუტერები; კომპიუტერის პრინტერები; კონტაქტური ლინზები;
კონტაქტური ლინზების ბუდეები; მონაცემთა
დასამუშავებელი მოწყობილობები; მეტრები
თერძებისათვის; ელექტროზარები კარისათვის;
ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; ცეცხლმქრობები; ფირები, ექსპონირებული; ხანძრის
სიგნალიზატორები; შუქფეთქის ნათურები [ფოტოგრაფია]; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; თბორეგულირების მოწყობილობები; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით; ოპტიკური ლინზები; წერილის სასწორები; სამაშველო ქამრები; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილეტები;
სამაშველო ტივები; საკეტები, ელექტრული; ელექტრული საკეტები და გასაღებები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტურკოდიანი
ბარათები; მაგნიტური კოდირების მოწყობილობა; მაგნიტები; ლუპები; გამზომი ხელსაწყოები,
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მიკროფონები; მიკროსკოპები; ნეონის ნიშნები; ნოუტბუკები; ელექტრონული ფანქრები; ხმისჩამწერი
დისკები; ფოტოკოპირების მოწყობილობები;
ჯიბის კალკულატორები; საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანები; რადიოხელსაწყოები;
ფირსაკრავები; დისტანციური მართვის აპარატურა; სახაზავები [გამზომი ინსტრუმენტები];
სასწორები; სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]; კვამლის დეტექტორები; შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები და
სხვა შეერთებები; ხმის ჩამწერი აპარატურა;
ხმის ჩასაწერი დისკები; ხმის აღმწარმოებელი
აპარატურა; ხმის გადამცემი აპარატები; პენსნეს
ბუდეები; პენსნეს ჩარჩოები; სათვალეები [მინე-
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ბი]; მზის სათვალეები; გადამრთველები, ელექტრული; შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა; ტელეფონის აპარატები,
ყურმილები, გადამცემები, სადენები; ტელესკოპები; ტელევიზორები; ტელევიზორის აპარატურები; ტემპერატურის ინდიკატორები; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები;
თერმომეტრები; თერმოსტატები; ვიდეოკასეტები, ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტები ვიდეოჩაწერისათვის; ვიდეოეკრანები; ვიდეოჩამწერი
მოწყობილობა; ტექსტური პროცესორები; ვიდეო
კომპაქტ-დისკები; ციფრული უნივერსალური
დისკები; ვიდეო კომპაქტ-დისკებისა და ციფრული უნივერსალური დისკების ფლეიერები; აუდიო და ვიზუალური აპარატურა სამღერი მოწყობილობებით; დამჭერები, მატარებლები, ბუდეები აუდიო და ვიდეო კასეტების, კომპაქტდისკების, ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და ციფრული უნივერსალური დისკებისათვის; `თაგვი~-ს ქვესადებები; ტელეფონები,
უსადენო ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები,
მობილური ტელეფონები და მათი ნაწილები, ფიტინგები და აქსესუარები; მობილური ტელეფონის ბუდეები ან გარსაცმები; პეიჯერები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; პეიჯერის ბუდეები ან
გარსაცმები; ჩანთები, საფარები, კონტეინერები,
მატარებლები და დამჭერები მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; საყურისები;
ყურსასმენები; ყურსასმენები და მიკოფონები/სპიკერფონები მობილურ ტელეფონთან გამოსაყენებლად; ზარის ამომცნობი ტელეფონების,
მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ელექტრული სასიგნალო ზარები; სასიგნალო მოწყობილობები; შტრიხ-კოდის ამომკითხველი
მოწყობილობები; ბარომეტრები; ზუმერები;
ელექტრული ზუმერები; ცენტრალური ბლოკები
ინფორმაციის დასამუშავებლად [პროცესორები]; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი მოწყობილობები]; კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კავშირის აკუსტიკური
მოწყობილობები; კომუტაციის მოწყობილობები
[მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]; ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დისკები; დისკები [მაგნიტური]; საყვინთი აპარატები; მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის; ელექტრონული განცხადების დაფები; ელექტრონული ფანქრები
[თვალსაჩინო დემონსტრაციის საშუალება];
პენსნეს ზონრები; ოკულარები; მკვეთრი სინათლისაგან დამცავი ფარები; ფაქსიმილეს აპარატები; ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები; ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენ-
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ტები; ჰიგრომეტრები; ინტეგრალური სქემები;
სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები [კომპიუტერებისათვის]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა; ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]; მაგნიტური ლენტის ბლოკები [კომპიუტერისათვის]; მაგნიტური ლენტები; საწყაო კოვზები; მეტრონომები; მიკროპროცესორები; მოდემები; ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი
მანქანები; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]; “თაგვი”-ს ტიპის მანიპულატორები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები
(შუქსატარები); ოპტიკური მინები; ოპტიკური
ნაწარმი; დროის მრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის; ტრანსპორტირები [გამზომი
ინსტრუმენტები]; რადიოსატელეგრაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სადგურები; სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; ნახევარგამტარები; დიაპოზიტივები
[ფოტოგრაფია]; ხმის ჩასაწერი ლენტები; მაგნიტური ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები;
ტელეგრაფის სადენები; ტელეგრაფის აპარატები; ტელეტაიპები; ტელემოკარნახე; ტელეტაიპები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები; გადამცემები [კავშირგაბმულობა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა]; ვაკუუმმეტრები; ვიდეოტელეფონები; სასიგნალო სასტვენები; სპორტული სასტვენები; საყვინთი
ყურთსაცობები; კვერცხის მოსახარში ტაიმერები; სპორტული სათვალეები; მილები წყალქვეშა
ცურვისათვის; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; ნავიგაციის ხელსაწყოები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის
კომპიუტერები]; კომპიუტერული თამაშების
პროგრამები; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექტრონული პუბლიკაციები [ჩატვირთვადი]; კომპიუტერული
პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი; პერსონალური სტერეომიმღებები; სატელიტები სამეცნიერო მიზნებისათვის; მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ; ციფრული ფოტოს ჩარჩოები; მობილური ტელეფონების თასმები; სადგარი მობილური ტელეფონებისათვის; ანტენის
გარსაცმები მობილური ტელეფონებისათვის;
სმარტფონების შალითები; სმარტფონების ბუდეები; ელექტრონული წრედები და CD-ROMები, რომლებიც იძლევიან საშუალებას, ჩაიწეროს ავტომატური დასაკრავი პროგრამა ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის;
გადასატანი მედია ფლეიერები; ჩასატვირთი გამოსახულებითი ფაილები; ჩასატვირთი გრაფიკა
მობილური ტელეფონებისათვის, ჩასატვირთი
მუსიკალური ფაილები; ჩასატვირთი მელოდიები
მობილური ტელეფონებისათვის; DVD - პლეიერები; გლობალური პოზიციონირების სისტემის

[GPS] აპარატურები; USB ფლეშ-მეხსიერება;
დისკამძრავები კომპიუტერისათვის; ლეპტოპები;
სინათლის გამომსხივებელი დიოდები [LED];
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის
დროს გამოსაყენებლად; დამცავი ნიღბები;
ფიჭური ტელეფონის თასმები; კომპასები; ელექტრული შეერთებები; დამცავი სახურავები
შტეფსელის როზეტებისათვის; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; ხელის გარეშე სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის; სახანძრო შლანგები; ბრანდსპოიტები; თამაშების
პროგრამები სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; თამაშების პროგრამები სახლის ვიდეთამაშების აპარატებისათვის;
პერსონალური ციფრული დამხმარე; ყურთსაცობები ცურვისათვის; მზის ბატარეები; პლანშეტური კომპიუტერი; ციფრული ფოტოაპარატები; ელექტრონული წიგნები; სმარტფონები;
სმარტ-საათები; სმარტ-სათვალეები; სმარტბეჭდები; სელფის ჯოხები [ხელის მონოსაყრდენები]; ინტერაქტიული ელექტრონული დაფები;
ელექტრული და ელექტრონული ეფექტების
ბლოკი მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის;
აუდიო ინტერფეისები; კომპიუტერის ეკრანებზე
მორგებული დამცავი ფირები; სმარტფონზე
მორგებული დამცავი ფირები; ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტები; ჰუმანოიდური რობოტები
ხელოვნური ინტელექტით; ლეპტოპისთვის ჩანთები; ჩანთები და ბუდეები ფოტოაპარატებისა
და ფოტოგრაფიული აღჭურვილობისათვის; სატარებელი კომპიუტერები.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონების სხმულები; კეთილშობილი ლითონის ყუთები; კეთილშობილი ლითონის მანჟეტის საკინძეები;
კეთილშობილი ლითონის ჰალსტუხის სამაგრები; კეთილშობილი ლითონის ჰალსტუხის ქინძისთავები; კეთილშობილი ლითონის მხატვრული ნაკეთობა; კეთილშობილი ლითონის დეკორატიული ქინძისთავები; კეთილშობილი ლითონის მორთულობა ფეხსაცმლისათვის; კეთილშობილი ლითონის სტატუები; კეთილშობილი
ლითონის სტატუეტები; საიუველირო ნაწარმი,
ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები; საიუველირო ნაწარმისა და მორთულობის იმიტაცია;
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები; ბროშები; ძეწკვები (საიუველირო ნაწარმი); ბრელოკები გასაღების რგოლებისა და გასაღების ძეწკვებისათვის; ბრელოკები, ძვირფასეულობა; მონეტები; სიმბოლოები,
კერძოდ, მედლები და/ან მონეტები; მანჟეტის
საკინძეები; საყურეები; ოქროს ძაფები; ძვირფასეულობის ყუთები; ზარდახშები; ყელსაბამები;
ქინძისთავები [ძვირფასეულობა]; ლაცკანის ქინძისთავები; ბეჭდები; ქანდაკებები და სტატუეტები კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჰალსტუხის
სამაგრები; საათები, მაჯის საათები და მათი ნა-

#21 2018 11 12

81

sasaqonlo niSnebi
წილები და ფიტინგები; საათის სამაჯურები,
საათის ბრასლეტები; საათის ძეწკვები; მაჯის
საათის კორპუსები; წამზომები; მორთულობა
(საიუველირო ნაწარმი); ორნამენტული ქინძისთავები; ჰალსტუხის ქინძისთავები; მედლები; გასაღების რგოლები; სამშვენისები და ბრელოკები; გასაღების ძეწკვები და გასაღების ბუდეები/ფუტლიარები კეთილშობილი ლითონებისა
და/ან ძვირფასი ქვებისაგან; კულონები; სამაჯურები [საიუველირო ნაწარმი]; მაჯის საათის ყუთები [საჩუქარი]; საათის ბუდეები; საათები და
მაჯის საათები, ელექტრული; მზის საათები;
ბრილიანტები; იაფფასიანი მორთულობა; ნახევრადძვირფასი ქვები; კეთილშობილი ლითონების ხელოვნების ნიმუშები; მაღვიძარები; ხავერდის ყაითანის მანჟეტის საკინძეები; ფართე
ჰალსტუხის სამაგრები (ჰალსტუხის ქინძისთავები); მცირე ქანდაკებების [სტატუეტები] კეთილშობილი ლითონებისაგან; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან; ფეხსაცმლის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჯილდოები [საპრიზო თასები]; მემორიალური ფარები; ამულეტები; ძვირფასეულობის დასამზადებელი მძივები.
16 – ქაღალდი, მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი და ოფისის საკუთნო, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო და
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა და მხაზველთა საკუთნო; ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის შესახვევი და შესაფუთი
ფურცლები, ფირები და ჩანთები; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; კალენდრები, წიგნები, კატალოგები, საფოსტო ბარათები, აფიშები, პლაკატები, პერიოდული გამოცემები, ნაბეჭდი გამოცემები, გაზეთები და ჟურნალები; მისალოცი
ბარათები; საწერი საშუალებები; რეზინის შტამპები; შტამპები და ბეჭდები [საკანცელარიო];
შტემპელის ბალიშები, შტამპის ბალიშები; ფოტოალბომები; ქვეშსადებები მოჩარჩოებული ნახატებისათვის, სურათებისა და ფოტოგრაფიებისათვის; მოლბერტები; ცხიმის შესაშრობი ქაღალდი კანისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; მელნები; ხელსახოცები, ტუალეტის
ქაღალდი, გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის
ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოს ქვეშსადებები და სადგამები;
შესაფუთი ქაღალდი, შესახვევი ქაღალდი და
შესაფუთი საშუალებები; აკვარელის საღებავები მხატვრებისათვის; გრაფიკული რეპროდუქციები, პორტრეტები; ლოთოგრაფიები; კალმისტრები, ფანქრები, ავტოკალმები, ბურთულიანი
ავტოკალმები; კალმები; კალმისტრის დამჭერები; ფანქრის დამჭერები; სათადარიგო გულარები კალმისტრებისა და საწერი ინსტრუმენტებისათვის; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფერადი
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ფანქრები, ფერადი ცარცი; პენალები; ფანქრის
სათლელები; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები; ქაღალდის სამაგრები; პრეს-პაპიე; საკანცელარიო ჭიკარტები და ჭიკარტები ხაზვისათვის; პასტელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო წებო და მწებავები; პაპიე-მაშე; წერილების ლანგრები და თაროები; წერილების
დამჭერები; წერილის გასახსნელები; მწებავი
ლენტები და მწებავი ლენტების გამანაწილებლები; სახატავი და სახაზავი მასალები, დაფები,
კალმისტრები და ინსტრუმენტები; საფარგლეები; მარკებისა და მონეტების ალბომები; ნაგვის
პარკები; ნარჩენების პარკები; მაცივრის პარკები; საჩუქრის პარკები; ქაღალდის პარკები; საყიდლების პარკები; სენდვიჩის პარკები (ქაღალდი); საზეიმო ქაღალდის პარკები; საჩუქრის ქაღალდის პარკები; პარკები ყინულის ნატეხებისათვის; ქაღალდის კონუსური პარკები; სენდვიჩის პლასტმასის პარკები; მიკროტალღური ღუმლის პარკები, საყიდლების ქაღალდის პარკები;
ქაღალდის პარკები; საყიდლების პლასტმასის
პარკები, ქაღალდის პარკები შეფუთვისათვის,
პლასტმასის პარკები შეფუთვისათვის; ნაგვის
ქაღალდის პარკები; მუყაოს ამოფენილი პარკები; კონვერტები; დავთრები; წიგნის სადგარები,
სანიშნეები; წიგნის სანიშნები; საკანცელარიო
კარადები; ფერწერის ტილოები; უბის წიგნაკები;
დღიურები; ფაილები [საკანცელარიო]; ბივუარები, ჩასანიშნი წიგნაკები, საწერი ქაღალდი; სახაზავი ქაღალდი; საწერი მოწყობილობები; ცარცი, დაფები, აფიშის დაფები; პასპორტის ყდები; ჩეკების წიგნაკების დამჭერები; ელასტიკური
შესაკრავები ოფისისათვის; სურათები; ტრაფარეტები, შაბლონები; საშლელი საშუალებები,
საშლელები, საშლელი სითხეები; წერილის ელექტრული გასახსნელები; მცირე ზომის მუსიკალური ნაწარმოების გამოცემები; წასაშლელი
დაფები; ქაღალდისა და/ან მუყაოს ორნამენტები
და მორთულობა; ქაღალდის ხელსაწმენდები;
ქაღალდის ხელსახოცები; საუზმის ქაღალდის
ჩანთები; მუყაოს სკივრები და ყუთები; გასაფერადებელი წიგნები; ანგარიშის ფაილები; ქაღალდის ამკინძველები; ჯიბის წიგნაკები; ფლომასტერები; წიგნის ზონრები; გრაფიტის ფანქრების ნაკრებები; ფერადი ფანქრების ნაკრებები; სახაზავები; საწერი სადებები; ავტოგრაფების წიგნები; დამჭერები ქაღალდისათვის [საკანცელარიო]; სტეპლერები [ოფისის ხელსაწყოები]; ლენტის საჭრელები [საკანცელარიო];
გამაფრთხილებელი ნიშნები; ქაღალდის დამქუცმაცებლები ოფისისათვის; კომპაქტ-დისკის
დამქუცმაცებლები ოფისისათვის; პლასტიკის
საფარის დამტანი მექანიზმები და ხელსაწყოები; დოკუმენტებისა და ფოტოგრაფიების
დამცავი თერომოწებვადი ფირით შეფუთვის
ელექტრული ხელსაწყოები; ბარათების დამჭერები და ყუთები; საკვების ან საკვების ყუთების
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ქაღალდის მოსართავები; ალბომები; ქაღალდის
ან პლასტმასის შესაფუთი ტომრები [კონვერტები, პარკები]; ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები; ბარათები; შტამპებისა და ბეჭდების დამჭერები და
ყუთები; კომიქსები; ფარგლები; ქაღალდის ლენტები და ბარათები კომპიუტერის პროგრამების
ჩაწერისათვის; ასლის გადასაღები ქაღალდი
[საკანცელარიო]; თხევადი კორექტორები [ოფისის საკუთნო]; კარტოთეკები; რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთნო]; დროშები [ქაღალდის];
საქაღალდეები [საკანცელარიო]; საქაღალდეები ქაღალდებისათვის; წებოვანი ლენტები [საკანცელარიო]; ქაღალდის ცხვირსახოცები; კარტოთეკის ბარათები; კოპირების ლენტები; საქაღალდეები საბუთებისათვის; იარლიყები, არა
ქსოვილის; რუკები; მუსიკალური მისალოცი ბარათები; საინფორმაციო ბიულეტენები; ბლოკნოტები [საკანცელარიო]; საღებავიანი ყუთები
[სასკოლო საკუთნო]; ბროშურები; ქაღალდის
დასაქუცმაცებლები [კანცელარიისათვის]; ფანქრის გრიფელის დამჭერები; საფოსტო მარკები;
თვითწებვადი ეტიკეტები; სუფრის ქაღალდის
ხელსახოცები; ჭიკარტები; ბილეთები; საბეჭდი
მანქანის ლენტები; საბეჭდი მანქანები [ელექტრული და მექანიკური]; საფუთავები [საკანცელარიო]; საწერი ფუნჯები; საწერი ცარცი;
პლანშეტები; გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ქაღალდის კაშპო; ქაღალდის საჭრელი
დანები [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის; მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი პარკები; ყავის ქაღალდის ფილტრები; ბუკლეტები; ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]; ქაღალდის გასაჭრელი დანები [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის
სუფრები; მაგიდის ქაღალდის თეთრეული; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები; კარტოთეკის ბარათების დამჭერები; ქაღალდის ლოტები; პორტატული ტელეფონების თვითწებვადი ეტიკეტები; ნახატები [სურათები], ჩარჩოში და უჩარჩოოდ; ქაღალდის პირსახოცები; ტუალეტის ქაღალდი; საკანცელარიო ხელსაწყოები დოკუმენტების ლამინირებისათვის; ქუდის მუყაოს კოლოფები; ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები; მოსანიშნი კალმისტრები; პალიტრები; სახატავი ფუნჯები; მღებავის ფუნჯები;
დაფაზე ნაწერის წასაშლელები; ქაღალდი ხუანი ხატვისა და კალიგრაფიისათვის; მექანიკური
ფანქრები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი და ტყავეული; ჩანთები ბარგისათვის და
გადასატანად; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; საყელურები, საბელები და ტანსაცმელი ცხოველებისათვის; ჩანთები; პორტმონეები; საფულეები და
სამგზავრო ჩანთები, პორტფელები, გასაღების

ბუდეები, ტომრები; ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; ჩანთები
საყიდლებისათვის; უნაგირის ტყავის გარსაკრავები; სამხარიღლივეები; უნაგირის ქამრები,
ბარგისათვის განკუთვნილი ქამრები; ხელჯოხები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები; საყელურები ცხოველებისათვის ან შინაური ცხოველებისათვის; ტყავის ან მისი შემცვლელის სადავეები; ნესესერები; ალიკაპები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის ღვედები; ჩემოდნის სახელურები;
ჩემოდნები; სამგზავრო ნესესერები; სამგზავრო
სკივრები; წვიმის ქოლგის შალითები; ქოლგის
სახელურები; დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები; ბარგის შესაკრავი ღვედები; პლაჟის ჩანთები;
პორტფელები; ყუთები და სკივრები ტყავის ან
ტყავ-მუყაოსაგან, ან ტყავის შემცვლელებისაგან; ხელჩანთები; ტყავის ღვედები; ხელჯოხები
ალპინიზმისათვის; სანოტო ჩანთები; ბადურა
ჩანთები საყიდლებისათვის; ზურგჩანთები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის ან ტყავის შემცვლელების ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის [ცარიელი];
ჩემოდნები; ნანადირევის ჩანთები; ტყავის პარკები, კონვერტები, ჩანთები შესაფუთად; ავეჯის
გადასაკრავები ტყავის ან ტყავის შემცვლელებისაგან; ქალის ხელჩანთის კარკასები; ბავშვის
სატარებელი ჩანთები; ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის; გასაღების ბუდეები; სპორტული ჩანთები; ტანსაცმელი ცხოველებისათვის;
ბავშვის სატარებელი ღვედები და ჩანთები; ცხოველების გადასაფარებლები; სადავეები, საბელები და აღკაზმულობა შინაური ცხოველებისა
და ცხოველებისათვის; პორტმონეების კარკასები; სავიზიტო ბარათების ჩასადებები; რანდსელები [იაპონური ზურგჩანთები]; სადავეები
ბავშვებისათვის, მოტორიზებული ჩემოდნები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; შესანახი და გადასატანი არალითონური კონტეინერები; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული ძვალი, რქა, ვეშაპის ულვაში ან სადაფი;
ნიჟარები; `ზღვის ხვირთქლი~; ქარვა; გასაბერი
ბალიშები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი ბალიშები; მძივების დეკორატიული ფარდა; საწოლის
ფურნიტურა, არალითონური; საწოლის საკუთნო [თეთრეულის გარდა]; სადგომები ოთახის
ცხოველებისათვის; ზანდუკები, არალითონური;
ბოთლის დასაცობი საკეტები; ბოთლების ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები; ბოთლის კორპის საცობები; პლასტიკური ბარათი-გასაღები, კოდის
გარეშე; სკივრები; ქარის ზანზალაკები; ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები; ტანსაცმლის საკიდრები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ტანსაცმლის
საკიდები; კონტეინერები, არალითონური (შენახვა, ტრანსპორტირება); ფარდის სამაგრები;
ფარდის კაუჭები; ფარდის მიმმართველები; ფარდის რგოლები; ფარდის კარნიზები; ფარდის
გორგოლაჭები; ფარდის დამჭერი ზონრები; დივანის ბალიშები; პირსახოცის სარიგებელი მო-
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წყობილობა; სადგომები შინაური ცხოველებისათვის; საწოლის, ავეჯის, კარების ფურნიტურა; ქარგები; მარაოები პერსონალური [არაელექტრული]; ხის, ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის ქანდაკებები; ბუხრის ეკრანები; ყვავილის ქოთნის სადგამები; ჟარდინერები [ავეჯი];
თაროები ქუდებისათვის; მაღალი სკამები ჩვილებისათვის; სახლის არამნათი ნომრები, არალითონური; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური; კარტოთეკის მოწყობილობა; ბავშვის
ჭოჭინები; გასაბერი სარეკლამო ნივთები; საფოსტო ყუთები; წერილების თაროები [ავეჯი];
ჟურნალების თაროები; ლეიბები; პლასტმასის
შესაფუთი კონტეინერები; ბალიშები; ჭურჭლის
კარადები; სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები;
აბრები; იარაღის ტარები; კომპიუტერის კლავიატურის დამჭერები; სინები, არალითონური; პლასტმასის სინები კვერცხებისათვის; პლასტმასის
სინები საკვების შესაფუთად; მაღაზიის დახლის
ვიტრინის სინები; მოწნული ნაწარმი; ფოტოსურათებისა და სურათის ჩარჩოები; პლასტმასის
და/ან ხის დეკორატიული შემონაკერის ზოლები
ფანჯრის ფიტინგებთან გამოსაყენებლად; ცვილის, პლასტმასის, ხის, კორპის, ლელქაშის,
ლერწმის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირთქლისა~ და ამ მასალების
შემცვლელების ორნამენტები და მორთულობა
ფანჯრებისა და კარებისათვის; ჩასაკეტი მომჭერები ჩანთებისათვის; გასაბერი თავის მისაყრდნობები; პლასტმასის მოსართავები საკვების
ან საუზმის ყუთებისათვის; გასაღების დასაკიდი
ან შესანახი ყუთები; წამლის კარადები; გასაღების რგოლები და გასაღების ძეწკვები, არალითონური; კარის საკეტები; სავარძლები; კალათები, არალითონური; საწოლები; მერხები
[ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; მოჩუქურთმებული ავეჯი; უჯრიანი კარადები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი
მაგიდები [ავეჯი];
ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; სკამები; ყუთები სათამაშოებისათვის; კორპის საცობები; ტანსაცმლის შესანახი ავეჯი; აკვნები; ბამბუკის
შტორები; შეზლონგები; საწერი მაგიდები; სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]; თავმისადებები [ავეჯი]; გასაღებების დაფები; ბიბლიოთეკის თაროები; გამოსაწევი უჯრები; საკეტები, არაელექტრული, არალითონური; მანეკენები; თაროები [ავეჯი]; ხის დასახერხი ჯოჯგინა; სასკოლო ავეჯი; დასაჯდომები; დივნები;
მაგიდები; სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები; დამხმარე მაგიდები სუფრის გასაწყობად;
კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი];
ქოლგის სადგარები; სარწეველები; კარადები;
განცხადების დაფები; სადრენაჟო მილის პლასტმასის სარქვლები; ტუალეტის მაგიდები; ფეხის
ტაბურეტები და ტაბურეტები; დიდი ზომის სახე-
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ლურიანი კალათები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ხის ან პლასტმასის მისადგმელი კიბე;
წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური; საიდენტიფიკაციო სანომრე ნიშნები, არალითონური; ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები, ხრახნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები,
მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური; მანეჟები
ბავშვებისათვის; ბრჭყალების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის; თაროები; ხის, კორპის,
ლელქაშის, ლერწმის, რქის, ძვლის, სპილოს
ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის,
ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირთქლისა~ და ამ
მასალების შემცვლელების ან ცვილის, თაბაშირის, ან პლასტმასის ხელოვნების ნიმუშები,
მცირე ზომის ქანდაკებები და სტატუეტები და
მცირე ზომის მორთულობა და ორნამენტები;
ბოთლის საცობები; ფანჯრის შიდა დარაბები;
ფანჯრის შიდა ჟალუზები; გამოსაცვლელი საგებები ჩვილისათვის; გამოსაცვლელი სადგარები ჩვილისათვის; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, არალითონური; ხონჩები,
არალითონური; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები;
მრგვალი სახელურები, არალითონური; ფაიფურის მრგვალი სახელურები; ფეხსაცმლის ღეროსებრი სამაგრები, არალითონური; ფეხსაცმლის
შტიფტები, არალითონური; გაზეთების სტენდები.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები, ფუნჯების გარდა; მასალები ჯაგრისის
ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა, სამშენებლო მინის
გარდა; მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა; საბავშვო გადასატანი აბაზანები; კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ტოლჩები; გალიები, ვოლიერები ფრინველებისათვის;
ბლენდერები საყოფაცხობრებო მიზნებისათვის,
არაელექტრული; საუთოებელი ფიცრები; ყელიანი ფეხსაცმლის გასახდელი მოწყობილობა;
ბოთლის გასახსნელები; კერამიკის, ფაიფურის,
მინის, ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და
პორცელანისაგან დამზადებული ბოთლის საცობები; ბოთლები; თასები; სასაპნეები; პურის
დასაჭრელი დაფები; სათლები, ბადიები; დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და
სხვა ჭურჭლისათვის; შინაური ცხოველების
გალიები; ნამცხვრის ფორმები; ვაფლის ფორმები; სანთლის საქრობები; სასანთლის როზეტები; სასანთლეები; ბონბონიერები; სავარცხლის ბუდეები; ფაიფურის სამშვენისები, ფაიფურის ნაწარმი; ჩხირები საკვებისათვის; ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები; დასასუფთავებელი ჩვრები; გრაფინის
სადგამები, მაგიდის საკუთნო; კოქტეილის ღეროები; ყავის ფილტრები, არაელექტრული; ყა-
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ვის ხელსაფქვავები; ყავის მადუღარები, არაელექტრული; ყავის სერვიზები; ყავადნები; ელექტრული სავარცხლები; სავარცხლები ცხოველებისათვის; ტოპრაკი-შპრიცები; ფორმები კულინარიისათვის; საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი; შამფურები; საყინულე; პორტატული საყინულეები; საკვები პროდუქტის გასაცივებელი
საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი; შტოპორები; კოსმეტიკური ჭურჭელი; ჭურჭლის თავსახურავები; კაშპო; ქაშანურის ჭურჭელი; ფინჯნები; დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის; გრაფინები; ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული; საპნის დასადებები; საპნის დოზატორები; სასმელი მათარები,
ჭიქები, სარწყულებლები, ჭურჭელი; თეთრეულის საშრობები; სანაგვე ყუთები; კვერცხის ჩასადებები; საკვებურები ცხოველებისათვის; ყვავილის ქოთნები; ბუზის საჭერები; საყოფაცხოვრებო ხელთათმანები; ბოკალები; სახეხელა;
შესაწვავი ცხაურები, არაელექტრული; ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ბავშვის საწოვარა ბოთლების არაელექტრული შემთბობები; ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები; სწრაფსახარში ქვაბები, არაელექტრულად გასაცხელებელი;
საყინულე ვედროები; საყინულე ფორმები; საუთოებელი ფიცრის შალითები; დოქები; არაელექტრული ჩაიდნები; დანის საყრდენები; მბრუნავი ლანგრები; ლიქიორის სერვიზი; საუზმის
ჩასადები კოლოფები; მენიუს სადგარები; კარდალები; მოსარევი კოვზები; შვაბრები; ხელსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები; წურწურას საცმები; პატარა საწმენდი ბალიშები;
გამოსაცხობი ფორმები, სახელურიანი ტაფები;
ქაღალდის თეფშები; ცომის დანები; პილპილის
საფქვავები; სასაკმევლეები კეთილსურნელის,
არომატული ნივთიერებების, ეთერზეთებისა და
სურნელოვანი ნივთიერებებისათვის; სუნამოს
გამფრქვევები; სუნამოს პულვერიზატორები; პიკნიკისათვის განკუთვნილი კალათები; ყულაბები; ქოთნის სახურავები; საკვების დასამზადებელი ჭურჭელი; საკვების წნევის ქვეშ დასამუშავებელი მოწყობილობა; სანაგვე ურნები; სამარილეები; საპილპილე; ქოთნები; ლამბაქები;
ნიჩბები, მაგიდის საკუთნო; პატარა საწმენდი
ბალიშები; საპარსი ფუნჯები; პერანგის გასაჭიმი საკიდები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; ფეხსაცმლის კაწაპები; ფეხსაცმლის კალაპოტები;
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ცხრილები;
საყოფაცხოვრებო კვამლშთამნთქმელები; საპნის დამჭერები; საწვნეები; სანელებლების ჭურჭელი; ღრუბლის დამჭერები; ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საპარსი ფუნჯის
დამჭერები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის ქანდაკებები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის სტატუეტები; ქაფქირები; სასხურებლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის; მაგიდის გასაწყობი
ჭურჭელი; სახურავიანი ლუდის კათხები; ჩაის

დასაყენებელი ბურთულები; საჩაიე კოლოფები;
ჩაის დასაყენებლები; ჩაის სერვიზები, მაგიდის
საკუთნო; ჩაის დასაყენებელი ქეთლები; ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; ტუალეტის ღრუბლები; ტუალეტის ქაღალდის სარიგებლები; ტუალეტის საკუთნო; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; პირსახოცის დასაკიდი ღეროები და
რგოლები; სანაგვე ყუთები; შინაური ცხოველების ტუალეტები; ლანგრები, საოჯახო; ლანგრის
სადგამები; შარვლის საუთოებელი წნეხები;
შარვლის გასაჭიმი საკიდები; თერმოსები; ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები; ვაზები; სავაფლეები და ბლითების ტაფები, არაელექტრული;
კულინარიული და საცხობი ტაფები, არაელექტრული; სარეცხი დაფები; სარეცხი ვარცლები;
წურწურები; სარწყავი მოწყობილობები; ცვილით გაპრიალების სამარჯვები; ფაიფურის,
კერამიკის ან მინის ხელოვნების ნიმუშები; დეკორატიული სამშვენისები კერამიკის, ფაიფურის, მინის, ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა
და პორცელანისაგან დამზადებული ფანჯრებისა და კარებებისათვის; საკვების ჩასადები ყუთები და კონტეინერები; სათაგურები; კბილების გასაწმენდი ძაფები; საუზმის ჩასადები კოლოფებისა და საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულოს კონტეინერების ზონრები/ღვედები; არომატული და
სურნელოვანი ნივთიერებების კონტეინერები;
გასაცივებელი ჭურჭელი; მინის სათავსები; ცოცხები; ჯაგრისის ნაწარმი; საკარაქეები; საკარაქის თავსახურავები; ქვაბები; საწმენდი ინსტრუმენტები [ხელით სამართავი]; სარეცხის სამაგრები; პორტატული საყინულეები, არაელექტრული; ნამცხვრის კოლოფები, ყუთები; სამზარეულო საკუთნო, არაელექტრული; წარბების
ჯაგრისები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; სახელურიანი ტაფები; ძაბრები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მინის სათავსები [კონტეინერები];
თერმოჭურჭელი; პუდრის ბუმბულა; შეიკერები;
თუშფალანგები, არაკეთილშობილი ლითონებისაგან; მრავალფუნქციური ტილოები და ქაღალდები საოჯახო და სამზარეულო მიზნებისათვის;
სათქვეფლები, სადღვებლები, არაელექტრული;
ყინულისა და ყინულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი; ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები; პატარა გრაფინები
და უსკურები ზეთისა და ძმრისათვის; ჩვრები;
კოქტეილის შეიკერები; საპუდრეები; აბების და
ტაბლეტების ყუთები; ხის ან პლასტმასის საფარები პაპიროსის ქაღალდის ყუთებისათვის; კბილის ჯაგრისების დამჭერები; საყოფაცხოვრებო
კონტეინერები; საყოფაცხოვრებო და საოჯახო
საკუთნო; ყავის სერვიზები [ჭურჭელი]; ყავადნები, არაელექტრული; სამზარეულოს კონტეინერები; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების,
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ჩანგლებისა და კოვზების გარდა; კეისები და ყუთები, საყოფაცხოვრებო და საოჯახო მიზნებისათვის; აბების ყუთები [ხის, პლასტმასის]; გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები; საწრუპელები; დეზოდორატორები პირადი მოხმარებისათვის; სანაგვე კალათები; ჯამები, ბადიები; ლუდის კათხები; კონტეინერები თბოიზოლაციით;
სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ოთახის
აკვარიუმი; ჩაიდნის თავსახური; ელექტრული
მოწყობილობები მწერების მოსაზიდად და
მოსაკლავად; კოსმეტიკური ნიჩბები; ბოთლის
გასახსნელები; თხილის სამტვრევები; შაქრის
მაშები; ყინულის მაშები; ღვეზელის ლანგრები;
ღვინის ჩამჩები; ფინჯნის საკიდი-საშრობები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
წინსაფრები; პლაჟის კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმები; სპორტული ტანსაცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; ხელთათმანები; უთითო
თათმანი; ქამრები [ტანსაცმელი]; ტანსაცმელი
ბავშვების, ქალებისა და მამაკაცებისათვის; ჩვილის ტანსაცმელი; ბავშვის შარვლები [ტანსაცმელი]; საბავშვო გულსაფრები, არაქაღალდის;
საცვლები; ტანსაცმელი ძილისათვის და პიჟამოები; აბაზანის ხალათები; აჭიმები; ქუდები; კეპები; ქუდის წინაფრები; ბერეტები; აბაზანისა
და საშხაპე ქუდები; მუფტები; საყურისები;
ყელსახვევები; ჰალსტუხები; შარფები; ჰალსტუხი-პეპელა; წინდები და მაღალყელიანი წინდები;
ქამარი-ბანდაჟები; წვივსაკრავები; წინდების,
მაღალყელიანი წინდებისა და ქამარი-ბანდაჟის
აჭიმები; ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი;
საშინაო ფეხსაცმელი; პლაჟის ფეხსაცმელი;
მასკარადის კოსტიუმები; დამცავი სახელოები;
თავშლები; ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; საბანაო სანდლები; საბანაო ჩუსტები;
სათხილამურო ფეხსაცმელი; ჩექმები; აჭიმები;
ბიუსტჰალტერები, აზღუდები; ბრიჯები; ლიფები; მანტოები; მანჟეტები; ბეწვის მოსასხამები;
შუბლსაკრავები [სამოსი]; თავსაბურავი; ქურთუკები; ჯერსის ტანსაცმელი; პერანგის გულისპირები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; პალტოები; კალსონები; პარკა; პულოვერები; სანდლები; ყელსახვევები; შალები; პერანგები; კომბინაცია [ქვედა საცვალი]; ბლუზები,
ბლუზონები; გეტრები; ყელიანი სპორტული ფეხსაცმელი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის; კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმი; მოკლესახელოიანი მაისურები; შარვლები; საცვლები;
უნიფორმა; ჟილეტები; კომბინიზონები წყლის
თხილამურებზე სასრიალოდ; მანჟეტები; ქალის
საცვალი; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი; კორსაჟები [ქალის თეთრეული]; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; სამხარიღლიე შარფები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; საძილე ნიღბები.
28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო ნივთები; ვიდეო თამაშების აპარატები; თოჯინები;
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პლუშის სათამაშოები; დათუნიები; სათამაშო
ფიგურები და სათამაშო ნაკრებები; საქონელი
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის; სათამაშო
ბურთები, რეზინის ბურთები და ბუშტები; სადღესასწაულო მორთულობა და ორნამენტები;
ნაძვისხის მორთულობა და მოსართავები; წვეულების სამახსოვრო სუვენირები; სათამაშო მანქანები; ელექტრომანქანები (სათამაშოები); სერფინგის დაფები; სნოუბორდები; ციგურების პირები; ციგურები; სკეიტბორდები; დამცავი სადებები და წვივის დამცავები სპორტისა და თამაშებისათვის; ჰაერის პისტოლეტები [სათამაშოები]; ნარდი; სათამაშო ბურთები; ზანზალაკები
საახალწლო ნაძვისხისათვის; ბილიარდის ბურთები; ბილიარდის მაგიდები; ასაწყობი კუბიკები
[სათამაშოები]; მაგიდის თამაშები; კანფეტიტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; ციგურებიანი
ფეხსაცმელი; ბოულინგის მოწყობილობები და
დანადგარები; კონსტრუქტორები; შანდლები საშობაო ნაძვისხისათვის; შაშის დაფები; შაში
[თამაში]; ჭადრაკი; ჭადრაკის დაფები; ხელოვნური საშობაო ნაძვისხეები; საშობაო ნაძვისხის
საყრდენები; ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა];
კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; დარტსი; კამათლები; თოჯინას საწოლი; თოჯინას ტანსაცმელი; თოჯინას სახლები; თოჯინას ოთახები;
დომინო; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჰანტელები; იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო];
ესპანდერები; კარუსელები; თოჯინას საწოვარა
ბოთლები; თევზსაჭერი ნემსკავები; სათევზაო
აღჭურვილობა; საცურაო ლასტები; სათევზაო
ტივტივები; მფრინავი დისკოები [სათამაშოები];
ავტომატური თამაშები; ჩოგნები; სათამაშო აპარატები; ვიდეო თამაშის აპარატები; პორტატული თამაშები თხევადკრისტალური ეკრანით; სათამაშო დარბაზების ვიდეო თამაშის აპარატები;
გოლფის ჩანთები; გოლფის ყვანჯი [კლაბი];
გოლფის ხელთათმანი; ხელთათმანები თამაშისა და სპორტისათვის; სახუმარო სათამაშოსიურპრიზი; ფრანის თოკის დასახვევი სამარჯვები; ფრანები; სამუხლეები [სპორტის საკუთნო]; მაჯონგი; სათამაშო ბურთულები; მარიონეტები; თეატრალური ნიღბები; საკარნავალო
ნიღბები; მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებების მცირე
ზომის მოდელები; წვეულების სამახსოვრო სუვენირები; დამცავი სადებები [სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები]; სალონური თამაშები; ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები];
სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ბურთები;
მოძრავი თოჯინები; ჩოგნები; ჟღარუნა სათამაშოები; თამაში რგოლებით; ცხენი-სარწეველები; გორგოლაჭიანი ციგურები; სერფინგის იალქნიანი დაფები; თხილამურები; ციგები [სპორტის საკუთნო]; ტობოგანი; საპნის ბუშტების გასაშვებები [სათამაშო]; ბზრიალები [სათამაშოე-
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ბი]; ასახტომი ზამბარიანი დაფები; ველოტრენაჟორები; საცურაო აუზები [სათამაშო საგნები];
საცურაო ლასტები; საქანელები; მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები; სათამაშოები შინაური ცხოველებისათვის; წყლის თხილამურები; სათამაშო საგნები ცურვისათვის, წყლის თამაშებისათვის, სპორტისა და აქტიური მოქმედებებისთვის; პლაჟის ბურთები; სათამაშო ავტომატები
წინასწარი გადახდით; თხილამურებისა და სერფინგის დაფების შალითები; ბინგოს ბარათები;
პეპლების დასაჭერი ბადეები; ბანქო; კონფეტი;
გორგოლაჭიანი ციგურები; ასაწყობი სურათითავსატეხები [პაზლები]; კალეიდოსკოპები;
იალქნიანი დაფის ანძები; სათევზაო ჩოგანბადეები; რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები; რულეტის ტრიალა;
ფიფქებიანი ბურთები; წრიაპები; იაპონური ბანქო; საცურაო ქურთუკები; საცურაო ქამრები;
ტივტივები აბაზანისა და ცურვისათვის; მოტივტივე სამარჯვები ცურვისათვის; ცურვის შესასწავლი ფრთები; ქაღალდის ქუდები წვეულებისათვის; აპარატები ბოდიბილდინგისათვის; ჩიპები აზარტული თამაშებისათვის; სკრეჩ-ბარათები ლატარიის სათამაშოდ; მცირე ზომის მოდელების ნაკრებები; პაჩინკო; სლოტ-აპარატები
[სათამაშო ავტომატები]; სათამაშო რობოტები;
დრონები [სათამაშოები]; პორტატული თამაშების ეკრანებისათვის განკუთვნილი დამცავი ფირები; ჯოისტიკები ვიდეოთამაშებისათვის.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, ტაპიოკა და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პური, გამომცხვარი ნაწარმი და საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები;
სანელებლები; საკვები ყინული; გალეტები; ნამცხვრის პუდრი; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; არომატიზატორები ნამცხვრებისათვის;
ბრინჯის კვერები; ტკბილეული და კანფეტები;
შოკოლადი; შოკოლადის რძიანი სასმელები;
შოკოლადის სასმელები; შოკოლადზე დამზადებული სპრედი; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი
საკონდიტრო ნაწარმი; კაკაოს სასმელები რძით;
კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს სასმელები; ყავის სასმელები; ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის
შემცველებად გამოსაყენებელი ნარევები და
პრეპარატები; ყავაზე დამზადებული სასმელები;
ბისკვიტები; ბატიბუტი; სიმინდის ფანტელები;
ნაყინი; კერი [სანელებელი]; მოხარშული კრემი
რძითა და კვერცხით; მარცვლეულის ფანტელები; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა;
გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარმელადი
[საკონდიტრო ნაწარმი]; თაფლაკვერები; ვაჟინი;
ნაყენები, არასამკურნალო; კეტჩუპი; ძირტკბილა; პასტილა [საკონდიტრო ნაწარმი]; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენილობები; ბლინები; პას-

ტილა [საკონდიტრო ნაწარმი]; საკონდიტრო
ნაწარმი; ღვეზელა [საკონდიტრო ნაწარმი]; წიწაკა; პიცა; პუდინგები; რავიოლი; ფუტკრის რძე;
შაქარი; ვასაბის პასტა; სოიას საწებელა; მაკარონის ნაწარმი, ატრია და ვერმიშელი; ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული ატრია (იაპონური); სუში; ვანილი; ვაფლი; გაყინული იოგურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; პრეცელი
(ხრაშუნა მარილიანი ნამცხვარი); ხორბლის
საუზმეული; ნარევი საუზმეული, რომელიც შეიცავს კრეკერებს, პრეცელს ან ბატიბუტს; ნუშის
საკონდიტრო ნაწარმი; არომატიზატორები საკვებისათვის; ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები
[საკვები ყინული]; ფუნთუშები; ერბოზელილი
ფუნთუშები; ნამცხვრები; კარამელი [კანფეტი];
საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სიმინდის
ფქვილი; კრეკერები; საკვები ყინული; ბადაგი;
ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; მაკარონის
ნაწარმი; მარციპანი; მაიონეზი; შვრიის ფქვილი;
წიწაკა [საკმაზი]; ღვეზლები; სოუს-სანელებლები; ორცხობილები; სუფრის მარილი; სენდვიჩები; პომიდვრის საწებელა; საკაზმები; ხილის
ნაყინი; სპაგეტი; კანფეტები; ხილ-კენკრის ტორტები; ხორბლის ფქვილი; სალათის საკაზმები;
ხორცის წვენი [საწებელა]; სოუსი მაკარონისათვის; ატრიაზე დამზადებული საკვები; მარცვლეულის საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; სიმინდის ფანტელები; სიმინდის ფქვილი; სიმინდის ღერღილი; შვრიის ფანტელები; კულინარიაში გამოსაყენებელი გლუკოზა; მარცვლეულის მაღალპროტეინიანი ბატონები; მსხვილად
დაფქული ფქვილი; მუსის დესერტები [საკონდიტრო ნაწარმი]; შვრიაზე დამზადებული საკვები; სოიას ცომი [საკაზმი]; ჩაის სასმელები;
მწვანილეული [საკაზმები]; წებოვანა დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; ხილის სოუსები; საწებელად გამოსაყენებელი გადამუშავებული თესლეული; რამენი [იაპონური ატრიაზე
დამზადებული კერძი]; ყველის საუზმეული;
სენბეი [ბრინჯის კრეკერი]; სუნთქვის გამახალისებელი პიტნის ნაწარმი.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ბოსტნეულის სასმელები
და ბოსტნეულის წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; იზოტონიკური სასმელები; ხილის
ნექტარი [უალკოჰოლო]; გაზიანი სასმელის
დასამზადებელი ტაბლეტები; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი ფხვნილები; სოდიანი წყალი; ვაჟინები სასმელებისათვის; სუფრის წყალი; წყალი [სასმელი]; შრატზე დამზადებული
სასმელები; უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელები; კოქტეილები [უალკოჰოლო]; აპერიტივები [უალკოჰოლო]; მინერალური წყალი; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები;
ხილისა და იოგურტისაგან დამზადებული სას-
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მელები; შარბათი [სასმელი]; ალოე ვერას სასმელები [უალკოჰოლო]; ტომატის წვენი [სასმელები]; ენერგეტიკული სასმელები.
41 – გართობა; გასართობები; გართობის პარკები, თემატური პარკები; სათამაშო აპარატების
მომსახურება; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; შოუს, კოცერტების, ცოცხალი წარმოდგენების, თეატრალიზებული წარმოდგენების, გამოფენების, სპორტული შეჯიბრებების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება და წარდგენა;
მიუზიკ-ჰოლები; კინოთეატრები; კინოთეატრების მომსახურება; კაბარეები; კინოსტუდიები;
დისკოთეკები; კლუბის მომსახურება; წიგნების,
ტექსტების, ჟურნალების, გაზეთების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; ბიბლიოთეკები;
გართობის, გამოფენების, კონცერტების, შოუს,
წარმოდგენების, სპორტის, თამაშების, დასვენებისა და კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები; დასასვენებელ ბანაკებში გართობის ორგანიზება; განათლებასთან, გართობასთან, გასართობებთან,
დასვენებასთან, სპორტთან და კულტურასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ტელე- და რადიო სანახაობები; ტელე- და რადიო
პროგრამების მონტაჟი; კინოფილმების და ვიდეოს წარმოება; კინოფირების, კინოფილმების,
ვიდეოფილმების, ლაზერული დისკების, ვიდეო
დისკებისა და ციფრული მრავალმხრივი (ვიდეო)
დისკების გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება; შოუ-პროგრამისა და სცენის დეკორაციების გაქირავება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; კლუბები და დასასვენებელი
ოთახები სამღერი აუდიო და ვიდეო აპარატებით;
სათამაშო და სასტუმრო ოთახები; სილამაზის
კონკურსების ორგანიზება; ცირკი; დაუსწრებელი სწავლება; გამრთობების სამსახური; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზაცია; აზარტული თამაშები; ტანვარჯიშის
სწავლება; მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფენები]; ლატარეის ორგანიზება; ორკესტრით მომსახურება; მიღების პროგრამის შედგენა [გართობა]; სცენარისტების სამსახური; თეატრალური წარმოდგენები; ზოოპარკები; პუბლიკაცია მაგიდის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემების გამოყენებით; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; თარგმნა [ჟესტების ენიდან]; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები განათლებისა
და სწავლების სფეროში]; მიკროფილმირება;
მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; ღამის კლუბები; ფოტოგრაფირება; ვიდეოფილმების წარმოება; კარაოკეს უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა [არაჩატვირთვადი]; ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალგაზეთების გამოცემა; ვიდეოფილმების გადაღება; ბოულინგის კეგელბანი; ბეისბოლის სავარ-
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ჯიშო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ბეისბოლის დახურული მოედნებით უზრუნველყოფა;
ბეისბოლთან დაკავშირებული გართობა [თამაშები]; ფილმების ონლაინ ჩვენება; გასართობი
მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიული თამაშების უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელის
მეშვეობით; არაჩატვირთვადი ინტერაქტიული
თამაშების დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები [გასაჯანსაღებელი და სხეულის ფორმის შესანარჩუნებელი
ვარჯიში]; კინოფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო ფილმებისა; კინოდარბაზებით მომსახურების უზრუნველყოფა; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკითხებში; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; თამაშების
ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ
ქსელში; სათამაშო აღჭურვილობისა და აპარატურის გაქირავება; გოლფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული გამომცემლობის ონლაინ უზრუნველყოფა, არაჩატვირთვადი; ტექსტების გამოცემა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; დასვენების უზრუნველყოფა;
დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
აუდიო და ვიდეო აღჭურვილობის გაქირავება;
ვიდეოკამერების გაქირავება; კინოფირების გაქირავება; თეატრებისა და ტელესტუდიების გასანათებელი აპარატურის გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; კონოპროექტორებისა და
კინოაღჭურვილობის გაქირავება; რადიო- და
ტელემიმღებების გაქირავება; შოუ-პროგრამის
დეკორაციების გაქირავება; სპორტული ინვენტარის გაქირავება გარდა სატრანსპორტო საშუალებებისა; სპორტული მოედნების გაქირავება; სტადიონის აღჭურვილობის გაქირავება;
თეატრის დეკორაციების გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირავება; ვიდეომაგნიტოფონების
გაქირავება; ვიდეოფილმების გაქირავება; სათამაშოების გაქირავება; ცხოველების გაწვრთნა;
პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დემონსტრირება]; მთარგმნელების სამსახური; მასტერკლასების ორგანიზება და ჩატარება; გართობის
სამსახური, კერძოდ, აუდიო და ვიდეო მასალით,
გამოსახულებით, სატელევიზიო პროგრამებითა
და კინოფილმებით უზრუნველყოფა ონლაინ
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; გამოსახულების, ხმის და ვიდეოს უზრუნველყოფა ონლაინ ქსელის მეშვეობით; გამოგონილი მოქმედი პირის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვადი ონ-ლაინ მუსიკით უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვადი ონ-ლაინ ვიდეოთი უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვადი ფილმებით უზრუნველყოფა ვიდეო-მოთხოვნით მიწოდების მომსახურების საშუალებით; არაჩატვირთვადი სატელევიზიო პროგრამებით უზრუნველყოფა ვიდეო-მოთხოვნით მიწოდების მომსახურების საშუალებით.
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42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა;
კონსულტაციები ზედამხედველობისა და არქიტექტურის საკითხებში; კონსულტაციები არქიტექტურის საკითხებში; კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; კომპიუტერის პროგრამული
უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება; მშენებლობის დაგეგმვა; გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; სამრეწველო
დიზაინი; ინტერიერის გაფორმება; შეფუთვის
დიზაინი; ტანსაცმლის მოდელირება; მხატვრული დიზაინი; ამინდის პროგნოზი; ქალაქის დაგეგმარება; კომპიუტერული პროგრამების გამრავლება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება; კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია; კომპიუტერულ ტექნიკასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; მონაცემთა ან დოკუმენტაციის
გადატანა ფიზიკური მატარებლიდან ელექტრონულზე; ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის; მონაცემებისა
და ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება
[არაფიზიკური]; კომპიუტერული საიტების განთავსება [ვებ-საიტები]; ღრუბლოვანი გამოთვლები; კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები;
კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; კომპიუტერული სისტემების პროექტირება; კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; დოკუმენტების ციფრულ ფორმაში გადაყვანა [სკანირება]; ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; მონაცემთა სარეზერვო კოპირება; კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და
პროგრამირებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ვებ-საიტების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც
მომსახურება [SaaS]; ვებ-საიტების დიზაინი; ინტერიერის დიზაინი; კომპიუტერულ მონაცემთა
და პირადი და ფინანსური ინფორმაციის დაცვისა და მონაცემებთან და ინფორმაციასთან არასანქცირებული წვდომის აღმოჩენასთან დაკავშირებული კომპიუტერული და ტექნოლოგიური
მომსახურება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა; რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა და კვებისათვის, სასადილოები, საკვების შეკვეთით
დამზადებისა და შინ მიტანის სერვისი; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; კოქტეილ-ბარები; დროებითი საცხოვრებლითა და
საცხოვრებელი პირობებით, სასტუმროებით,

მოტელებით, უზრუნველყოფა და დაჯავშნა და
ამასთან დაკავშირებული ინფორმაცით უზრუნველყოფა; მოგზაურობის აგენტებისა და ბროკერების მეშვეობით სასტუმროებში ადგილების
დაჯავშნასთან დაკავშირებული მომსახურება;
დასასვენებელი ბანაკების მომსახურება [საცხოვრებლით უზრუნველყოფა]; გამოფენების
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; რესტორნები,
კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა და კვებისათვის, სასადილოები და დარბაზები სამღერი აუდიო და ვიზუალური აპარატებით; ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ბაგები; ტურბაზები; ბარების მომსახურება; საქორწინო წვეულებების საკვებით და
სასმელით უზრუნველყოფა; საქორწინო წვეულებების მოწყობა [მოწყობის ადგილი]; ელექტროტოსტერების, მიკროტალღური ღუმელების,
ცხელი თეფშების, საკვებისა და სასმელის მოსამზადებელი აპარატებისა და ჭურჭლის გაქირავება; ცხოველთა პანსიონები; კემპინგებით
უზრუნველყოფა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა
და ჭურჭლის გაქირავება; საკვების მოსამზადებელი მოწყობილობების გაქირავება; სასმელი
წყლის განმანაწილებლების გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების გაქირავება;
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; კარვების გაქირავება; გადასტანი ნაგებობების გაქირავება.
____________________________________________
(260) AM 2018 97001 A
(210) AM 97001
(220) 2018 03 23
(731) შპს `თრეველ თუ ჯორჯია 2010~
ფალიაშვილის ქ. 10/ბარნოვის ქ. 83ა, ბ. 8,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ ხარაზიშვილი
(540)

Let's start Batuming

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა; უძრავ
ქონებასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; უძრავი ქონების იჯარა; უძრავი ქონების გაქირავება; უძრავი ქონების მართვა; უძრავი
ქონების სააგენტოები; უძრავი ქონების შეფასება.
37 – უძრავი ქონების გარემონტება.
39 – მოგზაურობის ორგანიზება; მოგზაურთა გადაყვანა; მოგზაურთა თანხლება; ტურისტული
სააგენტოების მომსახურება; ტრანსპორტირება;
მოგზაურთათვის საჰაერო, საავტომობილო, სარკინიგზო და წყლის სატრანსპორტო საშუალებების დაჯავშნა და ტრანსპორტირების უზრუნ-
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ველყოფა; საქალაქო და რეგიონალური ექსკურსიების ორგანიზება; ტურისტული პაკეტების შეთავაზება და აღნიშნული პაკეტებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა;
სამოგზაურო მარშრუტების დაჯავშნა.
43 – მოგზაურთათვის ადგილების დაჯავშნა სასტუმროებში, პანსიონებში, დასასვენებელ ბანაკებსა და სხვა დროებით საცხოვრებლებში; სასტუმროს ნომრით, პანსიონებით, დასასვენებელი
ბანაკებით და სხვა დროებითი საცხოვრებელი
ადგილებით უზრუნველყოფა; კემპინგით უზრუნველყოფა; კარვების გაქირავება; საკვები
პროდუქტებითა და სასმელით უზრუნველყოფა;
სასტუმროს მომსახურება.
____________________________________________
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(540)

LINUS

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების,
ფოტოგრაფიასა, სოფლის მეურნეობასა, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი
ქიმიური პრეპარატები; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები;
სასუქები; ცეცხლმქრობი ნაერთები; ქიმიური
ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის;
საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები.
2 – საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიისა
და მერქნის დაშლისაგან დამცავი ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; მხატვრობაში,
დეკორაციებში, ბეჭდვასა და ხელოვნებაში გამოსაყენებელი ლითონის ფხვნილები და ფირფიტები.
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები
(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამკურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები
(არასამკურნალო).
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამტენიანებელი
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ
შორის, ძრავას ბენზინი) და გამანათებელი ნივ-
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თიერებები; პატრუქები და სანთლები განათებისთვის.
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; მადანი.; ლითონის სამშენებლო მასალა
შენობა-ნაგებობებისთვის; ლითონის გადასატანი კონსტრუქციები, ჩვეულებრივი ლითონის
გვარლები და მავთული (არაელექტრული); რკინა-კავეული; ლითონის სათავსოები (კონტეინერები) დასაწყობებისა და ტრასპორტირებისთვის; სეიფები.
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); მანქანათა გადაბმისა და გადამცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუბატორები; ავტომატური სავაჭრო აპარატები.
8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ინსტრუმენტები; ცივი იარაღი; სამართებლები.
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის 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
მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობი აპარატები.
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ხელსაწყოები; ნაკერების დასადები მასალა; უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის მოსახერხებელი
თერაპიული და დამხმარე მოწყობილობები;
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მოწყობილობები მასაჟისთვის; ინსტრუმენტები,
მოწყობილობები და ხელსაწყოები ჩვილის მოვლისთვის.
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე,
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარატები.
13 – ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასალა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები;
ფეიერვერკი.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.
15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები.
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები,
ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი
ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
17 – დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავებული რეზინი, გუტაპერჩი, ფისი, აზბესტი, ქარსი
და ყველა ამ მასალის შემცვლელები; პლასტმასი და ფისები დაწნეხილი ფორმით წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, დასატენი
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური დრეკადი მილები და შლანგები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები;
წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და
უნაგირები; საყელურები, საბელები და ცხოველთა სამოსი.
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი
მილები; ასფალტი, კუპრი და ბიტუმი; არალითონური გადასატანი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები;
არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა
და ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი და
ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის ულვაში, სადაფი, ნიჟარები, ხვირთქლი
(ზღვის ქაფი); ქარვა.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენ-

დისა და დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი
ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო
მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერამიკის
ჭურჭელი.
22 – ბაგირები, თოკები და ბაწრები; ბადეები;
კარვები და ბრეზენტი, ქსოვილის ან სინთეტიკის
ტენტები; იალქნები; ტომრები, განკუთვნილი
ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად; დასატენი მასალა (რეზინის, ქაღალდისა და პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო ბოჭკოვანი
ნედლეული.
23 – საფეიქრო ძაფები და ნართი.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი; საწოლის თეთრეული; ქსოვილისა და პლასტმასის
ფარდები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმები და ზონრები;
ღილები, დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები, თმის სამშვენისები და
ხელოვნური თმა.
27 – ნოხები, ხალიჩები, ჭილოფები და საგებები,
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის
შპალერი (არასაფეიქრო).
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო თამაშის
აპარატები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის
განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის მორთულობა.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი,
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები);
სანელებლები, ყინული.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და ტყის
პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული; ცოცხალი მცენარეები, ყვავილები და
სამკურნალო მცენარეები; დასარგავი და დასათესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმელი; ალაო.
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
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ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

(540)

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

(591) ნარინჯისფერი, ცისფერი, იასამნისფერი
(531) 27.05.01; 27.05.22; 28.19; 29.01.13
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; მობილური ტელეფონებისა და აქსესუარების მაღაზია.
____________________________________________
(260) AM 2018 97013 A
(210) AM 97013
(220) 2018 03 27
(731) სილაგ გმბჰ ინტერნაციონალ
გუბელშტრასე 34, CH-6300, ცუგი,
შვეიცარია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

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.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური
საკუთრების და ინდივიდუალურ პირთა დაცვის
სამსახური; ინდივიდუალურ პირთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ
გაწეული პერსონალური და სოციალური
მომსახურება.
____________________________________________
(260) AM 2018 97005 A
(210) AM 97005
(220) 2018 03 26
(731) შპს `მობივეი~
ჭავჭავას ქ. 67, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
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(591) შავ-თეთრი
(531) 01.13.15; 01.15.15; 05.07.12; 05.07.22; 05.13.01;
27.05.10; 28.05
(511)
5 – ფარმაცევტული და სამედიცინო ბალახეული
პრეპარატები ზემო სასუნთქი გზების, ყელის
ტკივილისა და ხველებისა და გაცივების შემსუბუქებისა და პროფილაქტიკისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 97020 A
(210) AM 97020
(220) 2018 03 27
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ, კორ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

Sugrel
სუგრელი
Сугрел
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(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97023 A
(210) AM 97023
(220) 2018 03 27
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ, კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

ლორისპრეი
Lorispray
Лориспрей

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97024 A
(210) AM 97024
(220) 2018 03 27
(731) სს `ლამარია კაპიტალი~
შ. ნუცუბიძის ფერდ, IV მ/რ, კორპ. 14,
ბ. 25, 0183, თბილისი, საქართველო
(540)

КОКАВИТЕКС
COCAVITEX
კოკავიტექსი

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები,
სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97070 A
(210) AM 97070
(220) 2018 03 29
(731) შპს `ბიოპოლუსი~
ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

ЭЛКАРОН
ELCARON
ელკარონი

(591) წითელი, სერი, შავი
(531) 24.07.01; 24.07.13; 24.07.23; 25.01.25; 29.01.14
(511)
36 – უძრავი ქონების მართვა.
43 – სასტუმროებით უზრუნველყოფა.
____________________________________________
(260) AM 2018 97063 A
(210) AM 97063
(220) 2018 03 29

(731) შპს `ბიოპოლუსი~
ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები,
სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97074 A
(210) AM 97074
(220) 2018 03 29
(731) შპს `ბიოპოლუსი~
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ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) სალომე ჩიქოვანი
(540)

39 – ინფორმაცია მოძრაობის შესახებ; ამანათების მიღება; საქონლის შეფუთვა; ლოცმანის სამსახური; გადაზიდვები სატვირთო ავტოტრანსპორტით; მოგზაურობის დაჯავშნა; დაფრახტვა; სატრანსპორტო სამსახური; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; კურიერის მომსახურება (კორესპონდენციის ან საქონლის ადგილზე მიტანა).

ДУОТАМ
DUOTAM
დუოტამი

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები,
სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97164 A
(210) AM 97164
(220) 2018 03 30
(731) ბეიჯინგ ქსიაოქსიიანგ ტექნილოჯი
დეველოპმენტ კო., ლტდ.
1-27, ჰუოქსინგ 3რდ სტ., საუთ ეარია, ტონგჟოუ ეკონომიკ & ტექნოლოჯიკალ დეველოპმენტ ზოუნი, პეკინი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.01.16; 26.03.14; 26.03.24; 27.05.01
(511)
24 – საბნები; ზეწრები (ქსოვილი); ლეიბის შალითები; პიკესა და პირსახოცის ქსოვილის
საწოლის გადასაფარებლები; შალის საბნები;
ქსოვილის შპალერი; დალიანდაგებული საბანი,
ქვილთი; საბნის შალითები; სამგზავრო პლედები (ფეხსათბური).
26 – პარიკები; ყალბი წვერი; დეკორატიული საგნები თმისათვის; ელვა-შესაკრავები; ტანსაცმლის ხელოვნური მხრები; ქამრის შესაკრავები;
ტანსაცმლის გასაწყობი დაწნული ზონარი, ყაითანი; ტანსაცმლის მოსართავები; ვერცხლის
სირმის ნაქარგობა; ბროშები (სამოსის საკუთნო).
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40 – ტანსაცმლის კერვა; ინფორმაცია მასალების დამუშავების შესახებ; ხილის გამოწურვა;
ფოტოგრაფიების ბეჭდვა; დაფქვა; ჰაერის გასუფთავება; ჩაის ფოთლის დამუშავება; საკვები
პროდუქტებისა და სასმელების დაკონსერვება;
ფურაჟის დამუშავება; მონტაჟი და აწყობა შეკვეთით, მესამე პირთათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 97165 A
(210) AM 97165
(220) 2018 03 30
(731) სმიკ გლობალ ასსეტს გმბჰ
შვანენგასსე 5/7, 3011 ბერნი, შვეიცარია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, წითელი
(531) 25.01.10; 26.04.04; 26.04.24; 28.19; 29.01.12
(511)
25 – ბანდანები (ყელსახვევი, თავსაფარი); ბარტყულა; ბერეტები; ჟილეტები; ქალის საცვალი;
ქვედა საცვალი; ოფლის შემწოვი ქვედა საცვალი; ბიუსტჰალტერები, აზღუდები; ბლუზები,
ბლუზონები; ბამბის ტრიკოტაჟის სათბურა; სამუშაო ტანსაცმელი (ხალათები, კომბინეზონები); ბოა (გორჟეტები); ჩექმები; ჯოდპურები
(შარვლები ცხენოსნობისათვის); ფეხსაცმელი;
სათხილამურო ფეხსაცმელი; სპორტული ფეხსაცმელი; ზონრიანი დაბალყელიანი ფეხსაცმელი;
ყელსახვევები; ცილინდრები; კეპები (თავსაბურავი); საცურაო ქუდები; საბო (ხის ფეხსაცმელი); ნაქსოვი ტანსაცმელი; ჯერსის ტანსაცმელი; ესპადრილები; ბეწვის მოსასხამები; წინსაფრები (ტანსაცმელი); ჰალსტუხი-ბაფთა განიერი ბოლოებით; გაბარდინის ტანსაცმელი; კოსტიუმები; გეტრები; კორსეტები (ქვედა საცვალი);
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კომბინაცია (ქვედა საცვალი); ქვედაკაბა; კალოშები; მოკლე გეტრები; ჟილეტები; ქუდები; ქაღალდის ქუდები (სამოსი); კაპიუშონები (ტანსაცმელი); საბანაო ტრუსები; ჯიბეები ტანსაცმლისათვის; საყელოები (ტანსაცმელი); მხრებზე
მოსასხამები; მოსახსნელი საყელოები; კომბინეზონები (ტანსაცმელი); კომბინიზონები წყლის
თხილამურებზე სასრიალოდ; საცურაო კოსტიუმები; პერანგები; მაისურები; ჰალსტუხები; ქურთუკები (ტანსაცმელი); პარკა; წვივსაბურავები
(შარვლები); ტრუსები; საბავშვო ტრუსები; მანტილიები; საძილე ნიღბები; მუფტები (ტანსაცმელი); უნიფორმები; უფარფლებო მრგვალი ქუდები; თავსაბურავები; საყურისები (ტანსაცმელი); ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი; ფეხბურთის
ბუცები; პლაჟის ფეხსაცმელი; საყელოს დამცავი ტექსტილის საშუალებები (ტანსაცმლის ელემენტები); ტანსაცმელი; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; მზა
ტანსაცმელი; ქაღალდის ტანსაცმელი; საშტორმო ტანსაცმელი, ტანსაცმელი მედეგი ატმოსფერული ზეგავლენისადმი; ფეხის მუფტები ელექტრული გათბობის გარეშე; ზედა ტანსაცმელი;
მზისგან დამცავი წინაფრა (თავსაბურავი); ქუდის წინაფრა; პალტოები; ფოსტლები, საშინაო
ფეხსაცმელი; საბანაო ჩუსტები; ქამრები (ტანსაცმელი); ფეხსაცმლის რანტები; ქამარი-საფულეები (ტანსაცმელი); პელერინები; ქურქები;
ტექსტილის ამოსაფენები ბავშვისათვის (ჩასაცმელი ამოსაფენი ნიფხავი); პიჟამები; აბაზანის
ხალათები; მანტოები; ქალის მაისურები; ღაბაშები; მზა სარჩულები (ტანსაცმლის დეტალი);
წვივსაკრავები; მაღალყელიანი წინდის სამაგრები; წინდის ლეკვერთხები; მაღალყელიანი წინდები; ოფლის შემწოვი მაღალყელიანი წინდები; კაბის იღლიის საოფლე; ყელიანი ფეხსაცმელი; ლაბადები; პულოვერები; კოლგოტები;
ხელთათმანები (ტანსაცმელი); უთითო თათმანი;
სანდლები; საბანაო სანდლები; სარი; წინდები;
ხელოვნური ტყავის ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; შარვლები; ქვედატანები, ქვედაწელები; ლიფები; საბანაო კოსტიუმები; მასკარადის
კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; კაბები; სვიტერები; შალები; შარფები (ტანსაცმელი); აჭიმები; ხალათები; საბავშვო გულსაფრები არაქაღალდის; ტოგები; ბოდი (ქვედა საცვალი); მოკლესახელოიანი მაისურები; ჩალმები; პირბადე,
ვუალი (სამოსი); ახალშობილის თეთრეულისა
და ტანსაცმლის კომპლექტი (ტანსაცმელი);
ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ქურთუკები მატყლის მატერიისგან (ტანსაცმელი), დათბილული ქურთუკები (ტანსაცმელი).
26 – თეთრეულის ციფრული მოსანიშნები; ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები;
კილიტები ტანსაცმლისათვის (სამოსის საკუთნო); ყალბი წვერი; ბროშები (სამოსის საკუთნო);
გახურებით მისაწებებელი საფეიქრო მოსართა-

ვები, (გალანტერეა); ბავშვის სატარებელი სადავეები; ელასტიკური ლენტები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ღილი-ემბლემები; ჟაბო (მაქმანი);
რუშები, ფურფუშები ტანსაცმლისათვის; კაბის
ფურჩალები; ფოჩები; ტანსაცმლის გასაწყობი
დაწნული ზონარი, ყაითანი; ხელოვნური გირლიანდები, ყვავულწნულები; ღილები; ნაქარგობა; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; თმის რკალურები; საყელოს გასამყარებელი ელემენტები;
შალის ზონრები; მაქმანები; ბიგუდები; ხელოვნური ყვავილები; ყალბი ოქრომკედი (სამოსის
გასაწყობი); ტანსაცმლის გასაწყობი არშია, ქობა; თეთრეულის მოსანიშნი ასოები; თეთრეულის მოსანიშნი მონოგრამის ეტიკეტები; ყალბი
შემონაკეცი; ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის
სახელოსათვის; სამკლავე სახვევი; ხელოვნური
ხილი; ფესტონები, კუწუბოები (ნაქარგობა);
ფეხსაცმლის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; თმის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ქაღალდის პაპილოტები;
გალანტერეა, ძაფების გარდა; პარიკები; დაკბილული მაქმანი; ბუმბული (სამოსის საკუთნო);
პომპონები; ფრინველის ბუმბული (სამოსის საკუთნო); როზეტები (გალანტერეა); თმის ბადე;
სირაქლემას ბუმბული (სამოსის საკუთნო); ფეხსაცმლის ზონრები; ყალბი ულვაში; ყალბი თმა;
ფარდის ზონრები; თმის შემვსებები; დასამაგრებელი ხელოვნური თმა (მცირე პარიკი); თმის
არელექტრული ბიგუდები, ხელის სამარჯვის
გარდა; თმის ნაწნავები; ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები; თმის სარჭები; თმის ლენტები;
თმის სამაგრები; ლენტები (გალანტერეა); ორდენის ლენტები.
35 – საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, მათ შორის, ფოსტით შეკვეთილი ვაჭრობა, გაყიდვები
ინტერნეტისა და ყველა სხვა სახის დისტანციური კავშირის საშუალებების მეშვეობით დაკავშირებული ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავსაბურავების, ტანსაცმლის საკუთნოების, საკერავი საშუალებების, დეკორატიული საფეიქრო ნაწარმის, თმის მოსართავების, ბიგუდების, თმის
სამაგრი საშუალებების, პარიკების, ყალბი თმების, ხელოვნური ხილის, ბოსტნეულისა და ყვავილების გაყიდვასთან; იმპორტისა და ექსპორტის სააგენტოები; კომერციული ინფორმაციის
სააგენტოები; სარეკლამო სააგენტოები; თვითღირებულების ანალიზი; მარკეტინგული კვლევები; ბაზრის შესწავლა; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კვლევები ბიზნესის სფეროში;
ვიტრინების გაფორმება; საქონლის პრეზენტაცია ყველა მედიასაშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისათვის; ფსიქოლოგიური ტესტირება პერსონალის შერჩევისას; პროფესიული
კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში; კონ-
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სულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებში; ადამიანურ რესურსებთან
დაკავშირებული კონსულტაციები; დახმარება
ბიზნესის მართვაში; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით; ბიზნესის ეფექტურობის ექსპერტიზა; ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერა; ფოტოასლების გადაღებასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომერციული ინფორმაცია და
რჩევები მომხმარებლისათვის; ბიზნეს საქმიანობის შეფასება; საქმიანი ინფორმაცია; ნიმუშების გავრცელება; ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებიდან; ინფორმაციის სისტემიზაცია კომპიუტერულ მონაცემთა
ბაზებში; მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის
მართვა; მარკეტინგი; მოდელების მიერ გაწეული
მომსახურება საქონლის რეკლამის ან გასაღების ხელშესაწყობად; ტექსტის დამუშავება; გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; აუტსორსინგი - გარე რესურსების მოზიდვის სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწყობა]; მოდების ჩვენების ორგანიზება რეკლამის მიზნით; საქონლის დემონსტრირება; დახმარება კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირებისათვის; მომსახურება
საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში; რეკლამა; რეკლამა აფიშებით; ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; სარეკლამო ტექსტების შედგენა; რეკლამა ფოსტით; საგაზეთო
სარეკლამო რუბრიკის მომზადება; რადიორეკლამა; სატელევიზიო რეკლამა; პერსონალის
შტატის დაკომპლექტება; სარეკლამო მასალების გავრცელება (პროსპექტები, ბროშურები და
ნაბეჭდი მასალა); ბაზრობების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის; ტელემარკეტინგი; სარეკლამო მასალების განახლება;
სარეკლამო დროის დაქირავება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; სარეკლამო მასალების გაქირავება; სარეკლამო ფართების გაქირავება; მონაცემთა მოძიება კომპიტერულ ფაილებში მესამე პირებისათვის; მომარაგების მომსახურება მესამე პირებისათვის (საქონლისა და
მომსახურების შეძენა მესამე პირებისათვის); საქონლისა და მომსახურების ლიცენზიების კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირებისათვის; რჩევები ბიზნესის მართვის სფეროში; დახმარება კომერციული საქმიანობის მართვაში;
შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრირება.
____________________________________________
(260) AM 2018 97193 A
(210) AM 97193
(220) 2018 04 09
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
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(540)

DUTACOMP

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისათვის.
____________________________________________
(260) AM 2018 97195 A
(210) AM 97195
(220) 2018 04 10
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ `იუნისეტ-მ~
129344, ქ. მოსკოვი, ისკრის ქუჩა დ. 31,
სტრ. 5, რუსეთის ფედერაცია
(740) გივი აკოფაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასამელები (ლუდის გარდა).
____________________________________________
(260) AM 2018 97197 A
(210) AM 97197
(220) 2018 04 10
(731) მარსა იაღ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
რამაზანოღლუ მაჰ. მაჰმუთ ბაირამ ჯად.
– NO: 9 შეიჰლი 34758 ფენდიქ, სტამბოლი,
თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

BUTTER DREAMS

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97216 A
(210) AM 97216
(220) 2018 04 11
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი
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sasaqonlo niSnebi
დელავერის შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

RULE YOUR KINGDOM!

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – უალკოჰოლო სასმელები, გაზირებული სასმელებისა და ენერგეტიკული სასმელების ჩათვლით; ვაჟინები, კონცენტრატები, ფხვნილები
და შემადგენლობები სასმელების დასამზადებლად, მათ შორის, გაზირებული და ენერგეტიკული სასმელების დასამზადებლად; ლუდი.
____________________________________________
(260) AM 2018 97226 A
(210) AM 97226
(220) 2018 04 13
(731) შპს „ნეილ ქლაბ“
აწყურის ქ. 3ბ, ბ.23, 0144, თბილისი,
საქართველო
(540)

სამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
____________________________________________
(260) AM 2018 97369 A
(210) AM 97369
(220) 2018 04 19
(731) ზე ბებკოკ & უილკოქს კომპანი
20 ს. ვან ბურენ ავენიუ, ბარბერტონი,
ოჰაიო, 44203, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

B&W

(591) შავ-თეთრი
(511)
11 – ორთქლის ქვაბები დ მათი საკუთნო.
37 – ორთქლის მანქანებისა და ელექტროგენერატორების მანქანური მოწყობილობების, აპარატურისა და სისტემების ტექნიკური მომსახურება, დაყენება, განახლება, შეკეთება და დამზადება.

(591) თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 27.05.01; 27.05.19
(511)
44 – მომსახურება ადამიანის ფრჩხილების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში.
____________________________________________
(260) AM 2018 97233 A
(210) AM 97233
(220) 2018 04 16
(731) ბიოკონ ლიმიტედ
20 კ.მ., ჰოსურ როუდ, ელეკტრონიკ სიტი
პ.ო., ბანგალორი, 560100, ინდოეთი
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და
ცხოველებისათვის; საკვები დანამატები თერაპიული ან სამედიცნო გამოყენებისთვის; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები;
დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის და-

42 – ორთქლის მანქანებისა და ელექტროგენერატორების მანქანური მოწყობილობების, აპარატურისა და სისტემების ინსპექტირება და პროექტირება.
____________________________________________
(260) AM 2018 97371 A
(210) AM 97371
(220) 2018 04 19
(731) შპს `მეგა მოლი~
ლილოს დასახ. მე-5 კვ. კორპ. 2, ბ. 108,
თბილისი, საქართველო
(740) თამარ ლომაშვილი
(540)

(591) წითელი, შავი და თეთრი
(531) 20.05.15; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13
(511)
35 – რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში, ადმინისტრირება საქმიან სფეროში, საოფისე სამსახური.
____________________________________________
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registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2018 30333 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 92481 A
(220) 30 05 2017
(732) ბაგი პროფეშნლ პროდაქტს ლტდ
194 დერეხ აკკო სტ'27000 კირიატ
ბიალიკ, ისრაელი
__________________________________________
(111) M 2018 30334 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 92586 A
(220) 06 06 2017
(732) შპს `ვივო მედიქალ გრუპი~
ლუბლიანას ქ. 5, 0159, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30335 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 93054 A
(220) 28 06 2017
(732) ალ-მავარდ ნეჩერელ ბიუთი პროდაქტს
კორპორეიშნ (იორდანიის კომპანია)
ოფის N601, 6 ფლორ, 193, ხალიდ ბინ
ვალიდ სტ., იაბალ ჰუსიენ არეა, პ.ო.
ბოქს 921417, ამანი 11192, იორდანია
__________________________________________
(111) M 2018 30336 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 93531 A
(220) 27 07 2017
(732) შპს `ინიკო~
ქუჩიშვილის ქ. 9, ბ. 24, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30337 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 93556 A
(220) 31 07 2017
(732) შპს `ურბან გრინს~
ნინო ჟვანიას ქ. 2, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30338 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
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(260) AM 2017 93834 A
(220) 21 08 2017
(732) შპს `ალიანსი~
კობალაძის ქ. 2, 6004, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30339 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 93835 A
(220) 21 08 2017
(732) შპს `ალიანსი~
კობალაძის ქ. 2, 6004, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30340 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 93836 A
(220) 21 08 2017
(732) შპს `ალიანსი~
კობალაძის ქ. 2, 6004, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30341 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 94547 A
(220) 10 10 2017
(732) შპს `ტრეიდ იმპექსი~
ც. დადიანის ქ. 61/30, 0180, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30342 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 94577 A
(220) 12 10 2017
(732) ბიმ სანტორი უკ ლიმიტიდ
2 ლონგუოკ როუდი, სტოკლი პარკი,
აქსბრიჯი, მიდლსექს, ინგლისი, UB11
1BA, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 30343 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 94926 A
(220) 03 11 2017
(732) შპს `ოქსიგენი~
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sasaqonlo niSnebi
ვაჟა-ფშაველას გამზ., III კვ. კორპ. 21,
ბ. 1, 0186, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30344 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95066 A
(220) 14 11 2017
(732) შპს `ოქსიგენი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ., III კვ. კორპ. 21,
ბ. 1, 0186, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30345 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95346 A
(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30346 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95347 A
(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30347 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95348 A
(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30348 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95349 A
(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30350 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95352 A
(220) 04 12 2017
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30351 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95554 A
(220) 18 12 2017
(732) შპს `აგროჰაბი~
კრწანისის ქ. 8, კორპ. 2, ბ. 23, 0114,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30352 R
(151) 24 10 2018
(181) 24 10 2028
(260) AM 2017 90882 A
(220) 17 02 2017
(732) შპს `დი +~
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, მ/რ8,
კორპ. 17, ბ. 46, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30353 R
(151) 24 10 2018
(181) 24 10 2028
(260) AM 2017 92050 A
(220) 08 05 2017
(732) შპს `ოსსო +~
გლდანის მას., VII მკრ., კორპ. 17ბ,
შენობა 6, 0107, გლდანი-ნაძალადევის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 30349 R
(151) 23 10 2018
(181) 23 10 2028
(260) AM 2017 95350 A
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.
(111) M 2018 30354 R
(151) 24 10 2018
(181) 24 10 2028
(210) AM 99646
(220) 29 09 2018
(732) შპს `კ-მოტორსი~
ქინძმარაულის ქ. 7, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ამირანაშვილი
(540)

(591) წითელი, ნარინჯისფერი, შავი, თეთრი,
ყვითელი
(531) 26.04.09; 26.11.12; 27.05.10; 29.01.14
(511)
4 – ტექნიკური ზეთები და კონსისტენტური
საპოხები; საპოხი მასალა; შემადგენლობები
მტვრის შთანთქმის, დატენიანებისა და შეკავშირებისათვის; ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
საქონელი წარმოებული გერმანიაში.
12 – გერმანიაში წარმოებული ავტოსათადარიგო ნაწილები.
__________________________________________

(591) ნარინჯისფერი, შავი, თეთრი
(531) 26.03.23; 26.04.11; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.13
(511)
37 – ავტომობილების შეზეთვა, ტექნიკური მომსახურება, რემონტი, მათ შორის, სავალი ნაწილებისა და ძრავას დიაგნოსტიკა და შეკეთება, ელექტროდიაგნოსტიკა და ელექტროშეკეთება, სათუნუქე-სამღებრო სამუშაოები, ავტომობილების რემონტი.
__________________________________________
(111) M 2018 30355 R
(151) 24 10 2018
(181) 24 10 2028
(210) AM 99647
(220) 29 09 2018
(732) შპს `კ-მოტორსი~
ქინძმარაულის ქ. 7, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ამირანაშვილი
(540)
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(111) M 2018 30356 R
(151) 24 10 2018
(181) 24 10 2028
(210) AM 99648
(220) 29 09 2018
(732) შპს `კ-მოტორსი~
ქინძმარაულის ქ. 7, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ამირანაშვილი
(540)

(591) ნარინჯისფერი, შავი, თეთრი
(531) 26.03.23; 26.04.11; 26.04.18; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 29.01.13
(511)
12 – ავტოსათადარიგო ნაწილები.
__________________________________________
(111) M 2018 30357 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 97998
(220) 11 06 2018
(732) ვოლტ ენტერპრაიზიზ ოი
კოიდენპუნოჯანკატუ №2ა „დ“, 00180
ჰელსინკი, ფინეთი
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(740) ნატალია ბაბაკიშვილი
(540)

(210) AM 99866
(220) 15 10 2018
(732) შპს `ლედო~
ვარკეთილი 3, III მკრ, კორპ. 312, ისანისამგორის რაიონი, 0163, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი
(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.04
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (დასაკვირვებელი), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის 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 მონეტებზე მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატები,
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობი
აპარატები; საინფორმაციო ტექნოლოგიები
და აუდიოვიზუალური მოწყობილობები; პორტატიული კომპიუტერები; პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამა მობილური ტელეფონებისთვის.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; სწავლება; განათლება, გართობა
და სპორტი; ელექტრონული პუბლიკაციების
(არაჩამოტვირთვადი) მიწოდება; ელექტრონული ტექსტის გამოქვეყნების მომსახურება;
ონლაინ
ელექტრონული
პუბლიკაციების
მიწოდება, არაჩამოტვირთვადი.
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; პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა/სრულყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30358 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028

(591) შავი, ყვითელი
(531) 02.09.01; 03.13.04; 03.13.24; 27.05.01; 28.19;
29.01.12
(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(111) M 2018 30359 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99781
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

ინტურისტი

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
(111) M 2018 30360 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
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(210) AM 99782
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

Intourist

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
__________________________________________
(111) M 2018 30361 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99790
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

ამფორა ჰოტელს

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30362 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99791
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
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ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
ბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

Amphora Hotels

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
__________________________________________
(111) M 2018 30363 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99793
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

ამფორა ქოლექშენ

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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(111) M 2018 30364 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99794
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

Amphora Collection

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30365 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99796
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

ჰარალე

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30366 R
(151) 26 10 2018
(181) 26 10 2028
(210) AM 99797
(220) 11 10 2018
(732) სს `m2 უძრავი ქონება~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია
(540)

Harale

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30367 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99873
(220) 16 10 2018
(732) შპს `ვიონი საქართველო~
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

იმპულს მობაილ
Impulse Mobile

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
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ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული
კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პრო-
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გრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30368 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99874
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

გოუ ონ მობაილ
go on mobile

(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; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩე-
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მოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებების
ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება
და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30369 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99875
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

ვაიბ მობაილ
vibe mobile

ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული
კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პრო-
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გრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30370 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99877
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.

(591) მეწამური, თეთრი
(531) 14.01.01; 25.03.01; 25.03.03; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები;
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
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41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30371 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99878
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
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(540)

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.

(591) მეწამური, თეთრი
(531) 14.01.01; 25.03.01; 25.03.03; 28.19; 29.01.12
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება
და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30372 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99879
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

(591) მეწამური, ლურჯი, ყვითელი
(531) 01.15.15; 26.01.24; 27.01.01; 27.01.10;
29.01.14
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
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დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.

(111) M 2018 30373 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99880
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

(591) მეწამური, ლურჯი, ყვითელი
(531) 01.15.15; 26.01.01; 26.01.24; 28.19; 29.01.14
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.

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

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.

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

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
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35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30374 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99881
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები;
სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და
ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.

(591) მეწამური, მეწამური-სხვადასხვა ტონალობა, ლურჯი-სხვადასხვა ტონალობა
(531) 26.03.23; 27.01.01; 27.01.25; 27.05.21;
29.01.12

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
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და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება
და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30375 R
(151) 30 10 2018
(181) 30 10 2028
(210) AM 99882
(220) 16 10 2018
(732) შპს „ვიონი საქართველო“
ბამბის რიგი 8, 0105, თბილისი,
საქართველო
(740) ლევან ნანობაშვილი
(540)

ლდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
38 – კავშირგაბმულობა.

(591) მეწამური, ლურჯი-სხვადასხვა ტონალობა, მეწამური-სხვადასხვა ტონალობა
(531) 26.15.11; 27.01.25; 27.05.21; 29.01.12
(511)
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის,
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღა-
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41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება
და სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 30376 R
(151) 31 10 2018
(181) 31 10 2028
(210) AM 99889
(220) 17 10 2018
(732) შპს `ივოლი~
აფაქიძის ქ. 11, ბ. 1, 0160, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი, საქართველო
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(540)

(111) M 2018 30379 R
(151) 02 11 2018
(181) 02 11 2028
(210) AM 99867
(220) 15 10 2018
(732) შპს `გლავტორგ~
სოფ. დუნთა, საჩხერის რაიონი, 4000,
საქართველო
(740) გარეგინ აივაზიანი
(540)

(591) თეთრი, ლურჯი, მწვანე
(531) 26.11.02; 26.11.12; 27.05.10; 27.05.21;
29.01.13
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(111) M 2018 30377 R
(151) 01 11 2018
(181) 01 11 2028
(210) AM 100045
(220) 26 10 2018
(732) აკაკი ჩხაიძე
მთაწმინდის შესახ. 7ა, ბ.1 4, 0108,
თბილისი, საქართველო
(540)

მაზაკი

(591) შავ-თეთრი
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(111) M 2018 30378 R
(151) 01 11 2018
(181) 01 11 2028
(210) AM 100007
(220) 23 10 2018
(732) თეა გზირიშვილი
გამსახურდიას გამზ.7, ბ.17-18, თბილისი,
საქართველო
(740) მარიამ ფირცხალავა
(540)

(591) თეთრი, მწვანე
(531) 27.05.22; 29.01.03
(511)
44 – სამედიცინო მომსახურება, კერძოდ კი
სტომატოლოგიური კლინიკა.
__________________________________________

(591) წითელი, ყვითელი, თეთრი
(531) 02.01.01; 02.01.04; 26.01.04; 26.01.14; 28.05;
29.01.13
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(111) M 2018 30380 R
(151) 02 11 2018
(181) 02 11 2028
(210) AM 99435
(220) 19 09 2018
(732) შპს `სითი ლოფტი~
26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
41 – კაზინოთი, მათ შორის, ონლაინ კაზინოთი მომსახურების უზრუნველყოფა (აზარტული თამაშები); სათამაშო ავტომატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; კულტურულ-საგანმანათლებო და გასართობი კლუბები; კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება; კონფე-
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რენციების ორგანიზება და ჩატარება; დისკოთეკები; გართობა; თამაშების ინტერაქტიული
უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; აზარტული თამაშები; გოლფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი
კლუბები; ლატარეის ორგანიზება; მიუზიკ-ჰოლები; ღამის კლუბები; მეჯლისების მოწყობა;
გართობის პარკები; მიღების, წვეულების
პროგრამის შედგენა (გართობა); შოუ-პროგრამები; კარაოკეს უზრუნველყოფა; გასართობი რადიოგადაცემები; დასვენების უზრუნველყოფა; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გაქირავება; სატელევიზიო გასართობი გადაცემები.
43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები);
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გადასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები;
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); კემპინგებით
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადილოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის,
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნები; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; ტურბაზები.
__________________________________________
(111) M 2018 30381 R
(151) 02 11 2018
(181) 02 11 2028
(210) AM 99436
(220) 19 09 2018
(732) შპს `სითი ლოფტი~
26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ბაზებით უზრუნველყოფა; კულტურულ-საგანმანათლებო და გასართობი კლუბები; კონცერტების ორგანიზება და ჩატარება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; დისკოთეკები; გართობა; თამაშების ინტერაქტიული
უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; აზარტული თამაშები; გოლფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი
კლუბები; ლატარეის ორგანიზება; მიუზიკჰოლები; ღამის კლუბები; მეჯლისების მოწყობა; გართობის პარკები; მიღების, წვეულების
პროგრამის შედგენა [გართობა]; შოუ-პროგრამები; კარაოკეს უზრუნველყოფა; გასართობი რადიოგადაცემები; დასვენების უზრუნველყოფა; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გაქირავება; სატელევიზიო გასართობი გადაცემები.
43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები);
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გადასტანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები;
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); კემპინგებით
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადილოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის,
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნები; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; ტურბაზები.
__________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
41 – კაზინოთი, მათ შორის, ონლაინ კაზინოთი მომსახურების უზრუნველყოფა (აზარტული თამაშები); სათამაშო ავტომატების დარ-
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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 2018 93745 A
(800) 1359234
(151) 2017 04 07
(891) 2017 04 07
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf
of ITT FUND
Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San
Gwann, Malta
(540)

SMILING Joker
(591) Black and white
(511)
9 – Games software; software programs for video
games; interactive video game programs; software
cartridges for computer games; software cartridges
for video games; software; educational software;
application software; community software; computer
telephony software; interactive computer software;
communication software; programs for computers;
electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; juke boxes; automated teller machines.
28 – Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games;
parlor games; board games; quiz games; apparatus
for games; arcade games; skill and action games;
electronic hand-held game units; handheld computer
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines;
automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment;
LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades.
41 – Gambling; operating lotteries; prize draws; organizing and conducting lotteries; games equipment
rental; casino services; leasing of casino games; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement
arcade services; video arcade services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95264 A
(800) 1375823
(151) 2017 03 14
(891) 2017 03 14
(731) DENTSPLY SIRONA Inc.
Susquehanna Commerce Center,
221 West Philadelphia Street, York PA
17401-2991, USA

(540)

DENTSPLY SIRONA: THE
DENTAL SOLUTIONS
COMPANY
(591) Black and white
(511)
3 – Dental preparations and compounds, namely,
tooth whitening compounds, tooth conditioning gels
and polishing materials.
5 – Pharmaceuticals and preparations for health care
in the field of dental medicine; preparations, compounds, substances and materials for dental use; material for stopping teeth, dental wax; embedding
compounds and dental cement; adhesives for dental
ceramics and teeth; dental lacquers; matt lacquers
for the optical surveying of teeth; composite material
for dental purposes; duplicating compositions for
dental and prophylactic dental purposes; crown and
bridge material for dental and prophylactic dental
purposes; dental ceramic material; material for tooth
crowns and tooth bridges for dental and dental technical purposes; chemical preparations for dental
purposes; chemical reagents for dental purposes;
medical and dental anesthetics; rubber sheets for
dental purposes; dental gel; amalgams for use in
dentistry; alloys for dental purposes; glass ionomers;
linings and cements for dental purposes; filling and
bonding materials for use in dentistry; dental restorative materials; root canal sealer; mouthwashes for
medical purposes; chewing gum for medical purposes; cleaners [preparations] for sterilizing dental
instruments; sterilizing preparations; medical dental
rinses; lubricants for use in dentistry; disinfectants;
adhesives for dental purposes; dental adhesives; first
aid kits; all the aforementioned goods for dental applications; dental preparations and compounds, namely, dental etching materials, pit and fissure sealants, prophylaxis gels and pastes, topical fluoride
gel, core build-up material, hybrid composites, dental acrylics and filling materials, partial denture alloys, separating agents, denture base reline and repair materials, denture base resins and acrylics,
insulating pastes, dental porcelains, tins and opaquers, impression materials, bite registration materials, gypsum for dental purposes and material for
dental prostheses, casting ring liner material, lab and
model plasters, abrasive grit, tissue treatment material, periodontal scaling gel and surgical dressings,
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endodontic restorative materials, gutta percha for
dental procedures, local anesthetics for dental procedures, dental instrument pre-soak and dental instrument cleaners, sanitizing pre-soak for dental use,
all-purpose surface disinfectant, electropolishing solutions for dental purposes, silicone spray for dental
use; wax for dental purposes; biological bone tissue
for subsequent implantation (biological tissue culture for medical purposes); custom impression materials.

(891) 2017 09 08
(731) BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL
CORP.
3065 Cao An Road Shanghai 201812, China
(540)

9 – Software for use with medical and dental apparatus and instruments, or for the medical and dental
sector; darkrooms [photography] for the film processing with dental images for chairside use; computerized charting and treatment planning system
comprised primarily of monitor, printer, keyboard
and processing unit (computer hardware).

9 – Nautical, life-saving apparatus and instruments;
divers' suits and gloves; divers' earplugs; wetsuits for
diving; life buoys; life belts; breathing apparatus for
underwater swimming; goggles; spectacles; spectacle glasses; sunglasses.

42 – Medical and dental services, namely, scientific
and technological research, design and development
of medical diagnostic apparatus and technology,
software solution services, installation, maintenance
and repair services; research and development services for others, dental research laboratory services;
services of an engineer, creating programs for data
processing in the field of dentistry, material and raw
material inspection.
__________________________________________

12 – Inflatable boats; rubber boats; canoes; kayaks;
inflatable boats made of PVC with electric motor;
rudders; jet skis.

(260) AM 2018 95464 A
(800) 1378900
(151) 2017 07 18
(891) 2017 07 18
(731) KUSTO GROUP PTE. LTD.
80 Raffles Place, #32-01 UOB Plaza
Singapore 048624, Singapore
(540)

(591) Black and white
(511)
36 – Lease of real estate; management of real estate;
real estate brokerage; real estate financing; real estate consultancy; real estate agency services; investment; banking and financing services; financing of
real estate or property developments; real estate services relating to real estate or property development.
41 – Education; educational seminars; management
in the nature of arranging and conducting of educational events; training; training consultancy; teaching; organization of seminars; organisation of training courses; arranging and conducting of conferences; conducting training seminars; conducting
training workshops; conducting of exhibitions for
educational purposes; publication services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95465 A
(800) 1378931
(151) 2017 09 08
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(591) Black and white
(511)
6 – Metal swimming pools.

10 – Swimmers' earplugs.

19 – Pools (swimming -) [structures, not of metal];
fitted swimming pool covers (terms considered too
vague by the International Bureau – rule 13.2.b) of
the Common Regulations).
28 – Bathing floats; inflatable toys in PVC materials,
namely puppets, animals, fishes, birds, trains, planes,
utensils; swimming pools [play articles]; balls for
sports; arm floats for swimming; ring floats for
swimming; swimming floats for recreational use in
the form of mattresses, armchairs or seats; swimming jackets; volleyball net frames; jumping tube
gym; soccer goal frames; playing house; ride-ons in
the shape of animals and fishes; stand-up paddle
boards.
__________________________________________
(260) AM 2018 95466 A
(800) 1378955
(151) 2017 09 11
(891) 2017 09 11
(731) DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG
Oetenbachgasse 26 CH-8001 Zurich,
Switzerland
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
10 – Medical apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; surgical apparatus and
instruments; aerosol dispensers for medical purposes; ambulance stretchers; anaesthetic apparatus;
apparatus for artificial respiration; apparatus and
installations for the production of X-rays, for medi-
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cal purposes; arterial blood pressure measuring apparatus; blankets, electric, for medical purposes; blood testing apparatus; bracelets for medical purposes;
brain pacemakers; condoms; contraceptives, nonchemical; cushions for medical purposes; dental apparatus, electric; diagnostic apparatus for medical
purposes; droppers for medical purposes; ear plugs
[ear protection devices]; electric acupuncture instruments; electrocardiographs; esthetic massage apparatus; gloves for massage; hearing aids; heating
pads, electric, for medical purposes; hydrostatic [water] beds for medical purposes; incubators for medical purposes; inhalers; injectors for medical purposes; invalids' hoists; lamps for medical purposes; lasers for medical purposes; physical exercise apparatus for medical purposes; physiotherapy apparatus;
quartz lamps for medical purposes; resuscitation
apparatus; soporific pillows for insomnia; syringes
for injections; testing apparatus for medical purposes; vibromassage apparatus.
__________________________________________

ceutical preparations for skin care; pharmaceutical
preparations; enzyme preparations for veterinary
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; solutions for contact lenses; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; suppositories; greases for
medical purposes; digestives for pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary purposes; phenol for
pharmaceutical purposes.
35 – Presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies; sales
promotion for others; distribution of samples; dissemination of advertising matter; on-line advertising
on a computer network.
42 – Clinical trials; research and development of
new products for others; scientific research; scientific laboratory services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95630 A
(800) 1378881
(151) 2017 07 10
(891) 2017 07 10
(731) Best Cheese Company for Dairy Products
S.A.E
1, El Obour Buildings, Salah Salem street,
Nars City Cairo, Egypt
(540)

(260) AM 2018 95607 A
(800) 1378374
(151) 2017 07 03
(891) 2017 07 03
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "SAMSON-MED"
Moskovskoe shosse, 13, RU-196158
Sankt-Peterburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
3 – Balms other than for medical purposes; massage
gels other than for medical purposes; toiletry preparations; hair conditioners; cosmetic creams; beauty
masks; oils for cosmetic purposes; cleansing milk
for toilet purposes; dentifrices; cosmetic preparations for baths; bath preparations, not for medical
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions;
astringents for cosmetic purposes; cosmetics; shampoos.
5 – Balms for medical purposes; vaccines; hematogen; protein dietary supplements; enzyme dietary
supplements; yeast for pharmaceutical purposes;
liniments; ointments for pharmaceutical purposes;
medicinal oils; medicated soap; drugs for medical
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; anti-uric preparations; bacterial preparations for medical and
veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; balsamic preparations for
medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations for medical
purposes; veterinary preparations; vitamin preparations; contact lens cleaning preparations; pharma-

(591) Red, white and light brown
(531) 02.03.11; 02.05.03; 02.05.05; 09.07.01;
09.07.19; 09.07.25; 25.01.05; 27.05.24; 28.01;
29.01.13
(511)
29 – milk and milk products.
__________________________________________
(260) AM 2018 95693 A
(800) 1380709
(151) 2017 10 27
(891) 2017 10 27
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Magic Roulette
(591) Black, white
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(511)
9 – computer games provided through a global computer network or supplied by means of multi-media
electronic broadcast or through telecommunications
or electronic transmission or via the Internet; computer games, leisure and recreational software, video
games and computer software, all being provided in
the form of storage media; programs for operating
electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; automatic lottery machines; computer software for computer
games on the Internet; online games (software), in
particular for online betting games, online prize
games, online gambling games, online games of skill
and online casino games; computer software in the
form of an app for mobile devices and computers;
operational computer games software; computer
software for managing of games (game collection);
collection of video games.
__________________________________________
(260) AM 2018 95770 A
(800) 1380176
(151) 2017 09 08
(891) 2017 09 08
(731) SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Celalıye Mahallesı Baglarbası, Caddesı No:55
B. Cekmece Istanbul, Turkey
(540)

(591) Red, white, light blue and dark blue
(531) 03.07.05; 03.07.24; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.14
(526) ENERGY DRINK
(511)
32 – Energy drinks (non-alcoholic).
__________________________________________
(260) AM 2018 95820 A
(800) 1175820
(151) 2013 07 16
(891) 2017 10 31
(731) CASEN RECORDATI, S.L.
Autovía Logroño, Km. 13,300, E-50180
UTEBO (Zaragoza), Spain
(540)

ADULAX
(591) Black, white
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(511)
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, as well as artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture material, including enemas for medical use, enema apparatus and
enema syringes.
__________________________________________
(260) AM 2018 95837 A
(800) 1381685
(151) 2017 07 06
(891) 2017 07 06
(731) CAREGEN CO., LTD
46-38, LS-Ro 91 beon-gil, Dongan-gu,
Anyang-si Gyeonggi-do, Republic of Korea
(540)

(591) Deep blue and red
(531) 26.11.12; 27.05.17; 29.01.12
(511)
5 – Seaweed-based health supplement food for diabetics; vegetables-based health supplement food for
diabetics; health supplement food for diabetics based
on Chinese matrimony wine; health supplement food
for diabetics based on the root of arrowroots; health
supplement food for diabetics based on solomon’s
seal; meat-based health supplement food for diabetics; whey-based health supplement food for diabetics; health supplement food for diabetics based on
processed oils and fats for food; health supplement
feed for diabetics based on preserved fish; health
supplement food for diabetics based on processed
algae.
__________________________________________
(260) AM 2018 95846 A
(800) 1381892
(151) 2017 09 04
(891) 2017 09 04
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46 CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

(591) Black and white
(531) 24.17.10; 26.13.25
(511)
4 – Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes; greases; natural gas; liquid gases; industrial oils
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and greases; lubricating oils and greases; carburants;
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; lighting fuel; lubricants,
oils and greases, and lubricating preparations for
industrial use; cutting oils for industrial use; milling
oils.
9 – Exposed films, slides, video game disks; software (recorded programs), including game software;
computer databases and programs; recorded or
downloaded sounds, images or data; videotapes,
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks,
diskettes, optical disks, compact disks, CD-ROMs,
videodisks, memory cards, USB flash drives, whether blank or prerecorded with music, sound or images (which may be animated cartoons); holograms;
electronic publications provided by means of CDROMs, databases and the Internet; spectacles, sunglasses, diving and swimming goggles; cases, cords
and chains for sunglasses and spectacles; binoculars;
magnets and decorative magnets; directional compasses; sound and image recording, transmitting and
reproducing apparatus; satellite dishes; decoders,
namely, electronic hardware and software which can
convert, supply and transmit audio and video data;
television sets; flat screens, liquid crystal display
screens, high-definition screens and plasma screens;
radios; home cinema systems; video recorders; CD
players; DVD players; MP3 players; cassette players; mini-disk players; digital music players; loudspeakers; headphones, earphones; computers, including laptop computers and electronic tablets; karaoke systems; systems for editing sounds and for
mixing sounds; systems for editing video images,
and for mixing video images; apparatus for computer data processing; computer keyboards; computer
screens; modems; accessories for computers included in this class; computer mice, mouse pads; navigation apparatus; personal digital assistants (PDAs);
electronic pocket translators; dictating machines;
electronic agendas; scanners; printers; photocopiers;
facsimile machines; telephones; answering machines; video telephones; cellular telephones; cellular
telephone accessories included in this class, namely
cases for cellular telephones, hands-free apparatus
for using cellular telephones, earphones and headsets
for cellular telephones, keypads for cellular telephones, straps for cellular telephones, special cases for
carrying cellular telephones, cameras and video
cameras integrated in cellular telephones, and mobile telephone covers; remote controls for television
sets and video systems; teleconferencing systems;
calculating machines; credit card readers; currency
converting machines; automated teller machines;
video cameras, portable video cameras with built-in
videocassette recorders (camcorders); photographic
equipment, photographic apparatus, cameras (cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, special cases and cords for photographic apparatus and

instruments, electric cells and batteries; screen saver
programs for computers; magnetic, digital or analog
recording media, recorded or not, for sounds or images; magnetic cards (encoded); memory cards; integrated circuit cards (smart cards); microchip or magnetic credit cards, microchip or magnetic telephone
cards, microchip or magnetic cards for cash dispensers, microchip or magnetic cards for automated teller machines and money exchange machines, prepaid microchip or magnetic cards for cellular telephones, microchip or magnetic travel and show admission cards, microchip or magnetic check guarantee
cards and microchip or magnetic debit cards; alarms;
wind socks (for indicating wind direction); distance
measuring equipment; equipment for measuring and
displaying speed; protective gloves; audio receivers,
sound amplifiers; television tubes; cathode ray tubes;
decoders, namely computer hardware and software
which can convert, supply and transmit audio and
video data; disk drives for computers; protected semi-conductors; integrated circuits containing programs for processing audio, visual or computer data;
rechargeable batteries; audio and video data processors and converters; data transmission cables; payment apparatus for electronic commerce; protective
helmets for sports; magnetic identification bracelets;
electronic instrument assemblies; fuel/air coefficient
analyzers; remote control devices for locking cars;
photovoltaic cells; video game cassettes; computer
game joysticks; voice-activated or manually operated computer game joysticks.
12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans,
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks,
ski racks, rims and hub caps for wheels; seat linings,
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats
for infants and children (for vehicles); engines and
motors for land vehicles; bull bars; headlamp covers;
steering wheels for vehicles; trailers.
16 – Coloring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and journals, including those concerning sportsmen, sportswomen or
sports events; bookmarks; printed teaching material;
score sheets; event programs; albums for events;
photograph albums; autograph books; printed timetables; pamphlets; collectible photographs of players; bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; tablecloths of paper;
napkins of paper; bags of paper; invitation cards;
greeting cards; gift wrapping paper; coasters and
place mats of paper; garbage bags of paper or of plastics; food wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; coffee filters of paper; labels (not of
textile); hand towels of paper; wet hand-wipes of
paper; toilet paper; napkins for removing make-up;
handkerchief boxes of paper and cardboard; tissues
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of paper; stationery and instructional and teaching
material (except apparatus); typewriter paper; copying paper; envelopes; notepads; folders for papers;
tissue paper; writing books; paper sheets for notetaking; writing paper; binder paper; files; covering
paper; luminous paper; adhesive paper for notes;
paperweights; crêpe paper; tissue paper; badges or
insignia of paper; flags of paper; pennants (flags) of
paper; writing instruments; fountain pens; pencils;
ballpoint pens; ballpoint pen and pencil sets; felt-tip
pens (marking pens); fiber-tip pens and felt-tip pens;
marking pens; ink, inking pads, rubber stamps; typewriters (electric or non-electric); lithograph prints,
lithographic works of art; paintings (pictures), framed or unframed; paint boxes, paints and colored
pencils; chalks; pencil ornaments [stationery];
printing blocks; address books; diaries (planners);
personal organizers of paper; road maps; tickets, entry tickets; checks; comic books; calendars; postcards; advertising boards, banners and material included in this class; transfers (decalcomanias); sticking labels; office requisites (except furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners;
stands for pens and pencils; paper clips; thumbtacks;
rulers; adhesive tapes for stationery purposes, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document holders (stationery); paper clips; holders for notepads;
bookends; stamps (seals); postage stamps; credit
cards, telephone cards, ATM cards, cards for traveling and for shows, check guarantee cards and debit
cards, non-magnetic, and of paper or cardboard; baggage tags of paper; passport cases; travelers' checks;
holders for checkbooks; money clips of metal; letter
trays.
18 – Identity card holders.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; T-shirts;
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts;
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers;
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for wear;
scarves, shawls; peaked caps; tracksuits; sweatshirts;
jackets, sports jackets, stadium jackets (jumpers);
blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs
(not of paper); pajamas; play suits for infants and
children; socks and stockings; garters; belts; suspenders.
26 – Braids; tassels (haberdashery); ribbons; buttons;
needles; sewing boxes; badges for clothing (other
than of precious metal); brooches (clothing accessories); decorative pins and needles not of precious
metal; ornament pins for hats not of precious metal;
hair nets, hair bands; barrettes (hair slides); hair
pins; hair ribbons; pins not of precious metal; cords;
bands for clothing (strips); competitors' numbers for
advertising use; shoe ornaments not of precious metal; other decorative articles for the hair included in
this class; badges of all kinds not of precious metal
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(including numbers and letters); plastic badges; badges and lapel pins (badges not ot of precious metal).
28 – Games and toys; sports balls; play balloons;
board games; tables for indoor football; dolls and
plush toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons;
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; confetti; gymnastic and sporting articles; football equipment, namely balls for football, gloves, knee guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards;
football goals; sports bags and containers (adapted to
objects) for carrying sports articles; party hats (toys);
small electronic games designed for use with a television set; video game apparatus; game consoles;
electronic games other than those designed to be
used only with a television set; steering wheels for
video games and mats for video games (for dancing
upon); hands made of rubber or foam (toys); entertainment robots; appliances for gymnastics; kites;
roller skates; scooters; skateboards; coin-operated
video games for game halls (arcade games); electronic games with liquid crystal display; joysticks for
video games, manually or voice-activated joysticks
for video games; lottery tickets; lottery cards, scratch
tickets for lottery games.
32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders
for making non-alcoholic beverages; mineral and
aerated waters; isotonic beverages; fruit and vegetable beverages; fruit and vegetable juices; iced fruit
beverages; beers; strong dark beers; lagers and ales;
non-alcoholic or low-alcohol beers.
35 – Employment agencies; personnel recruitment;
advertising services; services provided by an agency
publishing advertising texts; advertising agency services; advertising agency services on a global computer network (the Internet) or via wireless electronic communication devices; dissemination of advertisements; rental of advertising space; rental of advertising time in film credits; television advertising,
radio advertising; advertising in the form of animated cartoons; promotion agency services, promotion
agency services for sports and public relations; promotion of football events; market study services;
market research services; public opinion polling services; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of advertising for
trade fairs; compilation and systematization of data
in data banks; data bank management services; compilation of statistics; advertising for sports events in
the field of football; retail sale services for and bringing together of various goods for the benefit of others (excluding the transport thereof), namely clothing, footwear, headgear, sports articles, stationery,
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, books, newspapers, magazines, publications, video games, toys, dolls, badges
of all kinds, key rings, tickets, watches and jewelry,
souvenir items in connection with football, bags,
luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants,
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alcoholic and non-alcoholic beverages, confectionery, medical apparatus and instruments, vehicles and
accessories for motor cars; retail sale services for
solvents, paraffin, waxes, bitumen and petroleum;
bringing together of the following goods for the benefit of others (excluding transport thereof) to enable
customers to conveniently view and purchase these
goods in a store or on a global computer network
(the Internet) or via wireless electronic communication devices, namely clothing, footwear, headgear,
sports articles, stationery, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images,
books, newspapers, magazines, publications, video
games, toys, dolls, badges of all kins, key rings, tickets, watches and jewelry, souvenir items in connection with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic
beverages, confectionery, medical apparatus and instruments, vehicles and accessories for motor cars;
advertising and promotion services, information services with regard to advertising and promotion, commercial information agencies, all the aforesaid services provided on-line from a computer database or
via a global computer network (the Internet) or via
wireless electronic communication devices; design
and compilation of advertisements for use as a web
site on a global computer network (the Internet) or
via wireless electronic communication devices; provision of space on web sites, for advertising of goods
and services; auctioneering on a global computer
network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; collection of directories for
publication on the Internet and on wireless electronic
communication networks; business administration
services for processing commercial services on a
global computer network (Internet) or via wireless
electronic communication devices; compilation, creation and management of databases, namely collection of domain names in a register; sales promotion,
namely creation of preferential programs for customers; implementation of bonus programs for customers in stadiums by distributing encoded loyalty and
membership cards which can contain the personal
data of the user; development, launch and administration of loyalty programs, namely issuing loyalty
cards to fans, containing personal information on the
identity of the card holder; electronic commerce (ecommerce) services, namely provision of information on goods via telecommunication networks for advertising or sales purposes; compilation of data into
a computer database, especially still or animated
images; e-commerce services, namely online services for providing contracts for the purchase and sale
of goods on behalf of others; promotion of sports
events in the field of football; promotion of the goods and services of others, through contractual agreements, particularly partnership (sponsoring) and
licensing agreements, providing them with increased
notoriety and enhanced image derived from cultural

and sporting events, particularly international events;
compilation and recording of data and information
on sporting performances; provision of personnel,
particularly for selling beverages and foods; promotion of football events; retail sale of interactive educational and entertainment products, interactive
compact disks, CD-ROMs and computer games; retail sale services, particularly on a global computer
network, for interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs
and computer games; presentation of computer
programs for retail sale purposes; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]
for sports events or entertainment; promotion of the
goods and services of others, through contractual agreements, particularly partnership (sponsoring) and
licensing agreements, providing them with increased
notoriety and/or enhanced image and/or affinity derived from cultural and sporting events, particularly
international events.
36 – Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking, credit
and investment services; insurance services; leasepurchase financing; hire-purchase services; financial
sponsorship of sports events; information services
related to finance and insurance, provided from a
computer database or the Internet or on all wireless
electronic communication networks; home banking
services; banking services on the Internet or on all
wireless electronic communication networks; payment services, including services provided from a
computer database or via the Internet or via mobile
telephones; safe deposit services; issue of vouchers,
namely issue of loyalty cards to fans, which contain
personal data on the identity of the cardholder and
are used for access control at sports stadiums; financial promotion of events in the field of football; financial payment services for electronic commerce,
namely transfer of funds, all via electronic communication networks; financial payment services for electronic commerce in connection with the purchase
of goods and services provided by others, all via
electronic communication networks, and clearing
and settlement of financial transactions via electronic communication networks; issue of vouchers in
the form of travel vouchers; financial sponsorship
search for football competitions.
38 – Telecommunication services; communication
by mobile telephones; communication by telex; communication via electronic computer terminals linked to telecommunication networks, data banks and
the Internet or via wireless electronic communication devices; communication by telegraphs; communication by telephones; communications by facsimile; paging services; telephone or video conferencing
services; television program broadcasting; broadcas-
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ting of cable television programs; radio program
broadcasting; radio and television broadcasting of
sports and sporting events; news and press agency
services; other message transmission services; rental
of telephones, facsimile machines and other telecommunication apparatus; transmission of commercial
Internet pages online or via wireless electronic communication devices; services for transmitting and
broadcasting television and radio programs provided
via the Internet or via any wireless electronic communication network; electronic transmission of
messages; simultaneous broadcasting of film recordings and sound and video recordings; provision of
access to telematic servers and real-time chat forums; computer-aided transmission of messages and
images; telecommunication via fiber-optic networks;
provision of access to a global computer network or
interactive communication technologies for access to
private and commercial purchasing and ordering
services; transmission of information and other data
via websites and computers; transmission of information (including sites by telematic means) via telecommunication, computer programs and other data;
transmission of information, computer programs and
other data by telematic means; electronic mail services; provision of access via the Internet or on any
wireless electronic communication network (telecommunication services); providing connections for
telecommunications with a global computer network
(the Internet) or data banks; provision of access to
websites offering digital music on the Internet by
means of a global computer network or via wireless
electronic communication devices; rental of access
time to MP3 websites on the Internet, via a global
computer network or via wireless electronic communication devices; rental of access time to a database server center (telecommunication services); rental of access time to a computer database (telecommunication services); transmission of digital music
by telecommunications; online transmission of electronic publications; digital music transmission via
the Internet or on any wireless electronic communication network; digital music transmission via MP3
Internet sites; simultaneous broadcasting and/or
netcasting of film recordings and sound and video
recordings (telecommunications); simultaneous broadcasting and/or netcasting of interactive educational and entertainment products, interactive compact
disks, CD-ROMs, computer programs and computer
games (telecommunications); provision of access to
blackboards (notice and advertisement boards) and
chat rooms in real time via a global computer network; rental and provision of access time to blackboards (boards for displaying information and advertisements) and to chat rooms in real time by means
of a global computer network (communication services); telecommunication services dedicated to retail sale by means of interactive communications
with customers; multimedia telecommunication; vi-
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deotext and teletext transmission services; information transmission via communication satellite, microwave or by electronic, digital or analog means;
transmission of digital information by cable, wire or
fiber; transmission of information by mobile telephones, telephones, facsimile and telex; telecommunication services for receiving and exchanging information, messages, images and data; telecommunication services for setting up discussion groups on the
Internet and on any wireless electronic communication network; provision of access to search engines
for obtaining data and information on global networks.
39 – Operation of a travel agency, namely travel
organization and reservation; ticket reservation and
information services for travel; transport by airplane,
railway, bus and truck; boat transport; boat travel
services; tourist travel services; vehicle rental; rental
of parking spaces; taxi services; boat transport services for goods; distribution of water, heat, gas or
electricity; distribution of newspapers, magazines
and books; postal services, mail delivery and courier
services; storage of goods; delivery of solvents, paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound
and image recordings; distribution (delivery) of interactive educational and entertainment products,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer
programs and computer games; advice relating to
power and electricity distribution.
41 – Education; training; entertainment; organization
of lotteries, raffles and competitions; betting and gaming services in connection with sports; hospitality
services (sports, entertainment), namely providing
entry tickets and information brochures for sports for
VIPs, as well as guiding and gathering VIPs during
sports or entertainment events; hospitality services,
namely customer reception services (entertainment
services), including providing access tickets during
sports or entertainment events; entertainment services relating to sporting events; entertainment services in the form of public gatherings during the retransmission of sports events; sporting and cultural
activities; organization of sporting and cultural
events and activities; organization of sports competitions; organization of events in the field of football;
sports camp services; provision of sports facilities;
rental of video and audiovisual installations; production, presentation, distribution and/or rental of film
recordings and sound and video recordings; presentation, distribution and/or rental of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs, and computer games; coverage of radio broadcast and televised sports events;
production services for radio, television programs
and video films; ticket reservation services and information services for sports or entertainment
events; timing services relating to sports events; or-
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ganization of beauty contests; interactive entertainment; on-line betting and gaming services on the Internet or on any wireless electronic communication
network; information in the field of entertainment
(including in the field of sports), provided on-line
from a computer database or via the Internet or via
any wireless electronic communication network; electronic game services transmitted via the Internet or
on mobile telephones; editing of books; publication
of books and electronic journals on-line; audio and
video recording services; production of animated
cartoons for the cinema, production of animated cartoons for television; rental of sound and image recordings for entertainment purposes; information in
the field of education provided on-line from a computer database or via the Internet or any wireless
electronic communication network; translation services; photography services; provision of entertainment infrastructure; ticket agencies in connection
with sports events.
43 – Providing food and drink, snack-bars; hospitallity services, namely provision of food and drink;
catering services; hotel services; providing accommodation and food and drink, booking hotels and
temporary accommodation; hospitality services, namely provision of food and drink during sports or
entertainment events.
__________________________________________
(260) AM 2018 95848 A
(800) 1382353
(151) 2017 11 06
(891) 2017 11 06
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 ,
USA
(540)

BEDDIT
(591) Black, white
(511)
9 – Electric or electronic sensors used to measure,
collect and track environmental variables, namely,
temperature, and air quality during sleep; computer
software, and software applications for mobile devices used for collection and analysis of variables related to sleep, general well-being, health and environmental variables, namely, temperature, air quality,
and ambient noise during sleep; computer software
and monitoring software used to collect, measure,
analyze, and track data for sleep research; software
used for promoting sleep hygiene, healthy living,
general health, and for measuring environmental variables, namely, computer software to organize personal sleep data or featuring information in the field
of sleep hygiene, healthy living, general health, and
for measuring environmental variables, namely, temperature, air quality, and ambient noise during sleep;
general wellness devices, namely, electronic storage

device in the nature of memory media for storing
collected information on sleep patterns, well-being,
health and environmental variables, namely, temperature, light, air quality, and ambient noise during
sleep for scientific purposes; measuring, detecting
and monitoring instruments, indicators and controllers for use in detecting physiological conditions indicative of a user's sleep cycle, sleep patterns and
general wellness; tracking devices for use in detecting physiological conditions indicative of a user's
sleep cycle, sleep patterns and general wellness; portable sensors and detectors for use in detecting physiological conditions indicative of a user's sleep cycle, sleep patterns and general wellness; portable monitoring instruments for use in detecting physiological conditions indicative of a user's sleep cycle,
sleep patterns and general wellness.
__________________________________________
(260) AM 2018 95850 A
(800) 1381896
(151) 2017 09 06
(891) 2017 09 06
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15
RU-113184 Moscow, Russian Federation
(540)

ГОРОДКИ

(591) Black and white
(511)
30 – Coffee; tea; rice; sugar; tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; ice cream; honey; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; edible
ices.
__________________________________________
(260) AM 2018 95853 A
(800) 725192
(151) 1999 11 30
(891) 2017 11 20
(731) SPAR International B.V.
Rokin 99-101, NL-1012 KM Amsterdam,
Netherlands
(540)

(531) 05.01.01; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.15;
26.04.02; 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24
(511)
35 – Advertising and business; sales promotion; demonstration of goods; professional business consul-
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ting; business intermediation services, including support, for the sale of various goods; services provided
by supermarkets and retailers, namely assorting (for
others) of various goods (excluding their transport)
enabling consumers to view and buy them at their
convenience.
__________________________________________
(260) AM 2018 95855 A
(800) 1381921
(151) 2017 10 20
(891) 2017 10 20
(731) EPO FASHION CO., LTD.
24, No.397 Xingang Road Middle, HaiZhu
District, GuangZhou City 510310 GuangDong Province, China
(540)

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
13 – Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.
14 – Precious metals and their alloys; jewellery plated with precious metals; jewellery; bijouterie; precious stones; horological and chronometric instruments.
17 – Unprocessed and semi-processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and substitutes for all
these materials; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials.
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.

(591) Black and white
(531) 24.17.09; 27.05.17
(511)
5 – Clothing; shoes; hats; children's clothing; layettes [clothing]; hosiery; bathing suits; waterproof
clothing; masquerade costumes; girdles; gloves
[clothing]; scarfs; wedding dresses.
__________________________________________

30 – Tea; sugar; rice; tapioca; sago; honey; molasses
syrup; yeast; salt; mustard; vinegar; condiments;
spices; ice.

(260) AM 2018 95897 A
(800) 1382402
(151) 2017 08 24
(891) 2017 08 24
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"KAPITAL RIGENT SECURUTIES"
ul. Lyusinovskaya, 36, build. 2 RU-115093
Moscow, Russian Federation
(540)

32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.

31 – Raw and unprocessed agricultural, horticultural,
forestry products; raw and unprocessed grains and
seeds; live animals; fresh fruits and vegetables;
natural plants and flowers; foodstuffs for animals;
malt.

33 – Alcoholic beverages [except beers].
35 – Office functions.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
39 – Packaging and storage of goods.
40 – Treatment of materials.

(591) Blue
(531) 28.05; 29.01.04
(511)
6 – Common metals and their alloys; metal materials
for building and construction; transportable buildings of metal; railway material of metal; non-electric cables and wires of common metal; buckles of
common metal [hardware]; hardware of metal,
small; works of art of common metal; metal pipes;
safes; ores.
7 – Motors and engines [except for land vehicles];
machine coupling and transmission components
[except for land vehicles]; agricultural implements,
other than hand-operated; incubators for eggs.
8 – Hand tools and implements [hand-operated];
cutlery; side arms; razors.
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42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services.
45 – Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals;
personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals.
__________________________________________
(260) AM 2018 95907 A
(800) 1382764
(151) 2017 10 30
(891) 2017 10 30
(731) Joint Stock Company "EURASIAN FOODS
CORPORATION"
Bayzakov Str., 69 050026 Almaty,
Kazakhstan
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(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables (including tomato purée); jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; sunflower seeds, prepared, nuts, prepared, potato chips, fruit
chips.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, sugar,
rice, tapioca and sago; frozen confectionery; honey,
yeast, baking-powder; salt, vinegar, sauces [condiments], including horseradish, sauces, ketchup [sauce]; spices; edible ices; popcorn; precooked products, included in this class, pelmeni [dumplings
stuffed with meat], ravioli, vareniki [stuffed dumplings].
__________________________________________
(260) AM 2018 95910 A
(800) 1382701
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) Public Joint Stock Company "INTER RAO
UES"
ul. Bol'shaja Pirogovskaja, dom 27, str. 2
RU-119435 Moskva, Russian Federation
(540)

(591) Blue, orange and white
(531) 01.03.16; 27.05.17; 29.01.13
(511)
7 – Vending machines; welding machines, electric;
soldering apparatus, gas-operated; vulcanization apparatus; acetylene cleaning apparatus; high pressure
washers; apparatus for drawing up beer under pressure; apparatus for aerating water; apparatus for aerating beverages; electrical apparatus for sealing
plastics [packaging]; electric arc cutting apparatus;
electric arc welding apparatus; electric welding apparatus; inking apparatus for printing machines;
welding apparatus, electric; fittings for engine boilers; expansion tanks [parts of machines]; drums
[parts of machines]; reels, mechanical, for flexible
hoses; brake shoes, other than for vehicles; concrete
mixers [machines]; bobbins for weaving looms; harrows; journal boxes [parts of machines]; bulldozers;
hoppers [mechanical discharging]; mine borers;
truck lifts; rolling mill cylinders; crank shafts; printing rollers for machines; transmission shafts, other
than for land vehicles; valves [parts of machines];
fans for motors and engines; saw benches [parts of

machines]; winnowers; vibrators [machines] for industrial purposes; bearings [parts of machines]; water heaters [parts of machines]; bellows [parts of machines]; agitators; drilling rigs, floating or non-floating; lawnmowers [machines]; card clothing [parts
of carding machines]; emergency power generators;
alternators; dynamos; bicycle dynamos; current generators; generators of electricity; hydraulic controls
for machines, motors and engines; exhausts for motors and engines; drilling heads [parts of machines];
drilling bits [parts of machines]; cylinder heads for
engines; soldering blow pipes, gas-operated; gasoperated blow torches; raking machines; stalk separators [machines]; sieves [machines or parts of machines]; mud catchers and collectors [machines]; tarring machines; hydraulic engines and motors; aeronautical engines; aeroplane engines; engines for air
cushion vehicles; compressed air engines; jet engines, other than for land vehicles; engines for boats;
driving motors, other than for land vehicles; engines
and motors, other than for land vehicles; propulsion
mechanisms, other than for land vehicles; de-aerators for feedwater; disintegrators; tympans [parts of
printing presses]; holding devices for machine tools;
turf removing ploughs; pump diaphragms; chisels
for machines; jacks [machines]; rack and pinion
jacks; moving pavements [sidewalks]; electric hand
drills; crushers, electric, for household purposes;
flues for engine boilers; reapers and binders; millstones; rakes for raking machines; shredders [machines]
for industrial use; injectors for engines; incubators
for eggs; tools [parts of machines]; hand-held tools,
other than hand-operated; air condensers; control
cables for machines, engines or motors; calenders;
rotary steam presses, portable, for fabrics; ditchers
[ploughs]; carburetters; carriages for knitting machines; crankcases for motors and engines; road rollers;
reels [parts of machines]; pressure valves [parts of
machines]; clack valves [parts of machines]; pressure reducers [parts of machines]; can openers, electric; cowlings [parts of machines]; machine wheels;
freewheels, other than for land vehicles; machine
boiler scale collectors; lasts for shoes [parts of machines]; brake pads, other than for vehicles; piston
segments; grease rings [parts of machines]; reapers
and threshers; coalcutting machines; compressors
[machines]; air pumps [garage installations]; compressors for refrigerators; conveyors [machines]; belt
conveyors; converters for steelworks; steam condensers [parts of machines]; aerocondensers; diggers
[machines]; rams [machines]; thermic lances [machines]; mechanized livestock feeders; boxes for matrices [printing]; gear boxes, other than for land vehicles; grease boxes [parts of machines]; housings
[parts of machines]; harvesting machines; steam
engine boilers; coffee grinders, other than hand-operated; taps [parts of machines, engines or motors];
cranes [lifting and hoisting apparatus]; roller bridges; drain cocks; spray guns for paint; cranks [parts
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of machines]; potters' wheels; grindstones [parts of
machines]; cultivators [machines]; soldering lamps;
winches; ploughshares; belts for conveyors; igniting
magnetos; handling machines, automatic [manipulators]; lubricators [parts of machines]; churns; matrices for use in printing; machine fly-wheels; hair
clipping machines for animals; papermaking machines; blowing machines; knitting machines; galvanizing machines; bending machines; ironing machines;
mineworking machines; net hauling machines [fishing]; electroplating machines; bottle sealing machines; sealing machines for industrial purposes; embossing machines; engraving machines; finishing machines; garbage [waste] disposals; blade sharpening
[stropping] machines; earth moving machines; cord
making machines; lace making machines; butter machines; cigarette machines for industrial purposes;
sausage making machines; stereotype machines; hosiery looms; grinding machines; dyeing machines;
bottle washing machines; dishwashers; bottle filling
machines; racket stringing machines; leather-working machines; dairy machines; glass working machines; tobacco processing machines; corn husking
machines; painting machines; oil refining machines;
peeling machines; ore treating machines; plastic
processing machines; printing machines for use on
sheet metal; brewing machines; color-washing machines; road sweeping machines [self-propelled]; leather paring machines; bitumen making machines;
machines for making pasta; sugar making machines;
weeding machines; cinder sifters [machines]; puddling machines; notchers [machine tools]; bread cutting machines; blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; road making machines; railroad constructing machines; machines for the textile industry; rail-laying machines;
bottle capping machines; bottle stoppering machines; packaging machines; blowing machines for the
compression, sucking and carrying of grain; trash
compacting machines; die-stamping machines; stamping machines; darning machines; milking machines; drainage machines; wrapping machines; grain
separators; bookbinding apparatus and machines for
industrial purposes; machines and apparatus for cleaning, electric; machines and apparatus for carpet
shampooing, electric; machines and apparatus for
polishing, electric; sizing machines; punching machines; riveting machines; kitchen machines, electric; foundry machines; smoothing presses; fleshing
machines; rinsing machines; flour mill machines;
typesetting machines [printing]; hemming machines;
grating machines for vegetables; braiding machines;
wringing machines for laundry; cutting machines;
steam engines; printing machines; rotary printing
presses; compressed air machines; apparatus for
dressing; spinning machines; filling machines; friezing machines; cutters [machines]; satinizing machines; agricultural machines; mixing machines; sorting
machines for industry; stitching machines; washing
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machines [laundry]; coin-operated washing machines; clippers [machines]; spinning frames; spin driers [not heated]; looms; kneading machines; typographic machines; type-setting machines [photocomposition]; beating machines; beaters, electric; packing machines; filtering machines; molding machines; carding machines; sewing machines; typecastting machines; electromechanical machines for chemical industry; labellers [machines]; mills [machines]; mills for household purposes, other than handoperated; pepper mills, other than hand-operated;
centrifugal mills; machine wheelwork; feeders [parts
of machines]; forge bellows; mixers [machines];
blenders, electric, for household purposes; vacuum
cleaner bags; threshing machines; pneumatic hammers; hammers [parts of machines]; tilt hammers;
power hammers; reeling apparatus, mechanical; motorized cultivators; motors for boats; clutches, other
than for land vehicles; meat choppers [machines];
superchargers; pneumatic controls for machines, motors and engines; guides for machines; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; pumps [machines]; pumps [parts of machines, engines or motors]; aerating pumps for aquaria; vacuum pumps [machines]; compressed air
pumps; pumps for heating installations; beer pumps;
lubricating pumps; self-regulating fuel pumps; fuel
dispensing pumps for service stations; centrifugal
pumps; blades [parts of machines]; knives for mowing machines; chaff cutter blades; knives, electric;
shears, electric; bearing brackets for machines; pulverisers [machines]; agricultural implements other
than hand-operated; axles for machines; steam traps;
chucks [parts of machines]; drill chucks [parts of
machines]; exhaust manifold for engines; soldering
irons, gas-operated; soldering irons, electric; superheaters; gears, other than for land vehicles; reduction
gears, other than for land vehicles; drilling machines; saws [machines]; chain saws; guns [tools using
explosives]; glue guns, electric; compressed air guns
for the extrusion of mastics; carburetter feeders; feeding apparatus for engine boilers; loading ramps;
ploughs; pneumatic transporters; hangers [parts of
machines]; anti-friction bearings for machines; roller
bearings; self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; ball-bearings; elevators [lifts]; hoists;
lifts, other than ski-lifts; pulleys; saw blades [parts
of machines]; pistons [parts of machines or engines];
dashpot plungers [parts of machines]; pistons for
engines; pistons for cylinders; catalytic converters;
torque converters, other than for land vehicles; fuel
conversion apparatus for internal combustion engines; presses [machines for industrial purposes];
wine presses; basket presses; fodder presses; printing
presses; typographic presses; swaging machines; pedal drives for sewing machines; cleaning appliances
utilizing steam; food processors, electric; springs
[parts of machines]; spinning wheels; punches for
punching machines; vacuum cleaners; tambours for
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embroidery machines; radiators [cooling] for motors
and engines; sewage pulverizers; air brushes for applying color; regulators [parts of machines]; pressure
regulators [parts of machines]; speed governors for
machines, engines and motors; knives [parts of machines]; cutting blow pipes, gas-operated; blade holders [parts of machines]; loom shafts; gears for weaving looms; belts for machines; elevator belts; fan
belts for motors and engines; dynamo belts; belts for
motors and engines; adhesive bands for pulleys;
robots [machines]; kick starters for motorcycles;
stuffing boxes [parts of machines]; paper feeders
[printing]; whisks, electric, for household purposes;
sparking plugs for internal combustion engines;
glow plugs for Diesel engines; brake segments, other
than for vehicles; tedding machines; separators; steam/oil separators; cream/milk separators; ball rings
for bearings; sowers [machines]; snow ploughs; sheaf-binding machines; shaft couplings [machines];
fruit presses, electric, for household purposes; chaff
cutters; suction cups for milking machines; stands
for machines; machine tools; die-cutting and tapping
machines; woodworking machines; sharpening machines; bicycle assembling machines; mortising machines; stone working machines; metalworking
machines; threading machines; planing machines;
lathes [machine tools]; milling machines; trueing
machines; metal drawing machines; rolling mills;
starters for motors and engines; stators [parts of
machines]; glaziers' diamonds [parts of machines];
tables for machines; derricks; slide rests [parts of
machines]; couplings, other than for land vehicles;
heat exchangers [parts of machines]; transmissions
for machines; boiler tubes [parts of machines]; wind
turbines; hydraulic turbines; turbines, other than for
land vehicles; turbocompressors; connecting rods for
machines, motors and engines; joints [parts of engines]; central vacuum cleaning installations; suction
machines for industrial purposes; vehicle washing
installations; degreasers [machines]; dust exhausting
installations for cleaning purposes; mineral water
making machines; sifting installations; pneumatic
tube conveyors; dust removing installations for cleaning purposes; condensing installations; lifting apparatus; air suction machines; dividing machines;
igniting devices for internal combustion engines; electric door closers; washing apparatus; binding apparatus for hay; extractors for mines; electric door
openers; hydraulic door openers and closers [parts of
machines]; pneumatic door openers and closers
[parts of machines]; curtain drawing devices, electrically operated; adhesive tape dispensers [machines]; anti-pollution devices for motors and engines;
beverage preparation machines, electromechanical;
food preparation machines, electromechanical; elevator operating apparatus; control mechanisms for
machines, engines or motors; shoe polishers, electric; machines and apparatus for wax-polishing, electric; air cushion devices for moving loads; han-

dling apparatus for loading and unloading; elevating
apparatus; aprons [parts of machines]; filter presses;
filters [parts of machines or engines]; filters for cleaning cooling air, for engines; molds [parts of machines]; printing plates; journals [parts of machines];
centrifugal machines; elevator chains [parts of machines]; driving chains, other than for land vehicles;
transmission chains, other than for land vehicles; cylinders for motors and engines; cylinders for machines; printing cylinders; shuttles [parts of machines];
universal joints [cardan joints]; pulleys [parts of
machines]; vacuum cleaner hoses; brushes [parts of
machines]; dynamo brushes; brushes, electrically
operated [parts of machines]; carbon brushes [electricity]; ejectors; fuel economisers for motors and
engines; excavators; shovels, mechanical; agricultural elevators; motors, electric, other than for land
vehicles; electrodes for welding machines; electric
hammers; parquet wax-polishers, electric; cartridges
for filtering machines; escalators; automatic grapnels
for marine purposes.
35 – Import-export agencies; commercial information agencies; cost price analysis; rental of advertising space; account auditing; employment agencies;
computerized file management; accounting; efficiency experts; demonstration of goods; transcription;
opinion polling; marketing studies; business information; business investigations; marketing research;
personnel recruitment; business management and
organization consultancy; personnel management
consultancy; professional business consultancy; business management of performing artists; news
clipping services; updating of advertising material;
word processing; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others; organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes; shop
window dressing; business appraisals; payroll preparation; data search in computer files for others; business management assistance; commercial or Industrial management assistance; economic forecasting;
auctioneering; sales promotion for others; office machines and equipment rental; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; rental of photocopying machines; publication of
publicity texts; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; advertising; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; secretarial
services; compilation of information into computer
databases; systemization of information into computer databases; business inquiries; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; tax preparation; drawing up of
statements of accounts; copywriting; shorthand; psychological testing for the selection of personnel;
business management of hotels; public relations;
modelling for advertising or sales promotion; reloca-
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tion services for businesses; telephone answering for
unavailable subscribers; photocopying services.
36 – Credit bureaux; debt collection agencies, real
estate agencies; customs brokerage; financial analysis; leasing of farms; hire-purchase financing; savings bank services; accommodation bureaux [apartments]; rent collection; issuing of travellers' checks
[cheques]; issuance of credit cards; issue of tokens
of value; capital investments; insurance information,
financial information; clearing, financial; insurance
consultancy; financial consultancy; stock exchange
quotations; business liquidation services, financial;
brokerage; financial management; exchanging money; home banking; debit card services; credit card
services; factoring; organization of collections, antique appraisal; jewellery appraisal; stamp appraisal;
numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; electronic
funds transfer; securities brokerage; housing agents;
insurance brokerage; loans [financing]; instalment
loans; pawnbrokerage; check [cheque] verification;
charitable fund raising; renting of apartments; leasing of real estate; financial sponsorship; insurance
underwriting; apartment house management; real
estate management; banking; retirement payment
services; fiduciary; mutual funds; financing services;
safe deposit services; deposits of valuables; fiscal
assessments.
37 – Maintenance and repair of motors and engines,
including turbine engines.
38 – Information about telecommunication; message
sending; computer aided transmission of messages
and images; transmission of telegrams; communications by telegrams; communications by telephone;
cellular telephone communication; satellite transmission; communications by fiber [fibre] optic networks; facsimile transmission; communications by
computer terminals; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; telegraph services; telephone services; teleconferencing services; providing user access to global computer networks; providing telecommunications connections to a global computer network; television
broadcasting; radio broadcasting; cable television
broadcasting; transmission of telegrams; electronic
bulletin board services [telecommunications services]; telecommunications routing and junction services.
39 – Air transport; bus transport; car transport; transport reservation; towing; vehicle breakdown assistance [towing]; water distribution; newspaper delivery; message delivery; delivery of goods; launching
of satellites for others; railway transport; transportation information; marine transport; passenger
transport; freight [shipping of goods]; hauling;
transport of travellers; armored-car transport; boat
transport; river transport; refloating of ships; trans-
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port brokerage; piloting; operating canal locks; vehicle rental; stevedoring; water supplying; escorting
of travellers; underwater salvage; salvage of ships;
taxi transport; tram transport; transport by pipeline;
ambulance transport; pleasure boat transport; salvaging; transportation logistics; arranging of tours;
freighting; freight forwarding.
41 – Educational services; practical training [demonstration]; correspondence courses; vocational guidance [education or training advice]; educational examination; arranging and conducting of workshops
[training]; publication of books; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of conferences; arranging and
conducting of seminars; arranging and conducting of
symposiums; publication of texts, other than publicity texts; providing on-line electronic publications,
not downloadable; videotape film production; production of radio and television programmes; videotape editing; recording studio services; videotaping;
photography.
42 – Technical research; chemical research; geological research; calibration [measuring]; quality control; styling [industrial design]; technical project studies; surveying; engineering; construction drafting;
research in the field of environmental protection;
computer programming; computer software design;
maintenance of computer software; creating and
maintaining web sites for others; urban planning;
land surveying.
__________________________________________
(260) AM 2018 95917 A
(800) 1382837
(151) 2017 10 18
(891) 2017 10 18
(731) AS 24
1 boulevard du Zenith, Parc Tertiaire
Ar Mor F-44800 Saint-Herblain, France
(540)

(591) Blue, Yellow, White
(531) 26.04.02; 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24;
29.01.13
(511)
9 – Software for the processing of electronic payments; secure payment software on internet-type
computer communication networks; credit and payment cards; magnetic identity cards; data processing
equipment, mechanisms for coin-operated apparatus;
electronic payment terminals, electronic wallets; apparatus used for securing, identifying and authenticating orders given by computers or any type of
computer or telephone terminal; apparatus used for
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securing bank operations and electronic data transfers; code generators.
35 – Subscription to a provider of access to a computer network for telecommunication or data transmission; business advice and business information
services, commercial promotion of all kinds and on
all media including via a computer communication
network (such as the Internet or Intranet) and especially through the provision of temporary user
codes; tracking, analysis and reporting of card holders' behavior relating to purchase; provision of information on the purchase of goods and services via
computer networks.
36 – Banking business, financial services; electronic
payment services; remote payment services; payment management services; bank, credit, debit, payment and other card or check services affording financial advantages; online banking operations; provision of payment facilities and financing whether
via a telephone or a computer terminal; processing
of payments for the purchase of goods and services
via an electronic communication network.
38 – Secure transmission of data, particularly with
access codes; downloading of data via access code;
communication of data accessible by access code;
computer transmission of information accessible via
a code or a terminal.
__________________________________________
(260) AM 2018 95918 A
(800) 1382859
(151) 2017 04 05
(891) 2017 04 05
(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG
SE-405 03 Göteborg, Sweden
(540)

purposes; breast nursing pads; disposable diapers;
diaper pants; disposable diapers, diaper pants and
other absorbent articles; nappy liners, sanitary panty
liners; tampons; sanitary napkins (towels) and other
absorbent articles for sanitary purposes; ointments;
diagnostic agents for pharmaceutical use; wound cleansing set composed of medical cleansers for wounds and wound dressings; plasters, dressings,
wound dressings, medical strips, bandages for sanitary purposes (and/or medical purposes).
9 – Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health care,
personal care, incontinence care and geriatric care;
computer software related to the measurement of
patterns of urination; apparatus for the transmission
of data; data storage devices; data processing equipment and accessories, communication equipment;
sensors and detectors; software for analyzing business management and customer services for analyzing traffic and visitor data, consumption and stock
levels; software for steering and optimizing operations, software for improvement of quality; software
for providing information to customers and staff relating to traffic and visitor data, consumption and
stock levels; software in form of apps; computer systems for automatic control of ventilating, air-purifying and air-freshening apparatus and installations,
sanitary apparatus and installations, in particular
toilets, urinals (sanitary fixtures), wash bowls, hand
drying apparatus, towel dispensers, soap dispensers,
toilet paper dispensers, aerosol containers; all mentioned except for software for data protection and
software applications for data protection.
10 – Orthopedic support dressings and orthopedic
bandages and hosiery; medical compression stockings, tights and socks, medical support stockings;
casting tapes and bandages for orthopedic purposes;
splints for surgical purposes; orthopedic articles;
padding material for orthopedic purposes (included
in this class).

(591) Black and white
(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.17
(511)
3 – Bleaching preparations; substances for laundry
use; detergents; cleaning polishing, scouring and abrasive preparations; skin care products, namely washing creams, cleansing creams, moisturizers, skin
lotions, barrier creams, zinc creams, hand-washing
substances, soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils; bath oils; shampoos and conditioners; hair
gels; after-shave lotions; toothpaste; deodorants; disposable impregnated paper and cotton articles
(toiletries) for cleaning, personal sanitary and cosmetic purposes; cotton wool; cotton sticks; cleaning
and polishing paper containing cellulose or not.
5 – Disposable paper and cotton articles impregnated
with pharmaceutical lotions for cleaning and sanitary

16 – Paper; paper wipes containing cellulose or not,
for wiping dry; paper products for household, hygienic, sanitary and cosmetic purposes, namely tissue paper, kitchen rolls, toilet paper, paper handkerchiefs, cellulose wipes, paper hand towels, paper
napkins, paper serviettes, paper wash cloths, paper
towels, paper tissues, babies bibs of paper, face towels of paper, facial tissues of paper; protective covers made of paper, namely bibs of paper, paper
pads for changing nappies; printing products, namely colour prints, printed emblems, printed patterns,
printed paper labels, graphic prints; printing paper,
fine paper; writing paper, newsprint, paper for
books, newspapers, catalogues, magazines and other
printed matters; packagings made of paper or plastic;
plastic material for packaging of soaps, degreasing
agents, detergents; table linen of paper, absorbent
paper.
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20 – Non-metallic fixed stands (holders) and dispensers for products made of paper, namely towels,
serviettes, kitchen rolls and toilet rolls; bins, bins for
disposal of sanitary products.
21 – Household stands (holders), holders, containers
and dispensers for paper, paper towels, liquid soap,
air fresheners and other household, kitchen and toilet
products; cleaning cloths; household and kitchen
utensils and containers (not of precious metal or
coated therewith).
24 – Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen, woven, non-woven; bed and table covers, under sheets.
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; providing access to a global computer network for the
transfer and dissemination of information.
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.
42 – Industrial analysis and research services in the
field of the paper industry including area of paper
and cotton products for household, hygienic, sanitary
and cosmetic purposes; quality assurance consultancy; advice and analysis relating to improvement
of quality in relation to analysis of traffic and visitor
data, product consumption and stock levels.
44 – Healthcare; consulting services relating to health; individualised and group healthcare services
provided through planning, organizing and monitoring, the aforementioned services also provided online or via the internet; hygienic and beauty care for
human beings.
__________________________________________
(260) AM 2018 95919 A
(800) 1382869
(151) 2017 02 22
(891) 2017 02 22
(731) EXPERIAN TECHNOLOGY LIMITED
The Sir John Peace Building, Experian
Way, NG2 Business Park, Nottingham
NG80 1ZZ, United Kingdom
(540)
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(591) Dark blue; light blue; purple; shades of pink
(531) 26.04.01; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(511)
9 – Commercial information agency software; communication installations; communications software; computer programs & software; credit bureau
software; credit consultancy software; database management software; databases, data sets and software
relating to account management (including credit
accounts); databases, data sets and software relating
to advertising; databases, data sets and software
relating to bank accounts; databases, data sets and
software relating to bank sort codes; databases, data
sets and software relating to billing; databases, data
sets and software relating to biometric data; databases, data sets and software relating to business research; databases, data sets and software relating to
candidate verification; databases, data sets and software relating to companies and unincorporated businesses; databases, data sets and software relating to
comparisons of items (whether goods or services) by
price and/or other attributes; databases, data sets and
software relating to competitors; databases, data sets
and software relating to consumer lifestyle information; databases, data sets and software relating to
consumer values; databases, data sets and software
relating to creating, managing and printing maps;
databases, data sets and software relating to credit
application processing; databases, data sets and
software relating to credit assessment and credit
screening; databases, data sets and software relating
to credit scorecards; databases, data sets and software relating to credit strategy management; databases, data sets and software relating to customer
profiling; databases, data sets and software relating
to customer relationship management; databases,
data sets and software relating to customers and potential customers; databases, data sets and software
relating to data processing and data cleansing; databases, data sets and software relating to data searching; databases, data sets and software relating to
digital certificates; databases, data sets and software
relating to financial asset management; databases,
data sets and software relating to financial information; databases, data sets and software relating to
fraud prevention and detection; databases, data sets
and software relating to geodemographic analysis
and profiling; databases, data sets and software relating to health information; databases, data sets and
software relating to identity documents; databases,
data sets and software relating to identity verification and authentication; databases, data sets and software relating to image recognition; databases, data
sets and software relating to insurance claims; databases, data sets and software relating to insurance
perils; databases, data sets and software relating to
known aliases used by individuals; databases, data
sets and software relating to known associations bet-
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ween individuals; databases, data sets and software
relating to loyalty schemes; databases, data sets and
software relating to names of individuals and organisations; databases, data sets and software relating
to passports; databases, data sets and software relating to pedestrian and vehicle traffic (including bicycles, cars, motorbikes, goods vehicles or aircraft);
databases, data sets and software relating to petrol
stations and their facilities; databases, data sets and
software relating to postal codes and addresses; databases, data sets and software relating to property
(whether real and/or intangible); databases, data sets
and software relating to public record information;
databases, data sets and software relating to retail
site location; databases, data sets and software relating to risk management; databases, data sets and
software relating to tenants or prospective tenants;
databases, data sets and software relating to vehicles
and vehicle parts; databases, data sets and software
relating to voters and registers of voters; databases,
data sets, software and apparatus relating to image
capture and image processing; databases, data sets,
software and apparatus relating to payment processing; non-volatile media (including CDs, DVDs,
tapes and video cassettes and other devices) for recording data, sound, images, text or other information; publications in electronic form; software (including for mobile devices) relating to financial education.
35 – Billing services; business continuity services;
business information services, business management; business research services; collection of data;
commercial information agency services; company
and non-corporate enterprise information services;
comparisons of items (whether goods or services) by
price and/or other attributes; competitor information
services; compilation of information onto databases;
computerised data verification; consumer lifestyle
information services; consumer values information
services; customer loyalty services; customer profiling services; customer relationship management
services; customer targeting and marketing services;
data analysis services; data cleansing services; data
management services; data processing services; data
retrieval services; data searching services; database
management services; employee record and employee history verification services; geodemographic
analysis and profiling services; rental of mailing
lists; services to screen mailing lists to remove inappropriate content for compliance purposes; local
market planning services; market analysis bureau
services; market penetration information services;
market research services; postcode analysis services
for business purposes; provision of information
about companies and unincorporated businesses;
provision of information about postal codes and
addresses; retail site location services; business risk
management services; telephone call handling services; opinion polling; voters roll information services;

public record information services (terms considered
too vague by the International Bureau – Rule 13 (2)
(b) of the Common Regulations).
36 – Consumer credit history services; credit account management services; credit agency services;
credit assessment services; credit bureau services;
credit consultancy services; credit evaluation services; credit information services; credit rating services; credit risk assessment services; credit risk information services; credit scoring and credit scorecard
services; credit screening services; credit strategy
management services; debt collection services; financial asset location services; financial database
services; financial sponsorship; fraudulent credit application detection services; insurance claims assessments; preparation of credit reports; previous credit
application history services; property related valuetion and categorisation services; provision of financial information; real estate evaluation services; vehicle finance information services; bank account information services; credit aplication processing services; credit assessment and credit screening services; financial asset management services; insurance
perils services; insurance risk and claims information services; account management (including credit
accounts) services; financial affordability assessment
services; consultancy services regarding financial
economics; economic research services (financial);
financial feasibility study services; financial modelling services.
42 – Cartography services; maps stored or viewed in
electronic form; computer analyst and programming
services; computer database consultancy services;
computer disaster recovery services (computer); computerised analysis of data; data security services;
database design services; geodemographic coding
services; industrial research services; information
systems design services; maintenance and updating
of computer software; recovery of computer data;
rental of computer hardware and software; testing of
databases, data, electronic apparatus and/or computer software; web pages creation services; disaster
recovery services; computerised data storage services.
45 – Access control (for security) services; age verification services; biometric security services; electronic signature authentication and verification services; identity of individuals authentication and verification services; identity theft prevention and identity theft detection services; information security services; issuing digital identity certificates; passport
authentication and verification services; providing
background identification and verification of individuals check services; provision of information about
criminals or suspected criminals; provision of information relating to vehicle verification, mileage and
condition for fraud prevention and detection purposes; registration services for notification of loss; se-
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curity consultancy services; services for providing
information on aliases (assumed names) and third
parties with whom they have an association; alias
and association information services; candidate
veryfication services; provision of information about
names of individuals and/or organizations; vehicle
(and vehicle parts) information services, namely
identification of a vehicle's history, including details
of ownership, vehicle identifiers (such as VIN numbers, engine numbers, parts numbers and other serial
numbers); fraud prevention and detection services;
licensing of intellectual property; forensic analysis
services relating to databases, data, electronic apparatus and/or computer software; provision of domain
names; public record information services; tenant
identification verification services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95921 A
(800) 1382871
(151) 2017 03 21
(891) 2017 03 21
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96
Bağcılar – İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black and white
(526) HOME
(511)
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents
other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergent; perfumery; cosmetics (except medicated
cosmetics); fragrances; deodorants for personal use
and animals; soaps (except medicated soap); dental
care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth
whitening preparations, mouth washes, not for medical purposes; abrasive preparations; emery cloth;
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing
preparations for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood,
wax for polishing.
4 – Industrial oils and greases; cutting fluids; dust
absorbing, wetting and binding compositions; solid
fuels, coal, firewood; liquid and gas fuels; petrol,
diesel oil, liquified petroleum gas, natural gas, fuel
oil and their non-chemical additives; candles; wicks;
semi-finished wax; wax and paraffin for lighting
purposes.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes; chemical preparations for medical
and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, radioactive sub-
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stances for medical and veterinary purposes; medicated cosmetics; dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements
for human consumption; dietary supplements for
animals; nutritional supplements; medical preparations for slimming purposes; food for babies; herbs
and herbal beverages adapted for medicinal purposes; dental preparations and articles, teeth filling material, dental impression material, dental adhesives
and material for repairing teeth; sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers, including those made of paper and textiles; babies' diapers of paper; babies' diapers of textile, babies' napkins of paper, adult diapers of paper, adult diapers of
textile, diapers for pets; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; rodenticides; deodorants, other than for human beings or for animals; air
deodorising preparations; disinfectants; antiseptics;
detergents for medical purposes; medicated soap, disinfectant soap, antibacterial hand lotions.
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes;
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic materials for packaging and wrapping purposes; printing blocks and types; bookbinding material; printed
publications; printed matter; books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch notes, printed
vouchers, calendars; posters; photographs [printed];
paintings; stickers [stationery]; postage stamps; stationery, office stationery, instructional and teaching
material [except furniture and apparatus]; writing
and drawing implements; artists' materials; paper
products for stationery purposes; adhesives for stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard cartons
[artists’ materials], writing paper, copying paper, paper rolls for cash registers, drawing materials, chalkboards, painting pencils, watercolors [paintings];
office requisites; paint rollers and paintbrushes for
painting.
18 – Unworked or semi-worked leather and animal
skins, imitations of leather, stout leather, leather
used for linings; goods made of leather, imitations of
leather or other materials, designed for carrying
items, included in this class; bags, wallets, boxes and
trunks made of leather or stout leather; keycases,
trunks [luggage], suitcases; umbrellas; parasols; sun
umbrellas; walking sticks; whips; harness; saddlery;
stirrups; straps of leather (saddlery).
20 – Furniture, made of any kind of material; mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for
medical purposes, water beds, not for medical purposes; mirrors; beehives, artificial honeycombs and
sections of wood for honeycombs; bouncing chairs
for babies, playpens for babies, cradles, infant walkers; display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, identification tags, name-
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plates, identification tags of wood or synthetic materials; packaging containers of wood or plastics, casks
for use in transportation or storage, barrels, storage
drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, loading pallets and closures
for the aforementioned goods, of wood or plastics;
small hardware goods of wood or synthetic materials
included in this class, furniture fittings, of wood or
synthetic materials; ornaments and decorative goods
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, included in this
class, namely figurines, holiday ornaments for walls
and sculptures, all made of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or
plaster; baskets, fishing baskets; kennels, nesting boxes and beds for household pets; portable ladders
and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials; bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs,
curtain rods; non-metal wheel chocks.
21 – Hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, brushes, other than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for
cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for
carpets, mops; toothbrushes, electric toothbrushes,
dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs;
non-electric household or kitchen utensils, included
in this class, [other than forks, knives, spoons], services [dishes], pots and pans, bottle openers, flower
pots, drinking straws, non-electric cooking utensils;
ironing boards and shaped covers therefor, drying
racks for washing, clothes drying hangers; cages for
household pets, indoor aquariums, vivariums and
indoor terrariums for animals and plant cultivation;
ornaments and decorative goods of glass, porcelain,
earthenware or terra cotta, included in this class,
namely statues, figurines and vases, all made of
glass, porcelain, earthenware or terra cotta, cups, not
of precious metal, vases of fired clay; mouse traps,
insect traps, electric devices for attracting and killing
flies and insects, fly catchers, fly swatters; perfume
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances,
powder puffs, toilet cases; nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, garden watering cans; unworked or semi-worked glass,
except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration, except for building, glass
wool other than for insulation or textile use.
24 – Woven or non-woven textile fabrics; textile
goods for household use, not included in other classes: curtains, bed covers, sheets (textile), pillowca-

ses, blankets, quilts, towels; flags, pennants, labels
of textile; swaddling blankets.
25 – Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing;
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps
[headwear], skull caps.
27 – Carpets, rugs, mats; prayer rugs; linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors; gymnasium mats; wallpaper, wall hangings not of textile.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; design of advertising
materials; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases;
telephone answering for unavailable subscribers;
business management, business administration and
business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel
placement, employment agencies, import-export
agencies; temporary personnel placement services;
auctioneering; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, namely, bleaching
and cleaning preparations, detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical
purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergent, perfumery, cosmetics (except medicated cosmetics), fragrances, deodorants for personal use and animals,
soaps (except medicated soap), dental care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth whitening
preparations, mouth washes, not for medical purposes, abrasive preparations, emery cloth, sandpaper,
pumice stone, abrasive pastes, polishing preparations
for leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing, industrial oils and greases, cutting fluids,
dust absorbing, wetting and binding compositions,
solid fuels, coal, firewood, liquid and gas fuels, petrol, diesel oil, liquified petroleum gas, natural gas,
fuel oil and their non-chemical additives, candles,
wicks, semi-finished wax, wax and paraffin for lighting purposes, pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes, chemical preparations
for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes,
radioactive substances for medical and veterinary
purposes, medicated cosmetics, dietary supplements
for pharmaceutical and veterinary purposes, dietary
supplements for human consumption, dietary supplements for animals, nutritional supplements, medical preparations for slimming purposes, food for
babies, herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles, teeth
filling material, dental impression material, dental
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adhesives and material for repairing teeth, sanitary
preparations for medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, materials for dressings, diapers, including those made of paper and textiles,
babies diapers of paper, babies diapers of textile,
babies napkins of paper, adult diapers of paper, adult
diapers of textile, diapers for pets, preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides, rodenticides, deodorants, other than for human beings or for
animals, air deodorising preparations, disinfectants,
antiseptics, detergents for medical purposes, medicated soap, disinfectant soap, antibacterial hand lotions, paper and cardboard, paper and cardboard for
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes,
paper towels, toilet paper, paper napkins, plastic materials for packaging and wrapping purposes, printing blocks and types, bookbinding material, printed
publications, printed matter, books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch notes, printed
vouchers, calendars, posters, photographs [printed],
paintings, stickers [stationery], postage stamps, stationery, office stationery, instructional and teaching
material [except furniture and apparatus], writing
and drawing implements, artists' materials, paper
products for stationery purposes, adhesives for stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard cartons [artists' materials], writing paper, copying paper, paper
rolls for cash registers, drawing materials, chalkboards, painting pencils, watercolors [paintings],
office requisites, paint rollers and paintbrushes for
painting, chaplets (rosaries), unworked or semiworked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials,
designed for carrying items, bags, wallets, boxes and
trunks made of leather or stout leather, keycases,
trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun
umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery,
stirrups, straps of leather (saddlery), furniture, made
of any kind of material, mattresses, pillows, air
mattresses and cushions, not for medical purposes,
water beds, not for medical purposes, mirrors, beehives, artificial honeycombs and sections of wood
for honeycombs, bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, infant walkers, display boards, frames for pictures and paintings, identification
plates, identification tags, nameplates, identification
tags of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks,
boxes, storage containers, transportation containers,
chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or plastics, small hardware
goods of wood or synthetic materials, furniture fittings, of wood or synthetic materials, ornaments and
decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster,
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namely figurines, holiday ornaments for walls and
sculptures, all made of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or
plaster, baskets, fishing baskets, kennels, nesting
boxes and beds for household pets, portable ladders
and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for
interiors], slatted indoor blinds, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tiebacks, curtain rods, non-metal wheel chocks, handoperated non-electric cleaning instruments and
appliances, brushes, other than paintbrushes, steel
chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool
for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for
dishwashing, non-electric polishing machines for
household purposes, brooms for carpets, mops, toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving
brushes, hair brushes, combs, non-electric household
or kitchen utensils [other than forks, knives, spoons],
services [dishes], pots and pans, bottle openers,
flower pots, drinking straws, non-electric cooking
utensils, ironing boards and shaped covers therefor,
drying racks for washing, clothes drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, vivariums
and indoor terrariums for animals and plant cultivation, ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay, namely statues, figurines
and vases, all made of glass, porcelain, earthenware
or clay and cups, not of precious metal, mouse traps,
insect traps, electric devices for attracting and killing
flies and insects, fly catchers, fly swatters, perfume
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances,
powder puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose,
nozzles for watering cans, watering devices, garden
watering cans, unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered
glass for decoration, except for building, glass wool
other than for insulation or textile use, woven or
non-woven textile fabrics, textile goods for household use, curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, clothing, including underwear and outerclothing, other than special
purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing],
footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats,
caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps,
carpets, rugs, mats, prayer rugs, linoleum, artificial
turf, linoleum for covering floors, gymnasium mats,
wallpaper, wall hangings not of textile, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, by means of electronic
media or through mail order catalogues.
__________________________________________

#21 2018 11 12

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 95923 A
(800) 1382883
(151) 2017 06 27
(891) 2017 06 27
(731) MARKER DALBELLO VÖLKL
(INTERNATIONAL) GMBH
Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland
(540)

(591) Black and white
(531) 26.04.12; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.13;
26.11.25
(511)
9 – Sports helmets; protective helmets for sports;
spectacles for athletes; ski goggles.
18 – Bags, namely, handbags; luggage; tote bags;
fanny packs; duffel bags; clutch bags; drawstring
pouches; all-purpose sports bags; travel bags; rucksacks.
25 – Clothing, namely, shirts; sports suits; skirts;
sweatshirts; t-shirts; shorts; socks; vests; jackets and
pants; undergarments; headwear, namely, skiing
caps, snowboarding caps, tennis caps; headbands
and hats; ski gloves and snowboard gloves; ski
boots; after-ski boots; snowboard boots and tennis
shoes; bags for ski boots.
28 – Sports equipment and sporting goods, namely,
skis and snowboards; ski poles; ski bindings and
snowboard bindings; tennis racquets; squash racquets; racquetball racquets; badminton racquets;
bags for skis, snowboards, tennis racquets, squash
racquets, racquetball racquets, badminton racquets;
climbing skins for use with touring skis; crampons
for use with ski bindings; back protectors for sports
people; shin, knee and elbow protectors, namely
kneepads for sports, shin guards (sports articles),
elbow pads for sports; grip tape and strings for
racquets.
41 – Arranging and conducting sporting competitions; providing of sporting facilities for camps.
__________________________________________
(260) AM 2018 95924 A
(800) 1382885
(151) 2017 08 08
(891) 2017 08 08

(731) I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.
No.19-13, Xincheng North Rd., Su'ao
Township Yilan County, Taiwan, China
(540)

(591) Black and white
(531) 02.05.06; 02.09.01
(511)
29 – Meat; poultry, not live; game, not live; broth
concentrates; meat extracts; fish fillets; fish, not live;
shrimps, not live; clams [not live]; shellfish, not live;
sea-cucumbers, not live; meat, tinned; crystallized
fruits; vegetables, preserved; eggs; powdered eggs;
milk products; milk beverages, milk predominating;
edible fats; fruit salads; vegetable salads; pectin for
culinary purposes; jellies for food; nuts, prepared;
dried edible fungi; albumen for culinary purposes;
milk of almonds [beverage]; dairy product substitutes.
30 – Coffee; vegetal preparations for use as coffee
substitutes; cocoa; cocoa beverages with milk; tea;
sugar; bread; candy; honey; golden syrup; pastries;
rice; cereal preparations; groats for human food;
husked oats; wheat flour; chips [cereal products];
pop corn; cereal-based snack food; rice-based snack
food; soya flour; farinaceous foods; starch for food;
sherbets [ices]; edible ices; ice cream; powders for
making ice cream; ice, natural or artificial; ice for
refreshment; cooking salt; soya sauce; vinegar; mustard; sauces [condiments]; chow-chow [condiment];
soya bean paste [condiment]; fruit coulis (sauces);
yeast; flavourings, other than essential oils, for beverages; meat tenderizers, for household purposes; flowers or leaves for use as tea substitutes; noodles;
macaroni.
32 – Beer; non-alcoholic beverages; whey beverages; preparations for making beverages; syrups for
beverages; preparations for making mineral water.
__________________________________________
(260) AM 2018 95925 A
(800) 1382892
(151) 2017 07 14
(891) 2017 07 14
(731) PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4 PL-56-120 Brzeg Dolny,
Poland
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(540)

(511)
44 – Hair implantation; manicuring; massage; hairdressing; medical assistance; beauty salon services;
sanatorium services; tattooing; visagists' services;
solarium services; physical therapy; plastic surgery;
medical clinic services; chiropractic.
__________________________________________

(591) Blue, navy blue and light blue
(531) 27.05.01; 27.05.03; 29.01.04
(511)
3 – Laundry products and preparations, washing
powders and liquids, rinsing liquids, laundry fabric
softeners, laundry bleach, stain removers, starch for
laundry use, stain removing and descaling preparations, detergents, detergents for household use, washing-up detergents, dishwashing liquids and preparations, drying agents for dishwashing machines, washing, cleaning, polishing, scouring and abrasive substances and preparations for household use, all-purpose cleaning preparations, window cleaning liquids
and preparations, bleaching preparations for household use, destainers, de-greasing preparations for household purposes, preparations for unblocking drain
pipes, cloths impregnated with a detergent for cleaning, impregnated cloths for polishing, fruit and
vegetable wash, room perfumes in spray form, room
scenting sprays, incense, potpourris, room fragrancing preparations, scented sachets, air fragrancing
preparations, soaps.
5 – Disinfectants, sanitizers for household use, germicides, fungicides, substances and preparations for
sanitary hygiene and for destroying vermin for household use, antibacterial and disinfectant soaps, air
deodorising preparations, deodorants for textiles,
deodorants for clothing, preparations for the neutralising of odours.
__________________________________________
(260) AM 2018 95953 A
(800) 1383715
(151) 2017 04 05
(891) 2017 04 05
(731) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu
"PARIKMAHERSKAYA № 1"
ul. Krasnodarskaya, 65/18, korp. 1,
RU-109469 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, dark purple, purple, pink and white
(531) 07.01.08; 26.11.08; 28.05; 29.01.13
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(260) AM 2018 95954 A
(800) 1383749
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) "BELUGA MARKET", LLC
Proletarskaya street, 40A, Zvenigorog,
RU-143180 Moscow region, Russian
Federation
(540)

COPPER HORSE
(591) Black, white
(511)
33 – Aperitifs; arrack; brandy; wine; piquette; whiskey; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters
[liqueurs and spirits]; cocktails; anise [liqueur]; liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than
beer-based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; spirits [beverages];
distilled beverages; mead (hydromel); peppermint
liqueurs; bitters; nira (sugarcane-based alcoholic beverage); rum; sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; alcoholic essences.
__________________________________________
(260) AM 2018 95963 A
(800) 1384050
(151) 2017 07 11
(891) 2017 07 11
(731) CA' DA MOSTO S.P.A.
Via Venezia, 146, I-30037 SCORZE' (VE),
Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
3 – Almond soap; soap; shaving soap; hair lotions;
cleansing milk for toilet purposes; shampoos; soap
for foot perspiration; deodorant soap; cakes of toilet
soap; antiperspirant soap; bath salts, not for medical
purposes; dry shampoo; shampoo; ointments for cosmetic use; conditioning balsam; hair conditioner; facial cleansing milk; bath lotion; cosmetic bath salts;
non-medicated hand lotions; lacquer-removing preparations; creams for leather; leather preserving polishes; almond oil; badian essence; bergamot oil; es-
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sential oils of cedarwood; essential oils of lemon; ethereal essences; essential oils; extracts of flowers
[perfumes]; flower bases for perfumes; fumigation
preparations [perfumes]; gaultheria oil; geraniol; heliotropine; jasmine oil; lavender oil; oils for perfumes and scents; rose oil; mint essence [essential oil];
mint for perfumery; musk [perfumery]; perfumery;
terpenes [essential oils]; aromatics [essential oils];
cosmetic oils; perfumes for industrial purposes;
scented soaps; oils for perfumes and scents; amber
[perfume]; cosmetic preparations for baths; lipsticks;
cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks;
skin whitening creams; nail polish; make-up preparations; hair dyes; hair waving preparations; false
eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes; eau
de Cologne; cosmetic kits; cosmetics; cotton wool
for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic
creams; make-up removing preparations; lavender
water; scented water; depilatory preparations; depilatory wax; make-up; petroleum jelly for cosmetic
purposes; greases for cosmetic purposes; hydrogen
peroxide for cosmetic purposes; toiletries; eyebrow
cosmetics; neutralizers for permanent waving; perfumes; false nails; nail care preparations; cosmetic
preparations for skin care; pomades for cosmetic
purposes; make-up powder; shaving preparations;
eyebrow pencils; cosmetic dyes; antiperspirants
[toiletries]; almond milk for cosmetic purposes; sunscreen preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; beard dyes; cosmetic preparations for slimming purposes; deodorants for human beings; decorative transfers for cosmetic purposes; astringents
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions; after-shave lotions; hair spray;
mascara; anti-wrinkle cream; eye shadow; hair colourants; hair tonic; hair dyeing preparations; dentifrices; preparations for cleaning dentures; breath freshening sprays; dental bleaching gels; scented wood;
incense; sachets for perfuming linen; potpourris
[fragrances]; cosmetics for animals; air fragrance
preparations.
9 – Optical lenses; optical goods; eyeglass chains;
eyeglass cases; spectacle glasses; eyeglass frames;
pince-nez; eyeglasses; sunglasses.
14 – Precious metals, unwrought or semiwrought;
alloys of precious metal; boxes of precious metal; jewelry cases [caskets]; bracelets [jewellery]; charms
[jewellery]; trinkets [jewellery]; brooches [jewellery]; chains [jewellery]; necklaces [jewellery]; tie
clips; diamonds; jewellery; ornamental pins; semiprecious stones; precious stones; statues of precious
metal; paste jewellery [costume jewellery]; rings
[jewellery]; earrings; cuff links; figurines [statuettes]
of precious metal; tie pins; key rings [trinkets or
fobs]; clocks; wristwatches; watch bands; watch chains; chronographs [watches]; chronometers; clock
cases; watches; watch glasses; movements for clocks

and watches; alarm clocks; watch cases; stopwatches.
18 – Woman's bags, woman's handbags, woman's
purses, all for formal wear.
25 – Overalls; shoulder wraps; camisoles; underclothing; dressing gowns; sweaters; shirts; short-sleeve
shirts; clothing; furs [clothing]; tights; combinations
[clothing]; corselets; suits; ready-made clothing; trousers; outerclothing; knitwear [clothing]; corsets
[underclothing]; waistcoats; coats; jerseys [clothing];
skirts; sports jerseys; singlets; cuffs; pelisses; beach
clothes; pyjamas; dresses; underpants; brassieres;
overcoats; jackets [clothing]; bath-robes; parkas;
petticoats; slips [undergarments]; clothing of imitations of leather; clothing of leather; tee-shirts; leggings [leg warmers]; wind jackets; down jackets;
children's clothing; babies' pants [clothing]; layettes
[clothing]; clothing for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; dance clothing; footwear; bath slippers; boots; half-boots; gaiters; slippers; sandals;
shoes; heels; berets; caps [headwear]; hats; headgear
for wear; ear muffs [clothing]; headbands [clothing];
stockings; hosiery; socks; garters; leggings; ankle
socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarves;
fur stoles; bandanas [neckerchiefs]; ascots; bow tie;
belts [clothing]; girdles; leather belts [clothing]; chasubles; sashes for wear; wimples; maniples; shower
caps; sleep masks; wedding dresses.
35 – Electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; business assistance relating to franchising; business advice relating to franchising;
provision of business information relating to franchising; retail sale and wholesale services featuring almond soap, soap, shaving soap, hair lotions, cleansing milk for toilet purposes, shampoos, soap for
foot perspiration, deodorant soap, cakes of toilet
soap, antiperspirant soap, bath salts, not for medical
purposes, dry shampoo, shampoo, ointments for
cosmetic use, conditioning balsam, hair conditioner,
facial cleansing milk, bath lotion, cosmetic bath
salts, non-medicated hand lotions, lacquer-removing
preparations, creams for leather, leather preserving
polishes, almond oil, badian essence, bergamot oil,
essential oils of cedarwood, essential oils of lemon,
ethereal essences, essential oils, extracts of flowers
[perfumes], flower bases for perfumes, fumigation
preparations [perfumes], gaultheria oil, geraniol,
heliotropine, jasmine oil, lavender oil, oils for
perfumes and scents, rose oil, mint essence [essential
oil], mint for perfumery, musk [perfumery], perfumery, terpenes [essential oils], aromatics [essential
oils], cosmetic oils, perfumes for industrial purposes,
scented soaps, oils for perfumes and scents, amber
[perfume], cosmetic preparations for baths, lipsticks,
cotton sticks for cosmetic purposes, beauty masks,
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skin whitening creams, nail polish, make-up preparations, hair dyes, hair waving preparations, false
eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, eau
de Cologne, cosmetic kits, cosmetics, cotton wool
for cosmetic purposes, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing preparations, lavender
water, scented water, depilatory preparations, depilatory wax, make-up, petroleum jelly for cosmetic
purposes, greases for cosmetic purposes, hydrogen
peroxide for cosmetic purposes, toiletries, eyebrow
cosmetics, neutralizes for permanent waving, perfumes, false nails, nail care preparations, cosmetic preparations for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up powder, shaving preparations, eyebrow pencils, cosmetic dyes, antiperspirants [toiletries], almond milk for cosmetic purposes, sunscreen
preparations, sun-tanning preparations [cosmetics],
beard dyes, cosmetic preparations for slimming purposes, deodorants for human beings, decorative
transfers for cosmetic purposes, astringents for cosmetic purposes, bleaching preparations [decolorants]
for cosmetic purposes, tissues impregnated with
cosmetic lotions, after-shave lotions, hair spray, mascara, anti-wrinkle cream, eye shadow, hair colurants, hair tonic, hair dyeing preparations, dentifrices, preparations for cleaning dentures, breath
freshening sprays, dental bleaching gels, scented
wood, incense, sachets for perfuming linen, potpourris [fragrances], cosmetics for animals, air fragrance preparations, optical lenses, optical goods,
eyeglass chains, eyeglass cases, spectacle glasses,
eyeglass frames, pince-nez, eyeglasses, sunglasses,
precious metals, unwrought or semiwroueht, alloys
of precious metal, boxes of precious metal, jewelry
cases [caskets], bracelets [jewellery], charms [jewellery], trinkets [jewellery], brooches [jewellery], chains [jewellery], necklaces [jewellery], tie clips, diamonds, jewellery, ornamental pins, semi-precious
stones, precious stones, statues of precious metal,
paste jewellery [costume jewellery], rings [jewellery], earrings, cuff links, figurines [statuettes] of precious metal, tie pins, key rings [trinkets or fobs],
clocks, wristwatches, watch bands, watch chains,
chronographs [watches], chronometers, clock cases,
watches, watch glasses, movements for clocks and
watches, alarm clocks, watch cases, stopwatches,
woman's bags, woman's handbags, woman's purses,
all for formal wear, overalls, shoulder wraps, camisoles, underclothing, dressing gowns, sweaters,
shirts, short-sleeve shirts, clothing, furs [clothing],
tights, combinations [clothing], corselets, suits, ready-made clothing, trousers, outcrclothing, knitwear
[clothing], corsets [underclothing], waistcoats, coats,
jerseys [clothing], skirts, sports jerseys, singlets,
cuffs, pelisses, beach clothes, pyjamas, dresses, underpants, brassieres, overcoats, jackets [clothing],
bath-robes, parkas, petticoats, slips [undergarments],
clothing of imitations of leather, clothing of leather,
tee-shirts, leggings [leg warmers], wind jackets,
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down jackets, children's clothing, babies' pants
[clothing], layettes [clothing], clothing for gymnasttics, waterproof clothing, raincoats, dance clothing,
footwear, bath slippers, boots, half-boots, gaiters,
slippers, sandals, shoes, heels, berets, caps [headwear], hats, headgear for wear, ear muffs [clothing],
headbands [clothing], stockings, hosiery, socks, garters, leggings, ankle socks, gloves [clothing], shawls,
neckties, scarves, fur stoles, bandanas [neckerchiefs], ascots, bow tic, belts [clothing], girdles, leather
belts [clothing], chasubles, sashes for wear, wimples,
maniples, shower caps, sleep masks, wedding dresses.
__________________________________________
(260) AM 2018 95966 A
(800) 1213251
(151) 2014 03 04
(891) 2017 05 22
(731) Name and address of the holder of the
registration Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "SRP GRUPP"
ul. Sovetskaya, 18, RU-630099 Novosibirsk,
Russian Federation
(540)

(591) White, red, yellow and black. Background
image in black, white letters, stylized flames
with the transition from red to yellow
(531) 01.15.05; 26.04.13; 26.04.24; 27.05.24;
29.01.13
(511)
3 – Snack-bars; cafés; cafeterias; rental of chairs,
tables, table linen, glassware; rental of tents; rental
of transportable buildings; restaurants; self-service
restaurants; canteens; bar services; food and drink
catering.
__________________________________________
(260) AM 2018 95968 A
(800) 1344883
(151) 2017 04 13
(891) 2017 12 15
(731) ara AG
Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld,
Germany
(540)

ara Fusion 4
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, in particular belts; footwear, in particular insoles; headgear.
__________________________________________
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(260) AM 2018 95971 A
(800) 1365292
(151) 2017 06 08
(891) 2017 12 18
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

DEKENOR
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 95979 A
(800) 1382950
(151) 2017 06 22
(891) 2017 06 22
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria
(540)

(591) Red, white and grey
(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17;
27.05.22; 27.05.24; 29.01.13
(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
__________________________________________
(260) AM 2018 96010 A
(800) 1383236
(151) 2017 06 06
(891) 2017 06 06
(731) FUJIAN JINLU DAILY CHEMICALS,
CO., LTD.
Dongxi Industrial Zone, Honglai, Nan'an
362300 Fujian, China
(540)

(591) Black, white
(531) 03.04.07; 03.04.22; 27.05.17; 27.05.22
(511)
5 – Mosquito-repellent incense; electric mosquito repellent incense; mosquito repellents aerosol; cock-

roach-repellent incense; liquid mosquito repellent
incense; fly killing incense; preparations for destroying mice; chemical preparations to treat mildew;
toilet deodorizer.
__________________________________________
(260) AM 2018 96011 A
(800) 1383255
(151) 2017 05 31
(891) 2017 05 31
(731) FONTI ALTA VALLE PO S.P.A.
Via Roma, 61, PAESANA (Cuneo), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.18; 27.05.21; 27.07.01
(511)
32 – Non-alcoholic beverages; aerated mineral water; non-aerated mineral water; flavoured mineral
water; vitamin enriched water [beverages]; energy
and sports drinks; aerated non-alcoholic beverages;
non-aerated non-alcoholic beverages; fruit-based
beverages and juices; vegetable juices [beverages];
syrups and other preparations for making beverages;
essences for making beverages; sherbets [beverages].
__________________________________________
(260) AM 2018 96014 A
(800) 1383396
(151) 2017 06 05
(891) 2017 06 05
(731) RAPRO KİMYA TURİZM BİLİŞİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Ankara
Asfalti 26.Km Kuyucak Yolu No:226
Kemalpaşa İzmir, Turkey
(540)

(591) Black, yellow
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.22; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(526) AUTOMOTIVE RUBBER PARTS
(511)
7 – Engines and motors, other than for land vehicles,
parts and fittings therefor, hydraulic and pneumatic
controls for engines and motors, brakes other than
for vehicles, brake linings for engines, crankshafts,
transmission gears for machines, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land ve-
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hicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel
filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors
for land vehicle engines, fuel economises for land
vehicle engines, pumps for land vehicle engines,
valves for land vehicle engines, starter motors for
land vehicles, dynamos for land vehicle engines,
sparking plugs for land vehicle engines; bearings,
namely ball or roller bearings for machines.
12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds;
engines and motors for land vehicles; clutches for
land vehicles; transmissions, transmission belts and
transmission chains for land vehicles; gearing for
land vehicles; brakes, brake discs and brake linings
for land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle suspension springs, shock absorbers for
automobiles, gearboxes for land vehicles, steering
wheels for vehicles, rims for vehicle wheels; vehicles for locomotion by water and their parts, other
than their motors and engines.
17 – Raw or semi worked rubber and gum for use in
the manufacture of goods made from these materials
and not included in other classes; gutta-percha; asbestos; latex, mica and goods made from these materials; flexible pipes made from rubber and plastic;
hoses made of plastic and rubber, including those
used for vehicles; junctions for pipes of plastic and
rubber; pipe jackets of plastic and rubber; hoses of
textile material; junctions for pipes, not of metal;
pipe jackets, not of metal; connecting hose for vehicle radiators; synthetic plastic as semi-finished products in form of foils, plates, rods, profiles, hoses,
tubes, blocks; rubber hoses.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; design of advertising
materials; compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of
office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business
administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel
recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel
placement services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, namely, engines and motors, other than for land vehicles, parts
and fittings therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for
vehicles, brake linings for engines, crankshafts,
transmission gears for machines, cylinders for engi-
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nes, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel
filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle
engines, engine cylinders for land vehicles, engine
cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors
for land vehicle engines, fuel economisers for land
vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land
vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking
plugs for land vehicle engines, bearings, namely ball
or roller bearings for machines, motor land vehicles,
motorcycles, mopeds, engines and motors for land
vehicles, clutches for land vehicles, transmissions,
transmission belts and transmission chains for land
vehicles, gearing for land vehicles, brakes, brake
discs and brake linings for land vehicles, vehicle
chassis, automobile bonnets, vehicle suspension
springs, shock absorbers for automobiles, gearboxes
for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims
for vehicle wheels, vehicles for locomotion by water
and their parts, other than their motors and engines,
raw or semi worked rubber and gum for use in the
manufacture of goods made from these materials,
gutta-percha, asbestos, latex, mica and goods made
from these materials, flexible pipes made from rubber and plastic, hoses made of plastic and rubber,
including those used for vehicles, junctions for pipes
of plastic and rubber, pipe jackets of plastic and
rubber, hoses of textile material, junctions for pipes,
not of metal, pipe jackets, not of metal, connecting
hose for vehicle radiators, synthetic plastic as semifinished products in form of foils, plates, rods, profiles, hoses, tubes, blocks, rubber hoses; enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media
or through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2018 96017 A
(800) 1383453
(151) 2017 10 17
(891) 2017 10 17
(731) SHURAVKO VLADIMIR
MIKHAYLOVICH
ul. Zvezdnaya, d.38, g. Zhukovka RU-242700
Bryanskaya obl., Russian Federation
(540)
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(591) Yellow, black, blue, white.
(531) 01.15.23; 14.07.06; 14.07.18; 14.07.19;
26.04.01; 26.04.02; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.24; 28.05; 29.01.15
(526) TOOL COLLECTION
(511)
8 – Hand tools and implements (hand-operated).
35 – Demonstration of goods; opinion polling; market studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice
shop]; business investigations; business research;
marketing research; marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others; distribution
of samples; administrative processing of purchase
orders; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses]; business
efficiency expert services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96018 A
(800) 1383462
(151) 2017 11 09
(891) 2017 11 09
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.03; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.08
(511)
9 – Charging devices for digital electronic devices;
wireless charging devices for computers, digital electronic devices, mobile phones, media players,
smartwatches, wearable computer, earphones, earphone cases, and computer peripherals; wireless chargers; wireless charging cases.
__________________________________________
(260) AM 2018 96019 A
(800) 1383504
(151) 2017 10 23
(891) 2017 10 23
(731) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo, Japan

(540)

(591) Black, white
(531) 03.07.01; 03.07.16; 27.05.01
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in this class;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
__________________________________________
(260) AM 2018 96020 A
(800) 1383526
(151) 2017 09 04
(891) 2017 09 04
(731) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
12 cours Sablon, F-63000 Clermont-Ferrand,
France
(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.23; 04.05.04; 04.05.05; 26.11.08
(511)
1 – Unprocessed, natural and synthetic polymers;
plasticizers for polymers; unprocessed polymer resins; compositions for repairing tires and inner tubes; rubber adhesives and fillers for repairing tires
and inner tubes; antifreeze; chemical products in the
form of granules and/or powders and composite materials made of ceramic, all these goods for additive
manufacturing.
3 – Windshield-cleaning liquid; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; degreasers other than for use in manufacturing processes.
4 – Lubricants; lubricating oils; lubricants for pneumatic tires.
5 – Deodorants (deodorizing products); equipped
first-aid kits.
6 – Unwrought and semi-wrought common metals
and their alloys; non-electric cables and wires of metal; balls of steel; metal nails, studs and screws; metal air bottles for inflating tires; metal wheel moun-
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ting bolts; common metals and their alloys in the
form of powders and/or granules for additive manufacturing.
7 – Machines and machine tools; coupling mechanisms and belts for transmission, except for land
vehicles; belts for conveyors; anti-vibration devices
for machines, transmission components for machines, other than for land vehicles; stationary or mobile motors for machines; fuel cell electricity generators; high-pressure cleaners; apparatus for tire mounting and dismounting; jacks [machines] and cylinders [machines]; air pumps and their accessories;
inflators (machines); connectors for inflating tires
(parts of machines); vacuum cleaners; spray guns for
paint; air compressors; machines for additive manufacturing (3D printers).
8 – Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; scrappers for vehicle windows; shovels; chain
rivet; screwdrivers; multi-function hand tools; jacks
[hand tools] and cylinders [hand tools]; levers for
tire mounting and dismounting; breast drills (tools).
9 – Tire deflation warning devices; tire electronic
surveillance system for providing information on the
operational parameters of vehicle tires; fuel cells;
systems and fuel cell components for electric,fixed
or mobile generators; chargers for electric batteries
for vehicles; electric current rectifiers; electric converters and inverters, voltage regulators for vehicles;
computer programs and software for querying databases; media for processing, storage of information
and data for computers and peripheral apparatus for
computers; software and applications for mobile devices; software, databases and computer hardware
for vehicle, trailer and tire management; downloadable software and applications for mobile devices
for navigation systems (GPS); social interactive software for the exchange of information between users
relating to navigation, meteorology, transport, traffic, travel, restaurants, service stations, parking lots,
resting places and vehicle maintenance and repair
centers; devices for global positioning systems
(GPS); software and applications for mobile devices
especially for the on-line calculation of road itineraries, route planning to follow in all types of vehicles
and on foot; downloadable software and applications
for mobile devices especially for managing information relating to tourism, transport, traffic, travel, restaurants, service stations, car parks, rest areas and
vehicle maintenance and repair centers; downloadable software and applications for mobile devices
notably for enabling the provision of information
and advice in the field of tourism, transport, travel,
traffic, restaurants, service stations, car parks, rest
areas and vehicle maintenance and repair centers;
downloadable software and applications for mobile
devices for on-line assistance systems in the prepara-
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tion and planning of travel, travel itineraries and
tours; application development software; computer
databases in the field of road itineraries, transport
and traffic, travel, tourism, restaurant services,
service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair centers; computer programs for
accessing, browsing and searching databases on-line;
website design, creation, publication and hosting
software; database server centers in the field of
information concerning traffic, transport, travel, tourism and restaurant services, service stations, car
parks, rest areas and vehicle maintenance and repair
centers; downloadable electronic publications provided on-line from databases in the field of road itineraries, transport and traffic, travel, tourism, restaurant services, service stations, car parks, rest areas
and vehicle maintenance and repair of centers; books, magazines, periodicals, newsletters, newspapers, reviews and other downloadable electronic
publications; jump start cables; pressure gauges;
clothing for protection against fire; ear plugs for
diving; safety gloves for protection against accidents
or injury; vehicle breakdown warning triangles; protective helmets, reflectors for clothing, divers'
masks, spectacles (optics) and sunglasses; diaries
and personal digital assistants, cameras, video game
programs; calculators, mouse pads, USB flash drives; computer mice; blood alcohol level measuring
apparatus; printers.
10 – Ear plugs [ear protection].
11 – Apparatus and instruments for lighting; heated
blankets for non-medical use, defrosters for vehicles,
air deodorizing apparatus, isothermal cabinets or any
other electric isothermal container, cooking apparatus; tanks and apparatus for pressurized water distribution; light bulbs for vehicles.
12 – Pneumatic tires for vehicle wheels; inner tubes
for pneumatic tires; treads for retreading tires; tracks
for track vehicles; suspensions, axles, springs, shock
absorbers, filtering units, anti-vibration devices for
vehicles, elastic crawler tracks for land vehicles;
protection flaps for pneumatic tires; wheels, wheel
carriers, anti-skid spikes and studs for tires; adhesive
rubber parts and patches for repairing tubes or tires;
air pumps and their accessories; tire valves; equipment for tire repair, tire repair kits, tire puncture
repair equipment for pneumatic tires; rims; anit-skid
chains for tires; mudguards; luggage carriers for vehicles; safety seats for children, for vehicles; seats
for two-wheeled vehicles and tricycles; anti-theft devices for vehicles; bags for two-wheeled vehicles
and tricycles; strollers for children; tire inflators;
windshield wiper blades; bicycle carriers for automobiles; ski carriers for automobiles; covers for tires; covers for bicycles; hub caps for wheels; bicycle
handlebar grips; plastic light bulb boxes for vehicles
[included]; water bottle holders for bicycles.
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14 – Works of art of precious metal; timepieces and
chronometric instruments; jewelry articles; jewelry;
key rings; cuff links; tie clips and tie pins; ornamental pins; badges of precious metal.
16 – Paper; cardboard; printed matter; newspapers;
prospectuses; pamphlets; magazines and periodicals;
books; albums; road and tourist maps; tourism and
travel guides; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesive materials (stationery); paintbrushes; typewriters and office requisites (other than
furniture); instructional and teaching material (other
than apparatus); pens; writing instruments; cases for
pens and pencils (not of precious metal or coated
therewith); non-leather card cases for business cards
and credit cards; cases for road and tourist maps and
tourist guides; calendars; paperweight; note books,
address books; diaries (planners); almanacs; posters;
desk mats; notepads; plastic or paper bags for household purposes.
17 – Elastomeric polymers; semi-processed or unprocessed natural or synthetic rubber; plastics (semifinished), rubber sheets, rubber pipes; rubber thread
not for textile use; gutta-percha; raw or semi-processed elastic resins, balata and substitutes; sheets,
plates and rods of plastic (semi-finished goods); materials for packing, stopping and insulating; flexible
pipes not of metal.
18 – Beach umbrellas; umbrellas; traveling sets (leatherware), attaché cases, briefcases (leather goods),
suitcases, traveling bags, handbags, backpacks, shopping bags, bags for campers, beach bags, rucksacks
for mountaineers, garment bags for travel, business
card cases, credit card cases.
20 – Goods not included in other classes made of
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory,
shell, amber, wax, plaster, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics; Furniture, mirrors, picture frames; decorative
articles made of plastic (figurines); pillows, cushions, mattresses; plastic light bulb boxes for vehicles.
21 – Glassware for domestic use; porcelain and earthenware; tableware [dishes]; cutlery holders; brushes; bottle openers, bottle openers; portable household containers, water bottles for cyclists and other
sportsmen, utensils and containers for household and
kitchen use (not made of precious metal, or coated
therewith and non-electric), non-electric portable
coolers, tableware not made of precious metal, isothermal cases.
24 – Decorative textile goods (not included in other
classes) namely flags and badges, textile badges and
labels; textile table cloths and table napkins, travel
blankets.
25 – Clothing, sports clothing, underwear, wind breakers, tracksuits, raincoats, tank tops, parkas, ponchos, anoraks, fleece coats, shirts, blouses, polo

shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, vests, trousers,
dresses, skirts, sarongs, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, pajamas, costumes, bathing caps, jackets,
blazers, jackets, blouses, aprons, belts (clothing),
suspenders, gloves (clothing), gloves for cyclists,
neckties, scarves, bandannas, shawls (clothing), headbands (clothing), ear muffs, hats, berets, beanies,
caps, visors and other headgear, socks, ankle socks,
work overalls; boots, half-boots, sandals, town shoes
and sports shoes, slippers and other footwear; belts
made of leather and imitation leather belts.
26 – Badges for wear, not of precious metal.
27 – Mats, floor mats and rubber mats for vehicles;
doormats.
28 – Games, toys and sports articles (except clothing); playing cards; decorations for Christmas trees
except candles and confectionery; snow globes; pool
snookers; rackets; balls and shuttlecocks [games];
scale model vehicles.
34 – Non-electric lighters, ashtrays (not made of precious metal or coated therewith), matches.
35 – Advertising; advertising by mail order; commercial business management; commercial administration; office functions; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); newspaper subscription services (for others); arranging subscriptions to telecommunication
services for others; business management and organization consultancy; business organization and management consulting intended especially for automotive and tire professionals; management of computer
files and databases; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; online advertising on a computer network; rental of advertising
time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; organization and conducting of trade promotional and advertising operations
to build customer loyalty; organization and conducting of market surveys; data entry, processing, collection, compilation and systemization in computer
databases comprised of information and data relating
to the management of vehicles, tires, vehicle location and road itineraries; research and recovery services for computerized commercial information;
providing information and advice on the selection of
tires and driving methods and practices; commercial
information and advice related to tire management,
namely the choice, maintenance, repair, retreading,
replacement and pressure monitoring of vehicle fleet
tires; commercial information and advice related to
vehicle location; organization and management of
demonstrations of driving practices concerning
motor vehicles in various conditions relating to driving, roads and tires for commercial purposes; retail
and wholesale services of vehicle tires, inner tubes,
valves for tires and vehicles parts; on-line retail and
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wholesale services for vehicle tires, inner tubes,
valves for tires and vehicles parts; advertising and
commercial patronage and sponsoring; public relations services for foundations and other establishments dedicated to industrial research, training and
education, social and humanitarian actions, health,
culture, heritage conservation, protection of the environment, sports; consultancy and advice relating to
management, strategy, organization and management of businesses and employees thereof; advice,
information linked to employment development and
professional and social integration; organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes; domestic assistance services to individuals namely for carrying out administrative procedures; advice regarding organizational project management
for installation of additive manufacturing machines;
retail services for items and/or spare parts in the nuclear field, aeronautics, railway, automotive, medical
and dental fields produced by additive manufacturing.
36 – Insurance services; insurance compensation of
the residual value in case of tire replacement, cost
coverage for tire or vehicle expenses, hotel accommodation or transportation home in case of breakdown; capital investments; financial sponsorship and
patronage; charitable fundraising; fund raising, collection and distribution of donations to associations,
to non-profit organizations; financing of studies and
projects in relation to the fields of education, social
and humanitarian action, health, culture, heritage
conservation, protection of the environment, sports;
financial support for industrial research, training and
education, social and humanitarian acts, health, culture, heritage conservation, protection of the environment, sports; assistance to facilitate the schooling
of adults (financing).
37 – Installation, maintenance, inflating, repair, mounting, dismounting, retreading, regrooving and/or
replacement of tires, inner tubes or wheels for vehicles and trailers; wheel balancing services; repair and
maintenance of vehicles, spare parts, accessories for
vehicles; cleaning and washing of vehicles, tires
and/or vehicle wheel; road assistance services in case of breakdown caused by tires (repair); information and advisory services relating to the repair or
maintenance of vehicles; services relating to the inspection of vehicles prior to maintenance and repair;
organization of mounting, maintenance, repair and
replacement of tires and vehicle parts; installation,
maintenance, assembly, disassembly and repair of
additive manufacturing machines.
38 – Provision of online forums; provision of access
and rental of access to databases relating to road itineraries, transport and traffic, travel, tourism and
gastronomy by electronic transmission; transmission
of data relating to business and road itineraries; provision of information and/or computer data relating
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to road itineraries, transport and traffic, travel, tourism and gastronomy.
39 – Assistance in the event of vehicle breakdown
(towing); repatriation by all means, of individuals
and/or vehicles in case of breakdown; storage of
tires and/or vehicle wheels; vehicle location services; information services relating to the tracking of
vehicles and trailers; transport; transport information; transportation logistics services; transport of
goods; delivery of tires and/or vehicle wheels and/or
vehicle parts and components; travel organization,
and particularly by on-line transmission of road itineraries, which are accessible via global communication networks (the Internet); provision of data
and/or geographical information, cartographic information, and of information relating to roads, navigation, traffic, road itineraries, transport, travel and
points of interest by means of telecommunication
networks and mobile devices; vehicle navigation and
location services by computer via global positioning
systems (GPS); consulting and information services
in the field of transport by road, air, sea and railway;
information and advice relating to tourism, road itineraries, transport and traffic, travel; transportation
of equipment for humanitarian aid operations and
solidarity actions.
40 – Waste recycling; information on waste treatment; manufacturing of materials including manufacturing of powders and/or granules for the manufacturing of additive; serial manufacturing of objects
and/or spare parts produced by additive manufacturing; recycling of materials used for additive manufacturing; treatment of materials including the treatment of powders and/or granules for additive manufacturing of products made of metal and/or ceramic.
41 – Arranging and conducting of events in connection with teaching automobile driving and vehicle
tires usage; organization and management of demonstrations of vehicle driving practices in various conditions relating to driving, roads and tires; organization of vehicle races; arranging and conducting of
competitions in the field of vehicle tires; technical
training services relating to the tire trade; training
services in the field of repair and replacement of
tires; training services in the use of machines for the
mounting, dismounting, repair and inflating tires;
training services relating to business franchise management; education; training; entertainment; sporting
and cultural activities; information relating to entertainment or education; ticket agency and reservation
services for events; publication of books; organization of competitions (education or entertainment);
arranging and conducting of seminars, colloquiums,
conferences or congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; publishing
services (including electronic publishing) of newspapers, magazines, books, journals, pamphlets, guidebooks and maps; organization and conducting of
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workshops and training courses; provision of downloadable and/or non-downloadable publications; assistance to facilitate adult schooling (training); training in the field of treatment of materials and in the
field of additive manufacturing; training for the operation of machines for additive manufacturing.
42 – Technical information and advice related to tire
management, namely the choice, maintenance, repair, retreading, replacement and pressure monitoring
of vehicle fleet tires; expertise services in connection
with the choice, condition, maintenance and/or repair of tires, spare parts and accessories for vehicles;
technical information and advice related to vehicle
and trailer tracking; testing and quality control of
tires and inner tubes; design of business premises for
the tire trade; development, design, maintenance,
publishing and providing of software, mobile applications, databases and web sites; provision of search engines enabling the procurement of information via a communication network; evaluations and
assessments in the fields of science and technology
provided by engineers; scientific and technological
research; research and development of new products
for others; technical project studies; engineering department services, expertise, assistance in design and
development for the construction of additive manufacturing machines, of objects and/or spare parts
with a view to their production by means of additive
manufacturing; software design, development and
installation services; studies and research related to
waste treatment.
43 – Information and consulting services in the field
of tourism (restaurant services and accommodations), culinary and gastronomic matters, restaurants
and hotels, foodstuffs and alcoholic and non-alcoholic beverages; hotel and restaurant reservation services; provision of information and/or data relating
to culinary, gastronomic, restaurant and hotel matters.

(540)

(591) Orange, violet, pink, blue, silver, grey and white
(531) 02.09.19; 25.01.01; 29.01.15
(511)
3 – Cosmetics; cosmetic preparations for skin care.
5 – Pharmaceutical preparations; medicated toiletry
preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96032 A
(800) 1384255
(151) 2017 11 11
(891) 2017 11 11
(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara
CA 95051, USA
(540)

44 – Domestic assistance to individuals namely assistance with daily care; domestic assistance to individuals namely medical assistance; medical aid
services to people in need.
45 – Legal aid services for the creation of businesses; support and monitoring services for employment
search and professional and social integration.
__________________________________________
(260) AM 2018 96031 A
(800) 1384245
(151) 2017 10 17
(891) 2017 10 17
(731) GRINDEKS, AS
Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga,
Latvia

(591) Black and white
(531) 01.01.01; 01.01.10; 26.01.06; 26.01.24
(511)
44 – Medical services in the nature of medical analysis and diagnosis; genetic analysis and reporting
services for medical purposes; nucleic acid sequencing and analysis services for medical purposes; genome sequencing and analysis services for medical
purposes; DNA screening for medical purposes; providing information in the field of DNA sequencing
and genomics for medical purposes; consultation in
the field of medicine, health and pharmaceuticals;
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medical testing for diagnostic purposes in the field
of human cancer; DNA and polynucleic acid testing
services for medical diagnostic services; conducting
medical tests to diagnose diseases.
__________________________________________
(260) AM 2018 96033 A
(800) 1384261
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO.,
LTD.
Daozhuang Town, Guangrao County,
Dongying City 257300 Shandong Province,
China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.01.01; 27.01.12; 27.05.02
(511)
12 – Automobiles tires; tires for vehicle wheels.
__________________________________________

ORIFLAME FEET UP
(591) Black and white
(511)
3 – Skin moisturisers; body moisturisers; foot
scrubs; foot deodorant spray; foot balms (non-medicated -); foot care preparations (non-medicated -).
__________________________________________
(260) AM 2018 96036 A
(800) 1384364
(151) 2017 08 03
(891) 2017 08 03
(731) ORIFLAME COSMETICS AG
c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen,
Switzerland
(540)

ORIFLAME SUBLIME
NATURE

(260) AM 2018 96034 A
(800) 1384270
(151) 2017 11 15
(891) 2017 11 15
(731) BEIERSDORF AG
Unnastr. 48 20253 Hamburg, Germany
(540)

(591) Dark blue, white, silver, black and various
shades of grey
(531) 25.07.02; 26.01.03; 26.01.20; 26.04.24;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.13
(511)
3 – Non-medicated soaps; perfumery, non-medicated
cosmetics, cosmetic hair care preparations, deodorants and anti-perspirants for personal use, cosmetic
skin care and skin cleansing preparations, cosmetic
shaving preparations.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96035 A
(800) 1384362
(151) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(731) ORIFLAME COSMETICS AG
c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen,
Switzerland
(540)

(591) Black and white
(511)
3 – Non-medicated conditioning and care preparations for application to the hair, scalp, skin and nails;
soaps; perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet
waters; essential and herbal oils; cosmetics; make-up
preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish
removers; non-medicated toilet preparations; hair
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for
use in the bath or shower; bath and shower oils, gels,
creams and foams; face and body masks; face and
body scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants;
preparations for use before shaving and after shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving gels;
after-shave preparations; pre-shave preparations;
talcum powders; toiletries; dentifrices; toothpastes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96037 A
(800) 1384367
(151) 2017 08 23
(891) 2017 08 23
(731) ORIFLAME COSMETICS AG
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
CH-1211 Geneva, Switzerland
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(540)

fats; cooking fats; edible cooking oils; dairy products based on milk substitutes.

ORIFLAME VIP
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated conditioning and care preparations for application to the hair, scalp, skin and nails;
soaps; perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet
waters; essential and herbal oils; cosmetics; make-up
preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish
removers; non-medicated toilet preparations; hair
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for
use in the bath or shower; bath and shower oils, gels,
creams and foams; face and body masks; face and
body scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants;
preparations for use before shaving and after shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving gels;
after-shave preparations; pre-shave preparations; talcum powders; toiletries; dentifrices; toothpastes.
__________________________________________

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; readyto-drink tea; ready-to-drink coffee; edible ices; mustard; vinegar, sauces (condiments); sauces; readymade sauces; ice.

(260) AM 2018 96038 A
(800) 1384391
(151) 2017 06 14
(891) 2017 06 14
(731) ECOLEAN AB
Box 812, SE-251 08 Helsingborg, Sweden
(540)

33 – Alcoholic beverages (except beers); wine.
__________________________________________

ECOLEAN
(591) Black, white
(511)
29 – Meat extracts; soups; soup concentrates; preparations for making soups; preserved and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; fruit juices for cooking; eggs; milk and milk products; milk
beverages; beverages consisting principally of milk;
milk based drinks and beverages, milk predominating; milk beverages containing fruit; beverages having a milk base; dairy-based beverages; milk shakes; organic milk; sour milk; kefir; buttermilk; soured milk; skimmed milk; evaporated milk; condensed milk; flavoured milk; drinks flavoured with fruit,
fruit pastes or fruit juices and having a milk base;
milk-based beverages flavoured with coffee, chocolate or vanilla; fermented milk; milk substitutes; desserts made of milk products; dairy puddings; milk
based desserts; dairy products and substitutes for
dairy products; cream [dairy products]; cream, being
dairy products; artificial cream (dairy product substitutes); non-dairy creamers; sour cream; sour cream
substitutes; crème fraîche; yoghurt; flavored yoghurt; drinking yoghurt; yoghurt drinks; yoghurt beverages; yoghurt-based drinks; Turkish yoghurt,
Greek yoghurt; beverages made from yoghurt, yoghurt based beverages and yoghurt desserts; lactic
acid bacteria beverages; oat based and cereal based
beverages for use as milk substitutes; edible oils and

32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; waters; bottled water;
bottled drinking water; carbonated water; carbonated
mineral water; drinking water; drinking mineral water; drinking spring water; non-carbonated soft
drinks; still water; soft drinks; fruit flavored soft
drinks; non-carbonated soft drinks; energy drinks;
energy drinks containing caffeine; sports drinks; nutritionally fortified beverages; beverages containing
vitamins; fruit beverages and fruit juices; juices; fruit nectars; fruit nectars, non-alcoholic; fruit juice
concentrates; smoothies; beverages mainly consisting of fruit juices; iced and frozen fruit beverages; syrups and other preparations for making beverages.

(260) AM 2018 96039 A
(800) 1384406
(151) 2017 07 31
(891) 2017 07 31
(731) BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.
71 Stevenson Street, 22nd Floor San
Francisco CA 94105, USA
(540)

BAREMINERALS
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics; make-up kits comprised of powders
for the face; make-up kits comprised of powders for
the eyes; skincare products, namely, non-medicated
skin care preparations, namely, skin moisturizer,
skin cleansers, facial cleansers, beauty serums, beauty masks, skin lotions, facial cream, facial lotion,
facial masks, facial scrubs, facial concealer, antiaging creams and non-medicated exfoliant preparations for skin; non-medicated skin care preparations;
powder for makeup; make-up powder; non-medicated skin creams; non-medicated lip care preparations; lip liner; lip gloss; eye make-up; concealers
for eyes; eye liner; eye-shadow; eye make-up remover; cleaner for cosmetic brushes; skin bronzer;
blush; foundation; make-up primer; mascara; lipstick; non-medicated lip plumping preparations.
21 – Cosmetic brushes; lip brush; make-up brushes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96040 A
(800) 1384453
(151) 2017 08 22
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(891) 2017 08 22
(731) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene,
Denmark
(540)

(591) The mark is in blue and white
(531) 26.04.10; 26.05.04; 29.01.12
(511)
6 – Building materials of metal, namely, grids of
metal; ceiling systems of metal for attaching ceiling
panels.
17 – Insulating materials of mineral wool; packing,
stopping and insulating materials; insulants in the
form of strips, felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for insulation and scaling against heat,
cold, fire, sound, vibrations, air, light and humidity/moisture/damp/vapour, including sound absorbing
materials for acoustic regulation; acoustic and thermal insulation products and articles; insulation and
vapour barrier products and articles; insulation in the
form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the
form of matting for insulation; mineral wool/fibres
[insulators]; processed mineral fibres for use in the
manufacture of seals, sealants, fillers and gaskets;
boards of extruded mineral wool, shells of mineral
wool, blankets of mineral wool, mineral wool stucco
and mineral wool felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and loose or semi-finished mineral wool fibres for manufacture of reinforcing and/or
filling materials for insulation; insulating mineral
wool fibres for use in sealing and gasketing applications in the automotive and building industry; electrical insulating boards; friction materials; mineral
wool boards for ventilated constructions, for facade
cladding, roofs, soffits and fascias; insulating building materials of mineral wool; wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool and fibres.
19 – Building materials for road and track constructions and for fencing; processed mineral fibres for
use in the manufacture of cements and plaster for
building purposes; processed mineral fibres for use
in the manufacture of asphalt sealants and of sealants
for road construction and roofing.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96043 A
(800) 1384467
(151) 2017 10 23
(891) 2017 10 23
(731) AL HILAL & AL NEGMA A IZAHABIA
COMPANY. S.A.E
23 Abdel Aziz Street, Abdeen, Cairo, Egypt
(540)

(591) Red and golden yellow
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.07.06; 26.04.01;
26.04.05; 26.04.13; 29.01.13
(511)
21 – Plastic containers and articles for cleaning purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96045 A
(800) 1384497
(151) 2017 11 19
(891) 2017 11 19
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

PROMOTION
(591) Black, white
(511)
9 – Computer graphics software; computers; computer display screens; handheld mobile digital electronic devices used as a telephone, personal digital assistant, electronic personal organizer, and electronic
notepad computer, and used to access the Internet,
electronic mail, digital audio and video, and other
digital data; computer display screen software.
__________________________________________
(260) AM 2018 96090 A
(800) 1385088
(151) 2017 11 27
(891) 2017 11 27
(731) ALPEN PHARMA AG
Casinoplatz 2, CH-3011 Bern, Switzerland
(540)

COLLART
(591) Black, white
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(511)
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture material; therapeutic and
assistance devices designed for people with disabilities; massage apparatus; apparatus, devices and articles for child care; apparatus, devices and articles
for sexual activities.
__________________________________________
(260) AM 2018 96091 A
(800) 1385097
(151) 2017 07 06
(891) 2017 07 06
(731) "UCOM" Limited Liability Company
Teryan Str. 19, apt. 4, Yerevan, Armenia
(540)

(260) AM 2018 96092 A
(800) 375704B
(151) 1971 01 15
(891) 2017 11 23
(731) BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

AQUAPHOR
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery products, cosmetics, essential oils,
soap, washing and bleaching substances.
5 – pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, disinfectants.
__________________________________________
(260) AM 2018 96095 A
(800) 770374
(151) 2001 10 30
(891) 2018 01 02
(731) STICHTING BDO
Dr. Holtroplaan 27, NL-5652 XR
EINDHOVEN, Netherlands
(540)

(591) Green (pantone 375C) and white.
(531) 01.15.21; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(511)
38 – Telecommunications; cable television broadcasting; communications by cellular phones; communications by computer terminals; communications
by fiber optic networks; communications by telegrams; communications by telephone; computer aided
transmission of messages and images; electronic bulletin board services [telecommunications services];
facsimile transmission; information about telecommunication; message sending; news agency services;
paging services [radio, telephone or other means of
electronic communication]; providing access to databases; providing Internet chatrooms; providing online forums; providing telecommunication channels
for teleshopping services; providing telecommunications connections to a global computer network; providing user access to global computer networks; radio broadcasting; radio communications; rental of
access time to global computer networks; rental of
facsimile apparatus; rental of message sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunication
equipment; rental of telephones; satellite transmission; streaming of data; telecommunications routing
and junction services; teleconferencing services; telegraph services; telephone services; television broadcasting; telex services; transmission of digital
files; transmission of electronic mail; transmission of
greeting cards online; transmission of telegrams; videoconferencing services; video-on-demand transmission; voice mail services; wireless broadcasting.
__________________________________________

BDO
(591) Black, white
(511)
9 – Computer software; electronic publications.
16 – Printed matter; printed publications; newsletters; reports; forms; handbooks on the subject of
computer software.
35 – Accountancy; forensic accountancy, including
fraud investigation and research; internal and external auditing; book-keeping; tax research; tax preparation; consultancy and services rendered in the administrative and secretarial field; business investigations; business investigations and business consultancy relating to insolvent companies; formation of
companies; providing commercial and commercial
business information, whether or not on-line; cost
price analysis and consultancy related thereto; providing temporary management to an organization (interim management); business management assistance and consultancy; market research, market studies
and market analysis; business management and organization consultancy; business consultancy for the
benefit of companies; consultancy in the field of marketing and business efficiency; consultancy relating
to mergers, acquisitions, franchising, company sales
and winding-up; consultancy in the field of risk management and business process management; personnel management, selection and recruitment; personnel management consultancy; outplacement of personnel; counselling in dismissal procedures.
36 – Fiscal assessments; consultancy relating to financial and fiscal matters; consultancy relating to cre-
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dit and debtor control; actuarial services and consultancy related thereto; financial and fiscal research;
consultancy in the field of investments and subsidies; consultancy in the field of (obtaining) financing and loans; consultancy in the field of company
financing; real estate appraisal; real estate management; consultancy in the field of insurance and risk
management; pension services; management of pension funds; debt collection services; investment trust
services; providing (whether or not online) information in the field of insurance, financial matters and
fiscal matters.
41 – Education, courses and training in the field of
accountancy, book-keeping, financial and fiscal management, personnel and business management; arranging and conducting conferences, seminars, symposiums and workshops; editing and publishing in
the field of accountancy, book-keeping, financial
and fiscal management, personnel and business management.
42 – Consultancy on the subject of information technology, computer hardware and computer software;
system analysis; computer programming and programming for data processing; legal services, legal
consultancy, legal research; consultancy in the field
of tax law; consultancy and services rendered by a
notary public; arbitration services; dealing with complaints; consultancy regarding rules and legislation
in the field of environment; quality control, quality
research; scientific research; translation.
__________________________________________
(260) AM 2018 96100 A
(800) 1098383
(151) 2011 05 16
(891) 2017 12 11
(731) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE
KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ortaköy Merkez Mahallesi, Atalay Sokak,
No:5, Silivri, İstanbul, Turkey
(540)

morfose
(591) Black, white
(511)
3 – Detergents (other than those for industrial and
medical purposes), laundry bleach, laundry starch,
laundry blue, gelatinous soap, laundry softeners, anti-lime substances, granulated soap, glass cleaning
substances, whitening and shining substances, perfumes, volatile oils (essential oils), cologne, lotions,
deodorants, rose water, shaving lotions, anti-perspirant deodorants, nail polish, lipstick, mascara, creams, hair dyes, shampoos, hair care substances; eyebrow pencils (eye-liners), eye-brow colors in the
form of powders, nail polish remover, shaving creams, shower gels, petroleum jelly, depilatory subs-
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tances, henna for cosmetic purposes, slimming cosmetic products, filled cosmetic bags (cosmetic sets),
tissues soaked with cosmetic substances; ear cleaning swabs; cotton for cosmetic purposes; wet wipes, soaps, soaps for personal use including soaps
for medical and deodorant use, disinfectant soaps,
anti-perspirant soaps, teeth care products, dentifrices, toothpastes, medical teeth cleaning substances,
teeth cleaning powders, mouthwashes, cleaning substances for dentures, non-medical mouth washes, anti-tartar toothpastes, abrasive products, emery cloth,
emery paper, emery powders and pastes, pumice stones, pastes, polishes, polishes for leatherwear, polishes for metal ware, polishes for wood articles, polishes for floors, natural products used in the manufacturing of cosmetic and perfumery products and
soap.
__________________________________________
(260) AM 2018 96109 A
(800) 1307914
(151) 2016 03 24
(891) 2017 11 30
(731) CATH KIDSTON LIMITED
2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road,
London W10 6TH, United Kingdom
(540)

CATH KIDSTON
(591) Black, white
(511)
8 – Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; razors; manicure sets; scissors; tweezers; nail
clippers; emery boards; nail files; side arms; knives,
cutters (pizza, cake), hair straighteners (electric).
14 – Jewellery; horological and chronometric apparatus and instruments; watches; clocks; alarm clocks;
earrings; necklaces; bracelets; bangles; badges of
precious metal; pin badges; brooches; jewellery boxes; lanyards for keys; key rings, key fobs; beads for
making jewellery; parts and fittings for the aforesaid
goods.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; inflatable
furniture; inflatable seats; inflatable headrests; sleeping bags; furniture for camping; garden furniture;
pet beds; stools; chairs; tables; sofas; pet cushions;
pillows; cushions; seat pads; kneeling cushions; door
stops, not of metal or rubber; neck pillows; clothes
hangers; interior window blinds.
21 – Household and kitchen utensils and containers;
laundry hampers; laundry baskets; waste baskets;
domestic bread baskets; picnic baskets; glassware,
porcelain and earthenware; china; household ceramics; cups; mugs; crockery; trays; mixing bowls;
flour shakers; rolling pins; pie funnels; worktop savers; spatulas; kitchen containers in the form of storage tins, jars and boxes; plates; bowls; teapots; cake
stands; salt/pepper shakers; jugs; egg cups; bento
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boxes; coasters; dishes; toast racks; biscuit tins;
bottles; flasks; sippy cups; picnic sets; piggy banks;
money boxes; clothes pegs; tableware; ironing board
covers; tea cosies; oven gloves; napkin rings; wash
bags; make-up brushes; statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass; brushes; combs; soap
dispensers; cool bags; baking tins; baking utensils;
baking dishes; chopsticks, whisks non electric, food
mixers non-electric, bread bins, cutters (pastry, cookie, sandwich, food).
24 – Tea towels, towels, napkins, sheets, bed linen,
pillowcases, duvet covers, quilts, cushion covers,
fabrics, textiles and textile goods; table coverings;
curtains; shower curtains; place mats; blankets;
throws; bedding sets; handkerchiefs; muslin; face
cloths.
26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; sewing baskets, sewing boxes, sewing kits;
hair bobbles; needle cases; needle boxes; needle cushions; pin cushions; thimbles; badges; pin badges;
hair accessories, hair slides, clips, bands, pins, ties;
haberdashery; beads, not for making jewellery;
patches for decoration of textile articles; buttons; lanyards being cords for wear; laces; shoe laces; cross
stitch kits.
27 – Wallpaper; carpets, rugs and matting; wall hangings; bath mats; carpet tiles; tiles made of linoleum
for fixing to existing floors; floor coverings; rugs.
__________________________________________
(260) AM 2018 96110 A
(800) 1318548
(151) 2016 08 01
(891) 2017 12 18
(731) DEGESCH GMBH
Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11, 69514
Laudenbach, Germany
(540)

Magtoxin
(591) Black, white
(511)
5 – Preparations for pest control; pest extermination
preparations and articles; vermin extermination preparations; vermin destroying preparations, pesticides; herbicides; fungicides; parasiticides; pest control preparations in storage protection.
__________________________________________
(260) AM 2018 96111 A
(800) 1321420
(151) 2016 06 12
(891) 2017 11 27
(731) SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.
Unit 2006, No.1 100 Lane, East Sport
Road, Shanghai, China

(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
8 – Abrading instruments; hand tools, hand operated;
agricultural implements [hand-operated]; garden
tools; livestock marking tools; harpoons; nail clippers [electric or non-electric]; spanners [hand tools];
nail drawers; pliers; bits; saws [hand tools]; axes;
rams [hand tools]; screwdrivers; lifting jacks, handoperated; ratchet [hand tools]; rivet gun [hand tools];
engraving tool; knife; side arms, other than firearms;
cutlery (knives, forks and spoons).
__________________________________________
(260) AM 2018 96114 A
(800) 1340485
(151) 2017 01 04
(891) 2017 11 28
(731) JOINT STOCK COMPANY "FARMAK"
63, st. Kyrylivska, Kyiv 04080, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96125 A
(800) 1384794
(151) 2016 09 12
(891) 2016 09 12
(731) "ROBAPHARM" EOOD
араrtment оffice 34, Boulevard "Tzar Boris
III" N°168, District "Ovcha Kupel" BG-1618
Sofia, Bulgaria
(540)

RUMALON РУМАЛОН

(591) Black, white
(511)
5 – Absorbent cotton; acaricides; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment preparations; aconitine; adhesive plasters; adhesive bands for medical purposes;
adhesives for dentures; adjuvants for medical purposes; air purifying preparations; air deodorising preparations; albumin dietary supplements; albuminous
foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical pur-
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poses; alloys of precious metals for dental purposes;
aloe vera preparations for pharmaceutical purposes;
aluminium acetate for pharmaceutical purposes;
amino acids for medical purposes; amino acids for
veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical purposes; animal feed supplements for veterinary purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric preparations; antibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic preparations; antiparasitic collars for animals;
antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressants
for medical purposes; appetite suppressant pills;
aseptic cotton; asthmatic tea; babies' diapers [napkins]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; bacterial
poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical
and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages
for dressings; barks for pharmaceutical purposes;
bath preparations for medical purposes; bath salts for
medical purposes; belts for sanitary napkins [towels]; bicarbonate of soda for pharmaceutical puposes; biocides; biological preparations for medical
purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes;
blood plasma; blood for medical purposes; bone cement for surgical and orthopaedic purposes; bouillons for bacteriological cultures; bracelets for medical purposes; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; bronchodilating preparations;
bunion pads; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; cachets for
pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical
purposes; preparations for callouses; calomel; camphor oil for medical purposes; camphor for medical
purposes; candy, medicated; candy for medical purposes; capsules for medicines; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; castor oil for medical purposes; cattle washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cedar wood for use
as an insect repellent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; charcoal
for pharmaceutical purposes; chemical conductors
for electrocardiograph electrodes; chemical contraceptives; chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; chemical preparations to treat mildew;
chemical preparations to treat wheat blight [smut];
chemical preparations for treating phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for medical purposes; chemical
preparations for veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemicopharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for
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medical purposes; chloroform; cocaine; cod liver oil;
collagen for medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; compresses; condurango bark for medical purposes; solutions for
contact lenses; contact lens cleaning preparations;
cooling sprays for medical purposes; corn rings for
the feet; corn remedies; cotton for medical purposes;
cotton swabs for medical purposes; cream of tartar
for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical or veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; dental abrasives;
dental amalgams; dental cements; dental impression
materials; dental lacquer; dental mastics; dental amalgams of gold; deodorants, other than for human
beings or for animals; deodorants for clothing and
textiles; depuratives; preparations for destroying noxious animals; preparations for destroying dry rot
fungus; preparations for destroying mice; detergents
for medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes; diapers for pets; diastase for medical purposes;
dietary fibre; dietary supplements for animals; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical
purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; disinfectants; dog washes; dog lotions; douching preparations for medical
purposes; dressings, medical; drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; plant
fibre for use as a dietary supplement; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations
for veterinary purposes; enzyme dietary supplements; enzymes for medical purposes; enzymes for
veterinary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for
pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes;
eye-washes; eyepatches for medical purposes; preparations to facilitate teething; febrifuges; fennel for
medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish meal for pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes;
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly
catching paper; fly glue; fly destroying preparations;
food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical
purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks; fumigation preparations for
medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge for medical purposes;
gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose for medical purposes; glucose dietary supplements; glycerine for
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medical purposes; glycerophosphates; greases for
medical purposes; greases for veterinary purposes;
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for
medical purposes; haematogen; haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemostatic pencils; headache pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbicides; hormones for medical purposes; hydrastine;
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes;
infant formula; insect repellents; insect repellent incense; insecticides; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for
medical purposes; jalap; jujube, medicated; lacteal
flour for babies; larvae exterminating preparations;
laxatives; lead water; lecithin for medical purposes;
lecithin dietary supplements; leeches for medical
purposes; lime-based pharmaceutical preparations;
liniments; linseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; linseed dietary supplements; linseed oil dietary supplements;
lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes;
lotions for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical
purposes; malt for pharmaceutical purposes; malted
milk beverages for medical purposes; mangrove bark
for pharmaceutical purposes; meal for pharmaceutical purposes; medical preparations for slimming
purposes; medicated animal feed; medicinal alcohol;
medicinal mud; medicinal infusions; medicinal tea;
medicinal oils; medicinal herbs; medicinal roots;
medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; medicine cases, portable, filled; medicines for
alleviating constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines for
veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; menstruation bandages; menstruation
knickers; menthol; mercurial ointments; preparations
of microorganisms for medical or veterinary use;
milk ferments for pharmaceutical purposes; lactose
for pharmaceutical purposes; milk of almonds for
pharmaceutical purposes; milking grease; mineral
waters for medical purposes; mineral water salts;
mineral food supplements; mint for pharmaceutical
purposes; moleskin for medical purposes; mothproofing preparations; mothproofing paper; moulding
wax for dentists; mouthwashes for medical purposes;
mud for baths; mustard oil for medical purposes;
mustard for pharmaceutical purposes; mustard plasters; myrobalan bark for pharmaceutical purposes;
napkins for incontinents; narcotics; nervines; nutritional supplements; nutritive substances for microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; opiates;
opium; opodeldoc; opotherapy preparations; oxygen
baths; oxygen for medical purposes; pants, absorbent, for incontinents; panty liners [sanitary]; paper

for mustard plasters; parasiticides; pastilles for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins
for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating sunburn; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; plant extracts for
pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary
supplements; pomades for medical purposes; porcelain for dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; powder of cantharides;
powdered milk for babies; propolis for pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; protein
dietary supplements; protein supplements for animals; purgatives; pyrethrum powder, quassia for
medical purposes; quebracho for medical purposes;
quinine for medical purposes; quinquina for medical
purposes; radioactive substances for medical purposes; radiological contrast substances for medical
purposes; radium for medical purposes; rat poison;
reagent paper for medical or veterinary purposes;
preparations for reducing sexual activity; remedies
for foot perspiration; remedies for perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical
purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes;
royal jelly dietary supplements; rubber for dental
purposes; salts for mineral water baths; salts for medical purposes; sanitary panties; sanitary tampons;
sanitary towels; sarsaparilla for medical purposes;
scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives; semen for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; personal
sexual lubricants; siccatives [drying agents] for medical purposes; slimming tea for medical purposes;
slimming pills; slug exterminating preparations;
smelling salts; smoking herbs for medical purposes;
sodium salts for medical purposes; soil-sterilising
preparations; solvents for removing-adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or pharmaceutical
purposes; stem cells for medical purposes; stem cells
for veterinary purposes; sterilising preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes;
strychnine; styptic preparations; sugar for medical
purposes; sulfonamides [medicines]; sulphur sticks
[disinfectants]; sunburn ointments; suppositories;
surgical dressings; surgical implants comprised of
living tissues; surgical glues; syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills; tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic
preparations for the bath; thermal water; thymol for
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical purposes; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes;
tonics [medicines]; preparations of trace elements

#21 2018 11 12

151

sasaqonlo niSnebi

for human and animal use; transplants [living
tissues]; preparations for the treatment of burns; turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes; vermifuges; vermin destroying preparations; vesicants; veterinary preparations; vine disease treating chemicals; vitamin preparations; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; wart
pencils; wheat germ dietary supplements; yeast for
pharmaceutical purposes; yeast dietary supplements.
__________________________________________

(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21,H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2018 96127 A
(800) 1384882
(151) 2017 09 18
(891) 2017 09 18
(731) Private Joint Stock Company
"ALEF-VINAL"
1 Sobinova street Dnipro 49083, Ukraine
(540)

(260) AM 2018 96132 A
(800) 1385041
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.02
(526)
(511)
33 – Rice alcohol; alcoholic beverages, except beer;
alcoholic essences; alcoholic extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arak [arrack]; alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages;
bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters
[liqueurs and spirits]; distilled beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel [mead]; kirsch; liqueurs; mead [hydromel]; peppermint liqueurs; perry;
piquette; rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages];
vodka; whisky; wine.
__________________________________________

AUMA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96133 A
(800) 1385042
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21,H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ГЕНТРЭКС

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

LASTULIN

UCAPSA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products, particularly for diagnosis, prevention and/or treatment of
gastrointestinal conditions and disorders, as well as
for treatment of inflammation.
__________________________________________
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(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(260) AM 2018 96136 A
(800) 1385046
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2018 96128 A
(800) 1384903
(151) 2017 09 14
(891) 2017 09 14
(731) TILLOTTS PHARMA AG
Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden,
Switzerland
(540)

(260) AM 2018 96131 A
(800) 1385040
(151) 2017 11 07

LIMAROSA

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96137 A
(800) 1385047
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
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(540)

LIAMIL
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96138 A
(800) 1385048
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest, Hungary
(540)

LYSERC
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96142 A
(800) 1385051
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ЛАСТУЛИН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96143 A
(800) 1385052
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ЛИАМИЛ

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96196 A
(800) 1385225
(151) 2017 01 18
(891) 2017 01 18
(731) IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, Liechtenstein
(540)

Virtual
(591) Black, white
(511)
5 – Materials for use in dentistry; materials and auxiliary materials for the manufacture of dental impressions, models, crowns, bridges, inlays, prostheses,
artificial teeth; dental filling materials.
10 – Apparatus, devices, tools, and instruments for
dental use, in this class.
__________________________________________
(260) AM 2018 96197 A
(800) 1385233
(151) 2017 11 21
(891) 2017 11 21
(731) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC.
500 North Field Drive, Lake Forest IL 60045, USA
(540)

OESpectrum
(591) Black, white
(511)
12 – Vehicle parts, namely, shock absorbers, struts,
and shock absorber and strut assemblies.
__________________________________________
(260) AM 2018 96198 A
(800) 1385342
(151) 2017 11 27
(891) 2017 11 27
(731) CHINA TOBACCO JIANGSU
INDUSTRIAL CO., LTD.
No.406-3 Zhongshan North Road, Nanjing
210011 Jiangsu, China
(540)

(260) AM 2018 96145 A
(800) 1385053
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

ГЛОБУНТАК
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(591) Black, white
(531) 05.05.02; 05.05.20; 26.13.25
(511)
34 – Cigarette paper; lighters for smokers; matches;
ashtrays for smokers; tobacco; electronic cigarettes;
cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigarette cases; cigarette filters.
__________________________________________
(260) AM 2018 96214 A
(800) 1385781
(151) 2017 10 05
(891) 2017 10 05
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Queen of Mars
(591) Black, white
(511)
9 – Computer and video games software; games software in particular for use on any computer platform,
including electronic entertainment and games consoles; computer game programs; video games (software); computer games provided through a global
computer network or supplied by means of multimedia electronic broadcast or through telecommunications or electronic transmission or via the internet; computer games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being
provided in the form of storage media; programs for
operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes;
computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online
betting games, online prize games, online gambling
games, online games of skill and online casino games; computer software in the form of an app for
mobile devices and computers; software in particular
for casino and/or amusement arcade games, for gaming machines and/or slot machines each one with
or without prize payouts; gaming software that generates or displays wager outcomes of gaming machines; operational computer games software; computer
software for managing of games (game collection);
video game cartridges.
__________________________________________
(260) AM 2018 96223 A
(800) 1385501
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) SHANXI KANGTEER FINE CHEMICAL
CO., LTD.
No.7 Huakang South Road, Hengci Chemical
Industrial Park Zone, Wanrong County,
Yuncheng City, Shanxi Province, China
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(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.11; 28.03
(511)
1 – Masonry preservatives, except paints and oils;
brickwork preservatives, except paints and oils; agglutinants for concrete; concrete preservatives, except
paints and oils; anti-incrustants; cement-waterproofing chemicals, except paints; cement preservatives,
except paints and oils; damp-proofing chemicals,
except paints, for masonry; concrete-aeration chemicals; preservatives for tiles, except paints and oils.
__________________________________________
(260) AM 2018 96224 A
(800) 1385504
(151) 2017 11 17
(891) 2017 11 17
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Black, white
(531) 04.05.03
(511)
9 – Computer hardware and software for secure
biometric authentication, and password management
and protection for use on computers, handheld mobile digital electronic devices and mobile telephones.
__________________________________________
(260) AM 2018 96230 A
(800) 1385555
(151) 2017 11 03
(891) 2017 11 03
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY INC
Athinon Street, GR-241 00 Kalamata,
Greece
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(540)

(540)

RINOLTON
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96248 A
(800) 1385648
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ODEXAN
(591) Red, white, black
(531) 10.01.05; 10.01.10; 10.01.25; 24.01.10;
25.07.15; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14
(511)
34 – Tobacco, cigars, cigarettes, electronic cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, cigarette
cases, cigarette lighters, cigarette papers, matches, liquid solutions for use in electronic cigarettes.
__________________________________________
(260) AM 2018 96232 A
(800) 1385570
(151) 2017 09 30
(891) 2017 09 30
(731) YUAN LIN
chez M.Wong, 24 ave du Gros Peuplier,
F-93600 Aulnay sous Bois, France
(540)

(260) AM 2018 96250 A
(800) 1385650
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

SINELLA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of
leather or imitation of leather; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; beach, ski or sports
footwear; underwear.
__________________________________________
(260) AM 2018 96246 A
(800) 1385646
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for gynecological
purposes.
__________________________________________

(260) AM 2018 96251 A
(800) 1385651
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

HEURISTIN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96254 A
(800) 1385652
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

LARISSIMA
#21 2018 11 12
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(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(540)

(260) AM 2018 96256 A
(800) 1385653
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

RINOREX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96263 A
(800) 1385660
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) Richter Gedeon Nyrt.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

DEMIRON
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96264 A
(800) 1385794
(151) 2017 09 29
(891) 2017 09 29
(731) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
103-8411 Tokyo, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances.
__________________________________________
(260) AM 2018 96265 A
(800) 1385803
(151) 2017 07 28
(891) 2017 07 28
(731) SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY,
INC.
700 Anderson Hill Road, Purchase NY 10577,
USA
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(591) Black, white
(531) 26.04.01; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25
(511)
32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; mineral
water [beverages]; waters [beverages]; table waters;
cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic
beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honeybased beverages; whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; syrups for beverages; smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water;
preparations for making beverages; non-alcoholic
fruit extracts.
__________________________________________
(260) AM 2018 96266 A
(800) 1385824
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

DINARA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96270 A
(800) 1385887
(151) 2017 08 02
(891) 2017 08 02
(731) IDEMIA FRANCE
420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700
Colombes, France
(540)

(531) 27.05.17
(511)
9 – Electronic apparatus for checking the authenticity of cards, badges, passports, visas, namely electronic systems attesting to the authorization of entry
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into a territory and secure documents bearing a seal
which afford entry into a territory, drivers' licenses,
biometric identity cards or identification documents,
electronic detectors for banknotes or access passes;
apparatus and instruments for authenticating banknotes, access passes and payment documents; chips
[integrated circuits]; computer chips; computer
chips; semiconductor chips; electronic chips for manufacturing integrated circuits; semi-conductors; semi-conductor wafers; electronic semi-conductors;
magnetic or electronic cards and badges, contact or
contact-free, intended for use as payment, credit, debit, remote payment or loyalty cards and electronic
wallets, including those with dynamic codes for securing all transactions online; cards, badges, passports, visas, namely electronic systems attesting to
the authorization of entry into a territory, drivers'
licenses, identity cards or electronic or biometric
identification documents, all fitted with optical-effect security to combat unauthorized reproduction,
forgery and counterfeiting; magnetic or electronic
cards and badges intended for use as cards and badges for access, transport, single or multiple access to
services and/or transport networks, subscription to
transport services; electronic or magnetic cards for
use as health cards, cards for access to pay television
channels, games, and/or multimedia, or data banks,
and, databases; biometric apparatus, instruments,
terminals, readers and scanners for fingerprints,
palm prints, features of the iris, veins, voices, facial
features or other biometric features; integrated circuit cards; chip cards; integrated circuit cards (smart
cards); memory cards; programmable cards; remote
programmable cards; transmitter-receiver cards and
badges; radio frequency cards and badges; infrared
cards and badges; cards for access to telecommunications and/or computer networks; encoded cards;
pre-recorded data cards, computer programs, and
software; telecommunication cards; control cards for
communication; magnetic or chip-based cards with
units of credit; mobile telephone cards; electronic
cards for secure access, to computer and/or telecommunications networks; electronic cards used for
accessing services and/or performing operations and
transactions on telecommunications and/or computer
networks; computer programs; software; biometric
identification and control systems; computers and
computer software for biometric systems for the
identification and authentication of persons; software for biometric systems for the identification and
authentication of persons; software for detecting
persons; software for interpreting finger or palm
prints, features of the iris, veins, voice, facial features or other biometric features; computer programs
and software for use in connection with cards; computer programs and software recorded on cards or to
be recorded on cards and/or telecommunications
apparatus; software for providing access to electronic mail services; messaging software; software for

providing access to electronic communication networks; software for providing access to the Internet
and/or Internet sites; software for telecommunications, software for navigation (browsing); software
for operations and, transactions by cards, namely,
chip-based cards; integrated circuits; electronic
chips; electronic signature support software, encryption software; encryption keys; electronic apparatus
for checking the authenticity of cards; computer
programs and software for storage, retrieval and
secure transmission of information or data; computer
programs and software for identifying and authenticating persons and/or electronic signatures for accessing networks, payment, operations and transactions, including online e-commerce; traceability software for the management and securing of documents
and/or printed matter; computer servers, in particular
for the downloading, distribution and management
of applications on cards, including chip cards; computer programs and software for communication
between chip-based cards and chip card readers
and/or computer terminals; computer programs and
software for transmitting, displaying and storing
identification and/or operations and transactions data
or information, particularly online; computer software for processing electronic payments and transferring funds to and from others; authentication software for controlling access to computers and computer networks and controlling communication between computers and computer networks; software,
and, databases for the issue and/or management of
cards, namely, chip-based cards, and, for the verification of the management of such cards; apparatus
for the storage, conversion, processing and transmission of data, information and signals; scientific,
photographic, cinematographic, optical, measuring,
signaling and checking apparatus and instruments;
electronic and/or computer apparatus, instruments
and equipment for securing premises, including antitheft warning apparatus, alarms; apparatus and instruments for the identification, access control using
biometric data; electric locks; traffic control apparatus; apparatus for measuring speed; infrared cameras; apparatus for playing films; radar apparatus;
software for capturing and processing data provided
via the aforesaid apparatus and instruments; magnetic card encoders, readers; data encoders; data decoders; computers and computer peripherals for use in
connection with cards and/or telecommunications
apparatus; microcomputers; portable computers;
hand-held computers; apparatus for controlling secure access to computer and/or telecommunications
networks.
35 – Business management and company administration including personnel management; services
provided by consultants and business management
advice, provision of advice relating to company management and business operations; compilation and
analysis of data and information relating to business
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management; assistance and consultancy in the field
of the business management of companies; assistance with the management of commercial activities or
functions for an industrial or commercial company;
business management and consultancy services; services provided by consultants regarding human resources; human resources management; advertising;
advertising by mail order; radio advertising; television advertising; commercial business management;
commercial administration; commercial information
and advice for consumers in the field of identity,
security and in the field of banking; dissemination of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed
matter, samples); distribution of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); arranging newspaper subscriptions for others; arranging of telecommunication service subscriptions for
others; updating and maintenance of data in computer databases; data search in computer files for others; web site traffic optimization; organization of
exhibitions, trade fairs for commercial or advertising
purposes; online advertising on a computer network;
advertising mail; updating of advertising material;
rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public
relations; opinion polling; company audits (commercial analyses); commercial intermediation services;
promotion of the goods of others, namely, provision
of information about discounts, coupons, price reductions, vouchers and special offers for the goods
of others; promotion of the goods and services of
others by providing hyperlinks to the websites of others; promotion of the goods and services of others
by providing websites with links to the online retail
websites of others; services provided by business
consultants in the field of online payments; management and monitoring of credit cards, immediate
debit cards, prepaid cards, electronic checks, payment cards and other forms of payment transactions
via electronic communication networks for business
purposes; business information management, namely, business analysis e-reports regarding payment
processing, authentication, tracking and invoicing;
business management, namely, payment optimization for companies.
36 – Banking, financial and monetary affairs; insurance services; consultancy and information relating
to financial, monetary and banking matters; consultancy and information relating to insurance underwriting; financial services, namely the electronic
transfer of funds; clearing and reconciling of financial transactions; providing a wide range of payment
and financial services, namely credit card services,
issuance of credit cards, payment cards and credit
lines, processing and transmission of bills and payments thereof, bill payment services with guaranteed
provision of payment, and brokerage of money market funds, all via global communication networks;

158

processing of transactions carried out by credit card
and immediate debit card; reimbursement of funds
for disputed items in the field of purchasing via electronic payment; provision of purchase protection
for goods and services purchased by others via
global computer and wireless networks; processing
of credit card transactions; credit services, namely,
provision of revolving credit account services; bill
payment services; provision of mobile electronic
payment services for others; credit card and payment
processing services; processing of payments through
electronic foreign exchange operations; payment
processing services, namely providing transaction
processing services in virtual currency for others,
deposits of valuables, deposits in safe boxes; issuing
of travelers' checks, holiday vouchers and payment
orders in general; financing of loans for security and
surveillance systems.
38 – Telecommunications; telephone services; telephone exchange services; communications by telephone; computer telephony services; electronic messaging services; telephone voice messaging services;
information on telecommunications; communications by computer terminals or by fiber-optic networks; communications by radio or telephone; cellular telephone communication services; transmission of data via telephone lines; providing telecommunications connections for hotlines and call centers; broadcasting of multimedia content via the Internet; streaming of audio, visual and audiovisual
content via a global computer network; audio video
and multimedia broadcasting via the internet and
other communications networks; dissemination of
data; provision of user access to global computer
networks; provision of access to a Web portal and
messaging; provision of on-line forums; provision of
access to chat lines, chat rooms and forums on the
Internet, including the mobile Internet; provision of
access to electronic information, communication and
transaction platforms on the Internet; transfer of all
types of messages to Internet addresses [Web messaging]; provision of access to databases; electronic
bulletin board services (telecommunication services); connection by telecommunications to a global
computer network; news or information agencies;
rental of telecommunication apparatus; radio or
television programs (broadcasts); teleconferencing
or videoconferencing services; rental of access time
to global computer networks; transmission of information, data or software via telephone line, telecommunications and/or computer networks, cable,
satellite, radio relay; downloading of data or software on cards and badges, including payment cards,
remote payment, electronic cash, intended for securing transactions by code, particularly online; information concerning services.
40 – Printing; printing of documents or printed matter to combat unauthorized reproduction, falsifica-
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tion and counterfeiting; photocomposition; photoengraving; information and advice relating to printing; engraving; information and advice relating to
engraving; services for etching a sequence of identifiable numbers onto automobile windows with a
view to identification in case of theft.
42 – Computer engineering; technical consultancy
relating to computers and/or telecommunications;
design, development, maintenance and updating of
software and databases; design and development of
computers; development (design), installation, maintenance, updating or rental of software; computer
programming; computer and software consultancy;
programming for microprocessor cards and badges;
lending and rental of computers, computer peripheral devices, computer programs and software; design, development, maintenance and updating of
software for managing, securing and transferring
cash; design, development of systems for the identification, authentication of the person; technical assistance, technical advice for the implementation of
systems of identification and the authentication of
persons; design, development and updating of programs and computer software for interpreting fingerprints, palm prints, features of the iris, veins, the
voice, facial features or other biometric features in
the field of access control and the authentication of
persons; design, development and updating of cards
and badges, including payment cards, remote payment, electronic cash, intended for securing all transactions by code, particularly online; design and development of currency, payment documents, access
passes, identification documents, cards, badges, banners and labels; design, development and updating of
cards and card readers; information and advice relating to design and development of currency, payment documents, access passes, identification documents, cards, badges, banners and labels; lending
and leasing of cards and badges, including payment
cards, remote payment, electronic cash intended for
securing all transactions by code, particularly online;
loan and rental of cards and keys for access to telecommunication systems and networks and computer
systems and networks; the aforesaid services available for consultation or made available by means of
data transmission or on telecommunication or computer networks; design and development of data acquisition systems in connection with documents or
printed matter to combat unauthorized reproduction,
falsification and counterfeiting; design, development
of ink, watermarks, paper, and software products,
electronic chips for authentication, customization,
protection against unauthorized reproduction, forgery, counterfeiting of documents, printed matter; design and development of processes for protection
against unauthorized reproduction, falsification, counterfeiting, processes for authentication, customization of documents by inking, watermarking, guilloche ornamentation, marking; hosting, development

and design of networks and servers for the processing and management of a customer's computer system; provision of temporary use of non-downloadable online software for processing electronic payments; provision of temporary use of non-downloadable online authentication software for controlling access to computers and computer networks as
well as for controlling communication between computers and computer networks; computer programming and development; development of computer
software, especially for processing data collected
using traffic control apparatus; checks and certification of the quality of traffic control apparatus and
computer software relating to traffic control; theoretical research and analysis of situations and information relating to traffic; advice relating to innovative technology and the improvement of traffic
safety; reports, studies, analyses, evaluations, estimates, diagnostics, recommendations, consultancy
and research in scientific and technological fields
provided by engineers; technical project studies; research in the field of semi-conductor processing technology; creation of databases; certification, testing,
analysis and evaluation of products and services of
others with the aim of issuing certification; research
and development of new products for others; services of a graphics studio; expert reports and studies
relating to telecommunications; expert reports, studies, consultancy and technical advice relating to
computer technology and/or management systems
and/or securing the transfer of funds; electronic security consultancy; expert reports, studies, technical
consulting and advice, in the field of electronic card
management systems; design, development and
customization of documents and printed matter,
money, payment orders, documents for access, for
identification, cards, badges, banderoles and labels;
design and development of anti-intrusion, anti-sabotage, anti-destruction and anti-theft systems for
premises or industrial facilities.
45 – Security services for the protection of property
and individuals (excluding the transport thereof);
night guard services; security agent services for the
protection of property and individuals; providing information, advice and consultancy services relating
to security services for the protection of property and
individuals; security inspection services for others;
authentication of personal identification information
[identity verification services]; inspection of luggage
for security purposes or in the field of transport,
trade, regulated or unauthorized goods; information
and consultancy relating to security for protection in
the field of the transport of funds or valuables, luggage inspection; personal body guarding; surveillance and security for premises and industrial facilities;
installation of anti-intrusion, anti-sabotage, anti-destruction and anti-theft systems for premises or industrial facilities; surveillance of anti-intrusion, antisabotage, anti-destruction and anti-theft and security
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alarms; verification services for alarms and intervention subsequent to the triggering thereof; fingerprinting and fingerprint registration; assignment of identification numbers to affix to valuables to facilitate
their recovery following loss or theft [security services]; locating stolen goods; stolen vehicle tracking;
tracking services with a view to the recovery of encoded products; fraud detection services in the field
of credit cards used for on-line shopping.
__________________________________________

care preparations, and hair care preparations; eyelashes (false -); lotions for hair; dentifrices.
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; medicines for human or veterinary purposes; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use; nutritional supplements; vitamin preparations, including
beauty capsules.
__________________________________________
(260) AM 2018 96315 A
(800) 1386803
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2018 96282 A
(800) 1093996
(151) 2011 07 11
(891) 2017 11 23
(731) BEIERSDORF AG
Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

РИНОРЕКС

DermoCapillaire

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
3 – Preparations for body and beauty care.
5 – Medicated preparations for body and beauty care; dermatological preparations for body and beauty
care.
__________________________________________
(260) AM 2018 96290 A
(800) 1278849
(151) 2015 10 15
(891) 2017 12 15
(731) NUTRISUN GMBH & CO. KG
Bosteler Feld 6 21218 Seevetal, Germany
(540)

Huxol
(591) Black, white
(511)
1 – Artificial sweeteners.
30 – Natural sweeteners.
__________________________________________
(260) AM 2018 96314 A
(800) 1386798
(151) 2017 12 05
(891) 2017 12 05
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstr. 10 66424 Homburg,
Germany
(540)

(260) AM 2018 96316 A
(800) 1386804
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ОПЛАНДА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96342 A
(800) 1386094
(151) 2017 11 22
(891) 2017 11 22
(731) WINTECHAUTO OTOMOTİV PLASTİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Alaaddinbey Mahallesi 624. Sok No:26/D2
Nilüfer/Bursa, Turkey
(540)

Redupetin
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, including non-medical skin cleaning and
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(591) WTW logotype on white ground;
WTW Colours blue and grey
(531) 26.11.11; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.12
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(511)
17 – Flexible pipes made from rubber and plastic;
hoses made of plastic and rubber, including those
used for vehicles; junctions for pipes of plastic and
rubber; pipe jackets of plastic and rubber: hoses of
textile material; junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of metal; connecting hose for vehicle
radiators.
__________________________________________

(540)

(260) AM 2018 96344 A
(800) 1386128
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21,H-1103 Budapest, Hungary
(540)

(260) AM 2018 96357 A
(800) 1386314
(151) 2017 12 14
(891) 2017 12 14
(731) ALPEN PHARMA AG
Casinoplatz 2, CH-3011 Bern, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture material; therapeutic and
assistance devices designed for people with disabilities; massage apparatus; apparatus, devices and
articles for child care; apparatus, devices and articles
for sexual activities.
__________________________________________

ИННИКА

APICOLD

(260) AM 2018 96346 A
(800) 1386130
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ФИВОТТА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96347 A
(800) 1386131
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

ЛИНДАЛГИН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96355 A
(800) 1386292
(151) 2017 12 11
(891) 2017 12 11
(731) HENKEL AG & CO. KGAA
Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf,
Germany

NATURE BOX
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated soaps; perfumery, essential oils,
non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices.
__________________________________________

(260) AM 2018 96358 A
(800) 1386871
(151) 2016 06 02
(891) 2016 06 02
(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO.,
LTD.
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town,
Guangrao County, Dongying City, 257300
Shandong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.09;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24
(511)
12 – Inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle
wheels; vehicle tires; treads for vehicles [tractor type]; casings for pneumatic tires; treads for retreading
tires; pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels;
vehicle wheel tires; automobile tires.
__________________________________________
(260) AM 2018 96359 A
(800) 1386350
(151) 2017 12 01
(891) 2017 12 01
(731) FROSTKRONE TIEFKÜHLKOST GMBH
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Konrad-Adenauer-Str.28, 33397 Rietberg,
Germany
(540)

frostkrone
(591) Black, white
(511)
29 – Meat; fish; poultry, not live; game; preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; milk;
milk products; snack foods based on vegetables;
meat-based appetisers.
30 – Rice; edible ices; savoury snacks; cheese-based
snacks; fruit fritters.
__________________________________________
(260) AM 2018 96361 A
(800) 1386921
(151) 2017 11 17
(891) 2017 11 17
(731) TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle,
Switzerland
(540)

TISSOT, STYLE IS
AUTOMATIC
(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 2018 96365 A
(800) 1386401
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ENDARTEN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96366 A
(800) 1386402
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
CH-1211 Geneva, Hungary
(540)

CENBRATIN
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96395 A
(800) 1386506
(151) 2017 09 29
(891) 2017 09 29
(731) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku
103-8411 Tokyo, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances.
__________________________________________
(260) AM 2018 96399 A
(800) 1386542
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ФОРИНДА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96415 A
(800) 1268454
(151) 2013 07 11
(891) 2017 09 28
(731) TRADING POINT OF FINANCIAL
INSTRUMENTS LTD
12, Richard & Verengaria Street, Araouzos
Castle Court, 3rd Floor, CY-3042 Limassol,
Cyprus
(540)

XM
(591) Black, white
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(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; commodity trading and exchanges
services; integration futures exchange services; international stock exchange price quotation; international financial exchange and monetary services; foreign currency exchange and advice; financial clearing house services; providing access to financial
markets, stock markets, currency markets and commodities markets; financial brokerage services; financial and commodity trading services; providing
trading services relating to financial instruments;
financial services, namely, investment fund transfer
and transaction services; financial trading services;
executing trades and transactions on financial and
commodities markets; holding money and funds for
others; trustee services; providing loans; escrow services; currency exchange services; payment services; credit card services; debit card services; charge
card services; prepaid card services; electronic credit
and debit transactions; electronic funds transfer, provision of cards with computer chips and electronic
cash services; cash disbursement; cash replacement;
electronic cash transactions; cheque verification,
cheque cashing; electronic funds transfers; stock exchange services; deposit access and automated teller
machine services; payment processing services;
transaction authentication and verification services;
cash based foreign exchange services; advice, assistance, information, analysis and consultation services in the fields of finance, financial trading, commodities trading, banking, insurance, money, commodities trading, currency trading, stocks and shares; providing financial information on bonds, warrant bonds, commercial sales, and exchange and investment trusts; investment services; money lending
services; fund raising services; loan services; mortgage services; information, advice and assistance
relating to all the aforesaid; including (but not limited to) any of the aforesaid services provided online,
and/or provided for use with and/or by way of the
Internet, the world wide web and/or via communications, telephone, mobile telephone and/or wireless
communication networks or devices.
41 – Education; providing of training; entertainment;
providing education, entertainment and music; providing education and training in the fields of finance
and financial trading; sporting and cultural activities;
Internet, online, television, radio, musical entertainment and education services; presentation of radio,
television and Internet programmes; entertainment
services by providing non-downloadable playback of
audio, visual and audio-visual recordings and content including via global communications networks;
providing non-downloadable music, audio, visual
and audio-visual recordings and content; organising
and operating games and competitions; betting, gambling, gaming and lottery services; organising and
operating educational and entertainment shows, ta-

lent shows and fashion shows; conducting auditions;
arranging contests; publishing; music publishing;
music mixing; production of music, films and of
recordings and of audio, visual and audio-visual
content; direction of music, films and of performances; organising and operating award schemes and
ceremonies including in the fields of education, music and entertainment; organising and conducting
parties, festivals, ceremonies, entertainment events
and educational events; performances and live performances; music services; music group services;
musical, radio, dramatic and television entertainment; disc jockey services; photography services and
photographic syndication services; photographic reporting; news and current events reporting and syndication; educational and entertainment events ticket
reservation services; advice, information and assistance relating to all the aforesaid, including (but not
limited to) any of the aforesaid services provided online, and/or provided for use with and/or by way of
the Internet, the world wide web and/or via communications, telephone, mobile telephone and/or wireless communication networks or devices.
__________________________________________
(260) AM 2018 96416 A
(800) 1291576
(151) 2015 09 21
(891) 2017 06 19
(731) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"Bi-end-Bi (B&B)"
Street Ryazanovskaya, 1, Podolsk City
RU-142111 The Moscow Region, Russian
Federation
(540)

Пчелка

(591) Black, white
(511)
30 – Yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces [condiments]; spices.
__________________________________________
(260) AM 2018 96418 A
(800) 1324332
(151) 2016 07 20
(891) 2017 11 27
(731) SOPHARMA AD
Iliensko shose str. 16, BG-1220 SOFIA,
Bulgaria
(540)

DEXPANTHEN
SOPHARMA
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96420 A
(800) 1365501
(151) 2017 03 27
(891) 2016 12 08
(731) STANISLAV OLEGOVYCH ZUBRYTSKYI
Vul. Pushkinska, 39, kv. 24, Odesa 65125,
Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.22; 27.05.15
(511)
25 – Albs; ankle boots; aprons (clothing); ascots; babies' pants (underwear); bandanas (neckerchiefs);
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps;
bathing drawers; bathing suits; beach shoes; belts
(clothing); berets; bibs, not of paper; boas (necklets);
bodices (lingerie); underwear; boots; boot uppers;
boots for sports; boxer shorts; brassieres; breeches
for wear; camisoles; caps (headwear); cap peaks;
chasubles; clothing; clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather; clothing of leather;
collars (clothing); combinations (clothing); coats;
corselets; corsets (underclothing); cuffs (clothing);
cuffs; cyclists' clothing; detachable collars; dress
shields; dresses; dressing gowns; ear muffs (clothing); esparto shoes or sandals; fishing vests; fittings
of metal for footwear; football boots; footmuffs, not
electrically heated; footwear; footwear uppers; furs
(clothing); fur stoles; gabardines (clothing); galoshes; gaiter straps; gaiters; garters; girdles; gloves
(clothing); gymnastic shoes; half-boots; hat frames
(skeletons); hats; headbands (clothing); headgear for
wear; heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; hoods (clothing); hosiery; inner soles;
jackets (clothing); jerseys (clothing); jumpers (pullovers); knickers; knitwear (clothing); lace boots; layettes (clothing); leggings (leg warmers); leggings (trousers); liveries; maniples; mantillas; masquerade
costumes; mitres (hats); mittens; money-belts (clothing); motorists' clothing; muffs (clothing); neck
scarves; (mufflers); neckties; non-slipping devices
for footwear; outer clothing; overcoats; panties; paper clothing; paper hats (clothing); parkas; pelerines;
pelisses; petticoats; pinafore dresses; pocket squares;
pockets for clothing; ponchos; pyjamas; ready-made
clothing; ready-made linings (parts of clothing); sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarves; shawls;
shirts; shirt fronts; shirt yokes; shoes; short-sleeve
shirts, shower caps; singlets; ski boots; ski gloves;
skirts; skull caps; sleep masks; slippers; socks; sock
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suspenders; soles for footwear; sports shoes; sports
jerseys; stockings; stocking suspenders; studs for
football boots; stuff jackets; suits; suspenders; sweat-absorbent socks; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underwear; sweaters; tee-shirts; tights;
tips for footwear; togas; top hats; trousers; turbans;
underclothing; underpants; uniforms; valenki (felted
boots); veils (clothing); vests; visors (headwear);
waterproof clothing; welts for footwear; wet suits for
water-skiing; wimples; wooden shoes.
35 – Accounting; administration of consumer loyalty
programs; administration of frequent flyer programs;
administrative processing of purchase orders; advertising; advertising agency services; advertising by
mail order; advisory services for business management; appointment reminder services (office functions); appointment scheduling services (office functions); arranging newspaper subscriptions for others;
arranging subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; bill-posting; business
administration; business appraisals; business auditing; business efficiency expert services; business information; business inquiries; business investigations; business management; business management
and organization consultancy; business management
assistance; business management consultancy; business management for freelance service providers;
business management of hotels; business management of performing artists; business management of
reimbursement programmes for others; business
management of sports people; business organization
consultancy; business project management services
for construction projects; business research; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; commercial information agency services; commercial information and advice for
consumers (consumer advice shop); commercial intermediation services; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer databases; compilation of statistics;
computerized file management; cost price analysis;
data search in computer files for others; demonstration of goods; design of advertising materials;
direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; document reproduction; drawing up of statements of accounts; economic forecasting; employment agency services; import-export agency services; invoicing; layout services for advertising purposes; market studies; marketing; marketing research; modelling for advertising
or sales promotion; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; news
clipping services; office functions; office machines
and equipment rental; on-line advertising on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; outdoor advertising; outsour-
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ced administrative management for companies; outsourcing services (business assistance); pay per click
advertising; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison
services; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); production of advertising films; professional business
consultancy; providing business information via a
web site; provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services; provision
of commercial and business contact information;
psychological testing for the selection of personnel;
public relations; publication of publicity texts; publicity material rental; radio advertising; relocation
services for businesses; rental of advertising space;
rental of advertising time on communication media;
rental of billboards (advertising boards); rental of
photocopying machines; rental of sales stands; rental
of vending machines; retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; sales promotion for others;
scriptwriting for advertising purposes; search engine
optimization for sales promotion; secretarial services; shop window dressing; shorthand; sponsorship
search; systemization of information into computer
databases; tax filing services; tax preparation; telemarketing services; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription of communications (office functions); typing;
updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; web indexing for commercial or advertising purposes; web
site traffic optimization; word processing; writing of
curriculum vitae for others; writing of publicity
texts; writing of resumes for others.
__________________________________________
(260) AM 2018 96421 A
(800) 1387982
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ДИНАРА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96423 A
(800) 1387983
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary

(540)

ФИБРОДЕКС

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96425 A
(800) 1387985
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

ЭНДАРТЕН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96466 A
(800) 1387628
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

LIPILLA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96467 A
(800) 1387629
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,
Hungary
(540)

ДЕМИРОН

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96468 A
(800) 1387637
(151) 2017 11 20
(891) 2017 11 20
(731) LONSMAX LIMITED
101 ROOM, BUILDING C10, BLOCK C,
FUHAI INDUSTRY PARK, FUHAI AVENUE, FUYONG, BAO'AN, SHENZHEN
GUANGDONG, China
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(540)

(540)

LONSMAX
(591) Black, white
(511)
9 – Computers; computer hardware; cellular phones;
cases and covers for mobile telephones; headphones;
cameras [photography]; materials for electricity mains [wires, cables]; batteries, electric; chargers for electric batteries; mobile electric power supply units
(rechargeable batteries).
__________________________________________
(260) AM 2018 96469 A
(800) 1387640
(151) 2017 12 06
(891) 2017 12 06
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797,
Republic of Korea
(540)

ELECCITY
(591) Black, white
(511)
12 – Electrically powered buses; motor buses; automobiles, electrically powered motor vehicles.
__________________________________________
(260) AM 2018 96470 A
(800) 1387665
(151) 2017 09 29
(891) 2017 09 29
(731) Encavis AG
Große Elbstraße 59 22767 Hamburg,
Germany
(540)

(260) AM 2018 96527 A
(800) 1387978
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) Richter Gedeon Nyrt.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АУМА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96528 A
(800) 1387979
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) Richter Gedeon Nyrt.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АЛМИОН

ENCAVIS
(591) Black, white
(511)
4 – Electrical power; Electrical energy, including electrical energy from solar power and wind power;
Additives in connection with aforesaid goods, included in this class.
36 – Finance services; Monetary affairs; Financial
consultancy in the energy sector; Consultancy concerning financing of energy projects; Brokerage of
financial investments in energy companies.
__________________________________________
(260) AM 2018 96471 A
(800) 1388365
(151) 2017 11 27
(891) 2017 11 27
(731) ZHOUSHAN SHENYING AUTOMOBILE
ACCESSORY FACTORY
Fengshou Zhan, Daidong Town, Daishan
County, Zhejiang, China
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(591) Black, white
(511)
7 – Oil filters; air cleaners; diesel fuel filters; mufflers for automobiles engines; inlet exhaust pipes for
mufflers for automobile engines; engine exhaust pipes; fan belts for motors and engines; igniting magnetos for engines; alternators; dynamos.
__________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96529 A
(800) 1387980
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) Richter Gedeon Nyrt.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary
(540)

АРЛИНТА

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96541 A
(800) 1388529
(151) 2017 09 05
(891) 2017 09 05
(731) Limited liability company "Trading
Distributor "MERA"
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Str. 2 Institutskaya, 6, build. 2, room 12
RU-109428 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
35 – Demonstration of goods; commercial information and advice for consumers [consumer advice
shop]; presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; retail or wholesale services provided by shops; retail or wholesale
services for goods, including retail or wholesale services provided via teleshoping or Internet sites.
__________________________________________
(260) AM 2018 96584 A
(800) 1389309
(151) 2017 07 19
(891) 2017 07 19
(731) EVGENY ROBERTOVICH SERKIN
ul. Demjana Bednogo, d. 14 korp. 1, kv. 47
RU-195274 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)

33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]; brandy; wine; whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqueurs
and spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; pre-mixed
alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic
beverages containing fruit; distilled beverages;
spirits [beverages]; mead [hydromel]; peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice alcohol;
alcoholic essences.
__________________________________________
(260) AM 2018 96585 A
(800) 1389363
(151) 2017 09 13
(891) 2017 09 13
(731) PEPSICO, INC.
(a North Carolina corporation)
700 Anderson Hill Road Purchase NY 10577,
USA
(540)

(591) White, black, red, brown, light brown and
yellow
(531) 08.01.03; 08.05.03; 27.05.17; 29.01.13
(511)
30 – Cereal bars; cereal-based snack food; crackers;
petit-beurre biscuits; oat-based food; rusks.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 14.03.01; 14.03.03
(554) Three-dimensional
(511)
21 – Plastic bottles; glass bottles.

(260) AM 2018 96586 A
(800) 1389376
(151) 2017 10 13
(891) 2017 10 13
(731) METER S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 5 I-10070
ROBASSOMERO (TO), Italy
(540)

32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; mineral
water [beverages]; waters [beverages]; kvass [nonalcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beerbased cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based
beverages; soya-based beverages, other than milk
substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit
nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; sarsaparilla
[non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit juices.

(591) Black, white
(531) 15.07.11; 25.07.15; 26.11.06; 26.11.08;
27.05.24
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(511)
7 – Rolling bearings.
__________________________________________
(260) AM 2018 96587 A
(800) 1389388
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennost'yu "SBB"
ul. Kommunisticheskaya, 40, of. 1102
RU-630007 Novosibirsk, Russian Federation
(540)

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; medicines for human or veterinary purposes; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use; nutritional supplements; vitamin preparations, including
beauty capsules.
__________________________________________
(260) AM 2018 96591 A
(800) 1389479
(151) 2016 12 30
(891) 2016 12 30
(731) JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
Via Druento, 175 I-10151 Torino, Italy
(740)

(591) Black, white
(531) 26.04.07; 26.04.22; 27.05.17
(511)
43 – Bar services; café services; cafeteria services;
food and drink catering; food sculpting; rental of
meeting rooms; restaurant services; self-service restaurant services; snack-bar services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96589 A
(800) 1389424
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) DAVID AND LILY PENN, INC.
10201 Wayzata Boulevard, Suite 250
Minnetonka MN 55305, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
12 – Tires.
__________________________________________
(260) AM 2018 96590 A
(800) 1389449
(151) 2018 01 02
(891) 2018 01 02
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstr. 10 66424 Homburg, Germany
(540)

Repecalm
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, including non-medical skin cleaning and
care preparations, and hair care preparations; eyelashes (false -); lotions for hair; dentifrices.
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(591) Black, white
(531) 27.05.21
(511)
9 – Apparatus and instruments for recording, transmission and reproduction of sound or images; video
and/or sound recordings; audio and/or video CDs;
audio and/or video tapes and cassettes; DVD; optical
discs containing sound recordings and/or video; audio and video Him clips made for the purposes of
teaching, training and information; PC games;
downloadable application software for smartphones
and tablets; electronic publications; electronic downloadable publications; downloadable publications
and multimedia content in digital format; eyewear;
glasses; sun glasses; spectacle frames; protective
glasses; eyeglass cases; safety clothing for protection
against accident or injury; protective work gloves;
head protection; protective glasses; helmets; cases
for telephones; cases for smartphones; tablet cases;
cell phone straps; smartphone straps; tablet straps;
shoulder straps for smartphones; acoustic headphones; headsets for mobile phones; headphones for
smartphones and tablets.
16 – Stationery; writing and drawing instruments;
office requisites (except furniture); printed photos;
adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; artists' brushes; instructional
and teaching material (except apparatus); printed
publications; books; newspapers; magazines; periodicals; bookmarks; greeting cards; notebooks; diaries; agendas; writing or drawing books; sketch books;
posters; calendars; figurines; paper towels.
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25 – Casualwear; formalwear; sportswear; clothing,
for the practice of sports, namely, shirts, team and
competition jerseys and team and competition uniforms, polo shirts, tracksuits, warm-up suits, shorts,
pants, socks, tights; underwear, namely, underpants,
long underpants, tank tops, long and short sleeve
undershirts; belts; ties; swimwear; bathrobes; footwear; boots; slippers; slippers; sports footwear;
headgear.
28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles;
balls and balloons for sports; soccer balls; guards for
sports including elbow guards, knee pads, shin guards; goalkeeper gloves; soccer ball goal nets; soccer
goals; Christmas tree decorations.
41 – Sporting and cultural activities; education and
educational services; training courses; organisation
of training courses, refresher courses, events, symposiums, colloquiums, exhibitions, workshops or
other activities and events for educational, training,
cultural, recreational or sporting purposes; arranging
and conducting of events for cultural, educational,
entertainment, training, sports and recreational purposes; organisation and conducting of sporting
events and tournaments, shows, concerts, festivals,
awards; organisation of awards ceremonies and
ceremonies for awarding sporting and academic
titles; hire of equipment for sports; provision of courses of instruction relating to sport; entertainment,
namely providing multimedia content, information,
libraries and podcasts via the internet and/or other
communications networks; publication of video,
audio and digital multimedia content; publishing services and online digital publishing services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96592 A
(800) 1389488
(151) 2017 06 30
(891) 2017 06 30
(731) PIRELLI TYRE S.P.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 I-20126
Milan, Italy
(540)

for rubber vulcanising; latex rubber additives; chemical intensifiers for rubber; chemical products for
use as plasticizers in rubbers; chemical products for
use in the processing of natural rubber; chemical
substances for use in the production of synthetic
rubber; chemicals for use in the rubber industry;
chemicals for use in the treatment of materials made
of rubber; compounds for compounding rubber and
latex; dehydrating agents for the treatment of rubber
materials; fillers for rubber; polyisoprene rubber;
preservatives for rubber; rubber adhesives (other
than for household or stationery use); rubber antioxidants and antiozonants; rubber based adhesives
(other than for household or stationery use); rubber
compounds for industrial use.
12 – Tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, semi pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels;
wheel rims; inner tubes and mousse for vehicle tyres.
17 – Rubber; gum; goods made from, partly from or
including these materials not included in other classes; rubber material for recapping tyres; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing stopping and insulating materials; flexible pipes not of
metal; rubber solutions.
__________________________________________
(260) AM 2018 96593 A
(800) 1389496
(151) 2017 08 01
(891) 2017 08 01
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstevennostyu "LABORATORIYA
TESTIROVANIY"
Leningradskoe sh., 46/1, RU-125212 Moskva,
Russian Federation
(540)

SMARTNET
(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals and polymers used in the manufacture
of tyres, inner tubes, and rubber containing products
and the repair thereof; chemical additives, chemical
reagents, chemical intermediates and chemical compounds used in the manufacture of tyres, inner tubes,
and rubber containing products and the repair thereof; adhesives used in connection with tyres, inner
tubes, and rubber containing products industry and
the repair thereof; unprocessed plastics; emulsifying,
dispersing, solublising and wetting agents; chemical
additives for rubber processing; chemical additives

(591) Black and red.
(531) 24.17.25; 27.05.08; 27.05.11; 29.01.12
(511)
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agency services; cost price analysis; rental of advertising space; employment agency services; computerized file management; demonstration of goods;
transcription of communications; opinion polling;
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market studies; business information; commercial
information and advice for consumers; business investigations; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; professional business
consultancy; layout services for advertising purposes; business management of performing artists;
updating of advertising material; word processing;
secretarial services; shorthand; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; business appraisals; data search in
computer files for others; sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance; presentation of goods
on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion
for others; publication of publicity texts; typing; radio advertising; bill-posting; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a
computer network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; business inquiries; systemization of information into computer databases; administrative processing of purchase orders; public
relations; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business efficiency expert services.

technical research; consultancy in the design and development of computer hardware; computer software consultancy; architectural consultancy; updating of computer software; maintenance of computer
software; conversion of data or documents from
physical to electronic media; providing search engines for the internet; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; computer system design; rental of web servers; computer
rental; rental of computer software; hosting computer sites [web sites]; duplication of computer programs; construction drafting; computer software design; creating and maintaining web sites for others;
computer programming; surveying.
__________________________________________

41 – Academies [education]; publication of books;
education information; recreation information; entertainment information; club services [entertainment
or education]; layout services, other than for advertising purposes; videotape editing; production of
radio and television programmes; game services provided on-line from a computer network; providing
on-line electronic publications, not downloadable;
correspondence courses; practical training [demonstration]; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of competitions [education or entertainment]; vocational guidance [education or training advice]; educational examination; electronic desktop publishing; on-line publication of electronic books and journals; publication
of texts, other than publicity texts; writing of texts;
teaching; translation.

(260) AM 2018 96615 A
(800) 1388692
(151) 2017 08 15
(891) 2017 08 15
(731) "VEYSAIOGLU- YAYCILI
GARDASHLARY" Limited Liability
Company
Keshle settlement, Ikindzi enine str., ap. 2
AZ-1031 Baku, Azerbaijan
(540)

42 – Computer system analysis; recovery of computer data; graphic arts design; computer virus protection services; conducting technical project studies;
engineering; installation of computer software; research and development of new products for others;
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(260) AM 2018 96607 A
(800) 769193
(151) 2001 09 24
(891) 2017 12 21
(731) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelljkheid
Fabriekstraat 141, B-9120 Kallo, Belgium
(540)

INCOLAC
(591) Black, white
(511)
29 – Milk and dairy products; powdered milk; whey
(lactoserum) and milk beverages, mainly of milk.
__________________________________________

(591) White, black, orange, yellow, green, brown
and red
(531) 05.07.06; 25.01.05; 26.04.06; 26.04.24;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(511)
30 – Confectionery, candies, chocolate.
35 – Sales of goods indicated in class 30.
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39 – Transporting and storage of goods indicated in
class 30.
__________________________________________
(260) AM 2018 96616 A
(800) 1301165
(151) 2016 02 11
(891) 2018 01 05
(731) VALERIIA VADYMIVNA BORODINA
vul. Urytskoho, bud. 25, kv. 17 m. Kyiv
03035, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.17; 27.05.23
(511)
44 – Beauty salons; midwife services; nursing homes; veterinary assistance; wreath making; plant
nurseries; pet grooming; animal grooming; public
baths for hygiene purposes; lawn care; weed killing;
hair implantation; flower arranging; health counseling; landscape gardening; landscape design; hospitals; massage; medical assistance; health care; medical advice for individuals with disabilities; nursing, medical; health centers; convalescent homes;
hairdressing salons; plastic surgery; horticulture;
aerial and surface spreading of fertilizers and other
agricultural chemicals; alternative medicine services;
blood bank services; visagists' services; aromatherapy services; health spa services; medical clinic services; opticians' services; services of a psychologist;
sauna services; solarium services; telemedicine services; aquaculture services; speech therapy services;
in vitro fertilization services; manicuring; artificial
insemination services; medical equipment rental;
rental of sanitation facilities; farming equipment rental; rehabilitation for substance abuse patients; animal breeding; tree surgery; gardening; tree planting
for carbon offsetting purposes; beauty salons; sanatoriums; dentistry; tattooing; therapy services; Turkish baths; pharmacy advice; pharmacists' services
to make up prescriptions; physical therapy; chiropractics; hospices.
__________________________________________
(260) AM 2018 96623 A
(800) 1388753
(151) 2017 11 08
(891) 2017 11 08
(731) MUNDIPHARMA AG
St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel,
Switzerland
(540)

MUNDICARE
(591) Black, white

(511)
3 – Soaps; perfumery products; essential oils; cosmetics; hair treatments and preparations; hair lotions; toiletry products; sunscreen preparations, including sprays, lotions, creams, gels, oils for sun protection, sun balms and creams for lip care; cosmetic
skin-tanning preparations; after-sun products (cosmetics); cosmetic preparations for skin care, including moisturizing treatments, protective creams,
tonics for skin care, exfoliants, artificial sun-tanning
preparations, degreasing products for use on the
skin; cosmetic preparations, including cosmetics for
the scalp, hair, skin and nails; wipes and tissues impregnated with cosmetic preparations.
5 – Pharmaceutical preparations and substances; veterinary preparations; hygienic products for medical
use; dietetic substances and substances adapted for
medical or veterinary use; food supplements for humans and animals; food supplements, plasters, materials for dressings; disinfectants; antiseptics; pharmaceutical preparations and substances, including
chemical and acid preparations for pharmaceutical
use; creams for pharmaceutical use; gels for dermatological use; oils for medical use; cream for the
skin, gels, oils, lotions and ointments for pharmaceutical use; ointments for medical use; homeopathic
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations based on plant extracts; medicinal plant extracts; nail care preparations for medical use; medicated hair care preparations; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical sun protection
and sun care products; antiseptic and antibacterial
products; wipes for medical use; medical dressings;
wipes, dressings, cloths and materials serving as dressings for wounds, including those impregnated with
pharmaceutical preparations; cleaning wipes impregnated with disinfectants, for hygiene use; wound dressings.
__________________________________________
(260) AM 2018 96624 A
(800) 1388784
(151) 2017 09 01
(891) 2017 09 01
(731) MEDIAPOINT LTD
103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe,
Seychelles, Seychelles
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; mineral
water [beverages]; kvass [non-alcoholic beverage];
cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic
beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-
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based beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
beer; smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit
juices; preparations for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making
beer.
33 – Alcoholic beverages, except beer, including
aperitifs, wine, vodka, cocktails, liqueurs; pre-mixed
alcoholic beverages, other than beer-based; digesters
[liqueurs and spirits]; mead [hydromel]; bitters; cider; perry.
__________________________________________
(260) AM 2018 96625 A
(800) 1388790
(151) 2017 09 13
(891) 2017 09 13
(731) Joint-Stock Company "Fabrika
"RUSSKIY SHOKOLAD"
ul. Vereyskaya, d. 29, str. 143 RU-121357
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
30 – Coffee flavorings; high-protein cereal bars;
sponge cakes; buns; bread rolls; waffles; malt biscuits; cake frosting [icing]; rice-based snack food;
cereal-based snack food; fruit jellies [confectionery];
confectionery for decorating Christmas trees; cakes;
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; caramels [candy]; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; coffee; unroasted
coffee; crackers; macaroons [pastry]; marzipan; ice
cream; dessert mousses [confectionery]; chocolate
mousses; muesli; mint for confectionery; cocoabased beverages; coffee-based beverages containing
milk; coffee-based beverages; chocolate beverages
with milk; tea-based beverages; chocolate-based beverages; stick liquorice [confectionery]; pastilles
[confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; pies;
fondants [confectionery]; popcorn; petits fours [cakes]; pralines; gingerbread; cake powder; fruit coulis
[sauces]; chewing gum; confectionery; nougat; chocolate paste; sherbets [ices]; rusks; breadcrumbs;
sandwiches; tabbouleh; tacos; tarts; almond paste;
tortillas; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; cheeseburgers [sandwiches]; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2018 96638 A
(800) 1389130
(151) 2017 11 29
(891) 2017 11 29
(731) M. Eric CANTONA
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Rua Vale do pereiro 17, 2°esq P-1250-270
Lisboa, Portugal
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; depilatories; make-up removing
products; lipstick; beauty masks; shaving products;
cosmetic skin-tanning preparations; cosmetic preparations for baths; bath salts not for medical use; shoe
polish; polish for footwear; cosmetic kits; deodorants for personal use (perfumery); deodorant soaps;
oils for cosmetic use; oils for toilet purposes; cleansing milk for toilet purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions; shampoos; soaps for foot perspiration; antiperspirants (toiletries); incense.
__________________________________________
(260) AM 2018 96639 A
(800) 1389176
(151) 2017 12 11
(891) 2017 12 11
(731) BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318
Neumarkt, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 05.03.14; 19.11.07
(511)
5 – Pharmaceutical products; medicines; medicinal
preparations; veterinary preparations; dietary supplements for human beings; dietary supplements for
animals.
16 – Paper; cardboard; printed matter; photographs.
__________________________________________
(260) AM 2018 96653 A
(800) 1390196
(151) 2017 10 31
(891) 2017 10 31
(731) Aktsionernoe Obshchestvo "NIZHEGORODSKY KHIMIKO-FARMATSEVTICHESKY ZAVOD"
Salganskaya St., 7 RU-603950 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
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(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; biological preparations for medical purposes; cachets
for pharmaceutical purposes; capsules for medicines;
chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; drugs for medical purposes;
food for babies; liniments; medicines for human purposes; mineral food supplements; nutritional supplements; ointments for pharmaceutical purposes;
pharmaceutical preparations; preparations of trace
elements for human and animal use; vitamin preparations; suppositories.
__________________________________________
(260) AM 2018 96655 A
(800) 1390241
(151) 2017 08 25
(891) 2017 08 25
(731) LENZING AG
Werkstr. 2 A-4860 Lenzing, Austria
(540)

Tencel
(591) Black and white
(511)
16 – Crepe paper; filtering materials of paper; filter
paper; paper filters for coffee makers; printed packaging materials of paper; containers of paper for
packaging purposes; bags made of paper for packaging; decorative paper bows for wrapping; decorative wrapping paper; humidity control sheets of
paper or plastic for foodstuff packaging; sheets of
reclaimed cellulose for wrapping; paper gift tags;
gift wrap paper; cardboard packaging; plastic film
for packaging; paper impregnated with oil for wrapping purposes; cartons of cardboard for packaging;
plastic materials for packaging; paper for wrapping
and packaging; paper sacks; bags made of paper for
packaging; bows for decorating packaging; bags made of paper for packaging; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or
plastics; industrial packaging containers of paper;
containers of card for packaging; packaging containers of regenerated cellulose; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; films for
wrapping foodstuffs; packing cardboard; cartons of
cardboard for packaging; fiberboard boxes; plastic
materials for packaging (not included in other classes); wrapping materials made of paper; packaging
materials made of cardboard; packaging materials
made of recycled paper; packaging material made of

starches; packaging materials; wrapping paper; cartons of cardboard for packaging; cartons of cardboard for packaging; bags made of paper for packaging; viscose sheets for wrapping; paper identification tags; writing tablets; notebooks; labels of paper;
pencil boxes; cases for stationery; ball pens; small
blackboards; adhesive packaging tapes; printed matter; stickers [stationery]; stickers [decalcomanias];
printed advertising boards of paper; printed advertising boards of cardboard; pamphlets; flags of paper;
printed brochures; printed calendars; printed promotional material; adhesive wall decorations of paper;
annuals [printed publications]; calendars; paper
banners; posters; postcards; prospectuses; christmas
cards; promotional publications; promotional publications; signboards of paper or cardboard; advertisement boards of card; advertisement boards of card;
book covers; crepe paper for domestic use; paper for
use in the manufacture of wallpaper; tissue paper for
use as material of stencil paper (ganpishi); paper for
use in the manufacture of tea bags; tissues of paper
for removing make-up; coarse tissue [for toiletry
use]; filters (paper coffee -); paper wipes; facial tissues of paper; absorbent sheets of paper or plastic
for foodstuff packaging; paper tissues; tissue paper;
hygienic paper; paper tissues for cosmetic use; cellulose wipes; periodicals; legal pads; disposable absorbent underpads for pets (terms considered too vague
by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of the
Common Regulations); disposable absorbent training pads for pets.
20 – Beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; bedding for cots [other than bed linen]; bedding
for cots [other than bed linen]; replacement seat covers [fitted] for furniture; textile covers [shaped] for
furniture; inflatable pillows; bath pillows; bedding,
except linen; children's beds made of cloth in the
form of a bag; futon mattresses [other than childbirth
mattresses]; head supporting pillows; maternity pillows; mattress toppers; mattresses; mattresses; mattresses [other than child birth mattresses]; nap mats
[cushions or mattresses]; neck-supporting pillows;
nursing pillows; pet cushions; pillows; scented pillows; sleeping mats for camping [mattresses]; soft
furnishings [cushions]; stuffed pillows; support pillows for use in baby car safety seats; support pillows for use in baby seating; animal housing and
beds; beds for pets; pet houses; advertising display
boards; advertisement display boards of plastic [nonluminous].
27 – Carpets, rugs and mats; bath mats; textile bath
mats; bath mats; bath mats; vehicles mats and carpets; rugs (floor -); door mats; runners [mats]; oriental non-woven rugs (mosen); carpet tile backing;
carpet backing; carpeting; carpet tiles; primary carpet backing; textile bath mats; carpets [textile]; wallpaper; wall paper of vinyl; wall coverings of paper;
carpets.
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35 – Advertising, marketing and promotional services; bill-posting; banner advertising; merchandising;
public relations services; online advertisements
(terms considered too vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Regulations);
telemarketing services; sales promotion for others;
advertising; display services for merchandise; preparation and presentation of audio visual displays for
advertising purposes; organisation and conducting of
product presentations; presentation of goods and services; sales demonstration [for others]; demonstration of goods and services by electronic means, also
for the benefit of the so-called teleshopping and homeshopping services; demonstration of goods for
promotional purposes; arranging of demonstrations
for advertising purposes; demonstration of goods;
trade fairs and exhibitions (terms considered too vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of
the Common Regulations); arranging of exhibitions
for business purposes; arranging of exhibitions for
advertising purposes; exhibitions (conducting -) for
business purposes; exhibitions (conducting -) for business purposes; exhibitions (conducting -) for advertising purposes; organisation of exhibitions and
trade fairs for business and promotional purposes;
shows (conducting business -); fashion show exhibitions for commercial purposes; arranging of displays
for commercial purposes; organisation of events for
commercial and advertising purposes; organization
of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; arranging of demonstrations for advertising purposes;
planning and conducting of trade fairs, exhibitions
and presentations for economic or advertising purposes; arranging of exhibitions for advertising purposes; rental of advertising space on-line; rental of
advertising space; distribution of advertising, marketing and promotional material; distribution of promotional matter; distribution of advertisements and
commercial announcements; dissemination of advertising matter; distribution of advertising material;
dissemination of advertising and promotional materials; dissemination of advertising, marketing and
publicity materials; dissemination of advertisements;
dissemination of advertising for others; dissemination of advertising for others via the internet; distribution and dissemination of advertising materials
[leaflets, prospectuses, printed material, samples];
handbill distribution; handbill distribution; handbill
distribution; distribution of samples for publicity
purposes; distribution of prospectuses and samples;
handbill distribution; distribution of products for advertising purposes; sample distribution; distribution
of advertising announcements; distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed material, samples]; handbill distribution; handbill distribution; distribution of promotional matter; arranging the distribution of advertising literature in response to telephone enquiries;
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arranging of presentations for business purposes;
office functions; business management; supply chain
management services; business administration; marketing studies.
__________________________________________
(260) AM 2018 96660 A
(800) 1390358
(151) 2017 09 15
(891) 2017 09 15
(731) DENISOVA DARINA BORISOVNA
1-st Dubrovskaya, 1, build.1, flat 44
RU-109044 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
41 – Gambling services; providing recreation facilities; organization of lotteries; providing amusement
arcade services; entertainment services; providing
casino facilities [gambling]; providing on-line entertainment in the nature of game tournaments, fantasy
sports leagues and game shows; organization of games and competitions; arranging of games and competitions via the Internet; organization and provision
of games and competitions via the Internet; entertainment club services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96661 A
(800) 1390359
(151) 2017 09 15
(891) 2017 09 15
(731) DENISOVA DARINA BORISOVNA
1-st Dubrovskaya, 1, build.1, flat 44
RU-109044 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(511)
41 – Gambling services; recreation information; entertainment information; nightclub services [entertainment]; game services provided on-line from a
computer network; providing recreation facilities;
organization of lotteries; providing amusement arcade services; games equipment rental; entertainment
services; providing casino facilities [gambling]; club
services [entertainment or education].
__________________________________________
(260) AM 2018 96665 A
(800) 1390392
(151) 2017 12 04
(891) 2017 12 04
(731) MUMUSOKR CO., LTD
Room601, 47, Sejong-daero 23-gil, Jongno-gu
Seoul 03182, Republic of Korea
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(540)

(591) Black and white
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17
(511)
3 – Skin cleansers; perfumes; cosmetic sun milk lotions; cosmetics; air fragrancing preparations; bases
for flower perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; soap powder; soaps for household use; cleaning preparations for household purposes; cakes of
soap for body washing; cleaning preparations; shampoos; hand cleaners; hair rinses; dentifrices; cosmetics for animals; essential oils; liquid detergents.
9 – Optical mirrors; stands for photographic apparatus; surveying instruments; surveying apparatus and
instruments; sunglasses; cases for eyeglasses and
sunglasses; time recording apparatus; battery chargers; wires, electric; ear phones; loudspeakers; mouse [computer peripheral]; mouse pads; calculating
machines; eyeglasses frame.
16 – Copy paper; cardboard; paper tissues; note
books; stationery; self-adhesive tapes for stationery
purposes; files [office requisites]; sketch books;
stamping inks; ink; drawing rulers; drawing materials; plastic films used as packaging for keeping
fresh food; pictures; printed publications.
18 – Leather and imitation leather bags; backpacks;
shopping bags; sling bags for carrying infants; purses; card cases [notecases]; handbags; umbrellas; canes; leather leads; leather and imitations of leather.
21 – Soap boxes; cosmetic utensils; toothbrushes;
dusting apparatus, non-electric; clothes-pins; drying
racks for laundry; scrubbing brushes; garbage cans;
services [dishes]; toothpicks; isothermic bags; insulating flasks; thermos water bottles; thermos bottle;
boxes for dispensing paper towels; china ornaments;
containers for household or kitchen use.
25 – Footwear; ready-made clothing; underwear;
drawers (clothing); mufflers; winter gloves; socks;
gloves [clothing]; hats; belts [clothing]; clothing.
28 – Costume masks; apparatus for games; golfballs;
rods for fishing; fishing lines; badminton equipment;
skis; toys for pets; baseball gloves; games and playthings; toys (playthings); physical exercise apparatus; dolls and dolls' clothing; dice; gymnastic and
sporting articles; hangers for Christmas tree ornaments; puzzles.
35 – Demonstration of furniture; advice in the field
of business management and marketing; planing and
conducting of trade fairs, exhibitions and presentations for economic or advertising purposes; advertising in the field of tourism and travel; business information and accounting advisory services; secretarial and clerical services; demonstration of goods;

market studies; promotion of sports competitions
and events; online comprehensive shopping mall retail; advertising and commercial information services via the internet; provision of advertising space in
periodicals, newspapers and magazines; affiliate
marketing; retail convenience stores; accounting.
__________________________________________
(260) AM 2018 96666 A
(800) 1390458
(151) 2017 11 30
(891) 2017 11 30
(731) M. Eric CANTONA
Rua Vale do pereiro 17, 2°esq P-1250-270
Lisboa, Portugal;
Mme. Rachida BRAKNI
Rua Vale do pereiro 17, 2°esq P-1250-270
Lisboa, Portugal
(540)

(591) Black and white
(511)
25 – Footwear with the exception of orthopedic footwear; sports, ski or beach footwear; soles for footwear; non-slipping devices for footwear; bedroom
slippers; boots; headgear; hosiery; headbands; clothing; clothing of leather or imitation of leather;
sports clothing; underwear; sashes for wear; stoles;
furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties;
socks; muffs (clothing); belts (clothing); coats; mittens; cyclists' trousers; pelisses; pullovers, clothing
for cyclists, parkas; bathing trunks and suits.
__________________________________________
(260) AM 2018 96667 A
(800) 1390471
(151) 2017 12 20
(891) 2017 12 20
(731) BIOFARMA
50 rue Carnot F-92284 Suresnes Cedex,
France
(540)

(591) Black and white
(511)
5 – Pharmaceutical products, medical preparations,
veterinary preparations; sanitary products for medical purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials
for dressings; material for dental fillings and dental
impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96668 A
(800) 1390167
(151) 2017 07 21
(891) 2017 07 21
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way Cupertino CA 95014,
USA
(540)

(591) Orange, Black, and Gray
(531) 07.01.09; 26.04.04; 26.04.07; 26.04.16;
26.04.22; 29.01.13
(511)
7 – Window shades and window blind openers, electric.
9 – Computers; computer hardware; wireless communication devices for the transmission of voice,
data, images, audio, video, and multimedia content;
computer peripheral devices; cameras; digital audio
and video recorders; radio transmitters and receivers;
electrical and electronic connectors, couplers, and
adapters; remote controls used for controlling computers, alarm, security and surveillance devices and
systems, smoke and carbon monoxide detectors and
monitors, energy management devices and systems,
lighting, electrical and electronic switches and outlets, and doors, windows, drapes, curtains, window
shades, shutters, blinds and garage doors; alarms,
alarm sensors, and alarm monitoring systems; electronic video surveillance products, namely, electronic components of security systems; smoke and
carbon monoxide detectors; thermostats, monitors,
sensors, and controls for air conditioning, heating,
and ventilation devices and systems; electric and
electronic door locks and latches; remote controls
for opening and closing garage doors; lighting controls; electrical outlets; electrical and electronic switches.
11 – Light bulbs, lighting fixtures, and lamps; electric space heaters, air conditioners, and electric fans.
42 – Computer programming; design and development of computer software; computer software development consulting services; support and consultation services for developing computer systems and
applications; providing information in the field of
computer software development online.
__________________________________________
(260) AM 2018 96689 A
(800) 1274453
(151) 2015 02 18
(891) 2017 10 17
(731) UVENCO HOLDING LIMITED
Arch. Makariou & Kalogreon, 4, Nicolai des
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Sea View City, 9th floor, Flat/Office 903-904,
Block A-B, CY-6016 LARNACA, Cyprus
(540)

(591) White, green and light green
(531) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.12
(526) ®
(511)
7 – Automatic vending machines; door closers, electric; door openers, electric; elevator operating apparatus; coin-operated, token-operated, coupon-operated, card-operated, note-operated vending machines.
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media; sound recording discs; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire extinguishers; computer peripheral devices and their parts;
computer software, recorded; video game cartridges;
computer software for encryption; encoded key
cards; digital signs; computer communication software for use by banks to exchange bank cards information via their interbank computer systems; calculating machines; data processing equipment; optical
data media; electronic publications, downloadable;
electronic notice boards; microprocessors; monitors
[computer hardware]; printers for use with computers; scanners [data processing equipment]; computer software designed for interoperability of bank
cards and smart cards with terminals and reading devices for cards; readers [data processing equipment]
for magnetically encoded cards and other data carries, including computer chips; bank cards, credit
cards, debit cards and payment cards and magnetically encoded charge cards; integrated circuit cards
[smart cards]; identity cards, magnetic; card readers
for magnetically encoded cards; card readers for integrated circuit cards [smart cards]; data management computing devices; ticket dispensers; automated teller machines [ATM]; computer terminals;
point-of-sale [POS] terminals; coin counting and
sorting machines; coin-operated musical automata
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[juke boxes]; camcorders; video cassettes; video telephones; video screens; plugs, sockets and other
contacts [electric connections]; answering machines;
accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; antennas; high-frequency apparatus; testing
apparatus not for medical purposes; remote control
apparatus; monitoring apparatus, electric; sound
recording apparatus; apparatus to check franking;
sound transmitting apparatus; electric apparatus for
commutation; intercommunication apparatus; blueprint apparatus; stereoscopic apparatus; telegraphs
[apparatus]; telephone apparatus; telephone transmitters; facsimile machines; phototelegraphy apparatus; barometers; anode batteries; galvanic batteries;
batteries for pocketlamps; batteries for lighting; solar
batteries; batteries, electric; binoculars; electronic
tags for goods; computer memories; magnetic tape
units for computers; hygrometers; hydrometers; peepholes [magnifying lenses] for doors; loudspeakers;
detectors; smoke detectors; false coin detectors; floppy disks; dictating machines; disks, magnetic; optical discs; circular slide rules; disk drives for computers; juke boxes for computers; buzzers; buzzers,
electric; measures; simulators for the steering and
control of vehicles; inverters [electricity]; measuring
instruments; mathematical instruments; levelling instruments; surveying instruments; azimuth instruments; interfaces for computers; coaxial cables; fibre
optic cables; cables, electric; pocket calculators; cinematographic cameras; electronic pens [visual display units]; computer keyboards; electronic agendas;
mouse pads; commutators; compact discs [audiovideo]; compact discs [read-only memory]; DVDs;
notebook computers; carrying cases adapted for
computers; sleeves for laptops; cabinets for loudspeakers; accumulator boxes; terminal blocks; ATM
cases; parts and accessories for terminals, point-ofsale [POS] terminals, automated teller machines
[ATM], vending machines and computers included
in this class; mouse [data processing equipment];
voting machines; money counting and sorting machines; material testing instruments and machines;
megaphones; metal detectors for industrial or military purposes; coin-operated mechanisms for television sets; microphones; modems; microscopes; animated cartoons; headphones; sound recording carriers;
magnetic data media; punched card machines for
offices; limiters [electricity]; signalling panels, luminous or mechanical; radio pagers; electronic pocket
translators; transmitters [telecommunication]; transmitters of electronic signals; switches, electric; wafers for integrated circuits; plates for batteries; compact disc players; cassette players; sound recording
strips; diagnostic apparatus, not for medical purposes; distance measuring apparatus; speed checking
apparatus for vehicles; time recording apparatus; distance recording apparatus; measuring apparatus; measuring devices, electric; observation instruments;
navigation apparatus for vehicles [on-board compu-

ters]; satellite navigational apparatus; regulating apparatus, electric; precision measuring apparatus; instruments containing eyepieces; audio- and videoreceivers; magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wires, electric; computer game programs;
computer programs [downloadable software]; record
players; central processing units [processors]; distribution consoles [electricity]; control panels [electricity]; radios; signals, luminous or mechanical; connections, electric; audiovisual teaching apparatus;
personal stereos; integrated circuits; printed circuits;
counters; parking meters; kilometer recorders for vehicles; revolution counters; abacuses; television apparatus; telescopes; teleprinters; teleprompters; portable telephones; totalizators; transistors [electronic];
battery chargers; transformers [electricity]; telephone receivers; quantity indicators; amplifiers; electric
installations for the remote control of industrial operations; steering apparatus, automatic, for vehicles;
video recorders; sound reproduction apparatus; invoicing machines; tape recorders; time clocks [time
recording devices]; optical character readers; chargers for electric batteries; acoustic [sound] alarms;
editing appliances for cinematographic films; couplers [data processing equipment]; computer peripheral devices; anti-theft warning apparatus; adding
machines; readers [data processing equipment]; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; bar
code readers; cameras [photography]; glazing apparatus for photographic prints; shutters [photography]; photovoltaic cells; chips [integrated circuits];
projection screens; screens [photography]; galvanic
cells.
28 – Apparatus for games adapted for use with an
external display screen or monitor; amusement apparatus adapted for use with an external display
screen or monitor; coin-operated, token-operated,
coupon-operated, card-operated, note-operated gambling machines.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; import-export agencies; commercial information agencies; cost price
analysis; rental of advertising space; computerized
file management; business efficiency expert services; demonstration of goods; transcription; opinion
polling; marketing studies, including studies of market of gaming machines, coin-operated machines,
automated teller machines [ATM] and payment terminals, services of electronic and other payments,
services in the field of entertainment, casinos and
gaming halls; business information; compilation of
statistics; business research; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy, including management and
consultancy in the field of manufacturing of gaming
machines, coin-operated machines, automated teller
machines [ATM] and payment terminals; personnel
management consultancy; professional business con-
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sultancy, including professional business consultancy in the field of manufacturing of gaming machines, coin-operated machines, automated teller machines [ATM] and payment terminals; professional
business consultancy in the field of services of electronic and other payments, and in the field of entertainment, casinos and gaming halls services; business management of performing artists; word processing; secretarial services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; business appraisals; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; data search in computer files for others; business management assistance; commercial or industrial management assistance,
including assistance in the field of manufacturing of
gaming machines, coin-operated machines, automated teller machines [ATM] and payment terminals,
their parts and accessories; economic forecasting;
auctioneering; sales promotion for others; office machines and equipment rental; rental of vending machines; rental of coin-operated vending machines;
rental of photocopying machines; publication of publicity texts; distribution of samples; dissemination
of advertising matter; on-line advertising on a computer network; compilation of information into computer databases; business inquiries; systemization of
information into computer databases; psychological
testing for the selection of personnel; business management of hotels; public relations; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses] including purchasing of gaming
machines, coin-operated machines, automated teller
machines [ATM] and payment terminals, their parts
and accessories; business management, including
management in the field of manufacturing of gaming
machines, coin-operated machines, automated teller
machines [ATM] and payment terminals, their parts
and accessories, in the field of entertainment, gambling, services of casinos and gaming halls; business
administration, including administration in the field
of manufacturing of gaming machines, coin-operated
machines, automated teller machines [ATM] and
payment terminals, their parts and accessories, in the
field of entertainment, gambling, services of casinos
and gaming halls; business research in the field of
entertainment and gambling.
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; brokerage; financial services; brokerage in the field of financial services; financial
management; banking; bill payment services; services in the field of financial exchanges; financial investment; preparation of financial reports; services
in the field of electronic funds transfer and electronic
currency transactions; electronic payment services;
financial services provided via telephone and internet and via other electronic communication facilities; financial services relating to charge cards, bank
cards, credit cards, debit cards, payment cards, cheque verification and cheque cashing services and
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payment processing services; processing of electronic cash transactions; services in the field of identification and confirmation of payment transactions;
issuance of travellers' checks and vouchers; electronic banking services; online banking services; home bank settlements; financial information; automated teller machine [ATM] banking services; financial
clearing; bill payment services provided through a
web site; credit bureaux; financial analysis; hirepurchase financing; savings banks; issuance of credit
cards; issue of tokens of value; capital investments;
insurance consultancy; financial consultancy; stock
exchange quotations; exchanging money; debit card
services; credit card services; Internet banking; factoring; financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; electronic funds transfer; bail-bonding; securities brokerage; real estate brokerage; insurance
brokerage; loans [financing]; lending against security; check verification; financial sponsorship; mortgage banking; instalment loans; mutual funds; rental of
automated teller machines [ATM] and payment terminals; management and consultancy in the field of
services of electronic and other payments.
__________________________________________
(260) AM 2018 96690 A
(800) 1369122
(151) 2017 06 08
(891) 2018 01 15
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 Vevey, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.03.01; 02.03.23;
02.05.01; 27.05.01; 27.05.17
(511)
5 – Dietetic substances and foodstuffs for medical
and clinical use; food and food substances for babies; foodstuffs and food substances for medical use
for children and patients; foodstuffs and food
substances for medical use for nursing mothers; nutritional and dietetic supplements for medical use; vitamin preparations, mineral-based preparations; dietary fibers.
29 – Milk, cream, butter, cheese and dairy products;
milk substitutes; milk beverages, milk predominating; powdered milk; evaporated milk; sweetened
condensed milk; milk-based desserts and cream-based desserts; milk-based beverages containing cereals and/or chocolate; yogurts and yogurt beverages; yogurt-based beverages and products; non-dairy
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yogurts; soy-based yogurts and yogurt beverages;
yogurts and yogurt beverages from plant-based ingredients; yogurts and yogurt beverages made from
nuts; soy milk (milk substitute); plant-based milk;
nut-based milk; foodstuffs and beverages made with
soy; shakes and smoothies made from fruit, vegetables, milk products and/or grains (where milk
content is high); dairy-based beverages containing
oats, cereals, fruit juices and/or fruit-flavored juices;
protein preparations for human consumption; protein
powder; coffee and/or tea whiteners (cream substitutes); food products and beverages enriched with
nutritional and/or dietetic elements (with milk predominating); preparations for making dairy-based
beverages.
30 – Coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffeebased beverages and preparations; iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts; preparations
and beverages based on artificial coffee; chicory
(coffee substitute); tea, tea extracts, preparations and
beverages made with tea; iced tea; malt extract for
food; malt for food, malt-based preparations for human consumption; cocoa and cocoa-based beverages
and preparations; chocolate, chocolate products,
chocolate-based beverages and preparations; cerealbased beverages included in this class; sugar; confectionery, sugar confectionery; bakery products,
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels,
desserts (included in this class), puddings; candy;
chewing gum not for medical use; natural sweeteners; bakery products; flours; bread; yeast; powdered mixture for cakes; desserts (included in this
class); edible ices, water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts,
frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for making edible ices and/or water
ices and/or sherbets and/or frozen confectionery
and/or frozen cakes and/or ice cream and/or frozen
desserts and/or frozen yogurts; honey and honey
substitutes; cereals, breakfast cereals, muesli and
muesli preparations, corn flakes, cereal bars, readyto-eat cereals; cereal preparations; cereal-based
snacks; beverages and preparations made from
cereals (included in this class); rice, pasta, noodles;
food products based on rice, flour, oat meal or
cereals, also in the form of cooked dishes; hot cereals; oats; oatmeal; porridge; granola; cereal-based
beverages and food products enriched with nutritional and/or dietetic elements included in this class;
pizzas; sandwiches; ready-to-bake cake paste and
food paste preparations; desserts made from ingredients which are plant-based, and/or nut-based
and/or soy-based.
32 – Fruit-flavored beverages and fruit-based beverages, fruit juices and vegetable juices, nectars, lemonades, soda water and other non-alcoholic beverages; beverages based on milk ferments; malt-based
beverages; isotonic beverages; dietetic and/or nutri-

tionally fortified beverages included in this class;
non-alcoholic beverages made from plant-based ingredients; smoothies; smoothies made from fruit,
vegetables, milk products and/or seeds; plant-based
beverages; beverages made from nuts; vegetable
protein beverages.
__________________________________________
(260) AM 2018 96716 A
(800) 1389915
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30,B-2340 Beerse,
Belgium
(540)

ZONDUTRIZ
(591) Black, white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines.
__________________________________________
(260) AM 2018 96717 A
(800) 1389916
(151) 2017 12 22
(891) 2017 12 22
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgium
(540)

TALPAQTO
(591) Black, white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines.
__________________________________________
(260) AM 2018 96718 A
(800) 1389930
(151) 2017 12 07
(891) 2017 12 07
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
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(540)

food; buttercream; almond milk; almond milk for
culinary purposes; milk; powdered milk; milk beverages, milk predominating; milk products; peanut
milk-based beverages; coconut milk-based beverages; almond milk-based beverages; prostokvasha
[soured milk]; rice milk; rice milk for culinary purposes; ryazhenka [fermented baked milk]; cheese;
whey; rennet; smetana [sour cream]; soya milk; milk
ferments for culinary purposes.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 13.01.10; 24.09.12; 25.01.01; 25.07.25;
27.05.04
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; smokers'
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters,
matches.
__________________________________________
(260) AM 2018 96724 A
(800) 1389948
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 10
(731) TERRA FOOD MANAGEMENT
COMPANY LIMITED
Esperidon, 12, 4th floor CY-1087 Nicosia,
Cyprus
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
29 – Milk and milk products; albumin milk; peanut
butter; peanut milk; peanut milk for culinary purposes; albumen for culinary purposes; white of eggs;
cream [dairy products]; oat milk; milk substitutes;
whipped cream; condensed milk; yoghurt; kephir
[milk beverage]; curd; coconut oil for food; coconut
butter; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; coconut fat; milk shakes; kumys [kumyss]
[milk beverage]; margarine; butter; cocoa butter for
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(260) AM 2018 96725 A
(800) 1390020
(151) 2017 06 02
(891) 2017 06 02
(731) ENTER DİJİTAL MEDYA İLETİŞİM
REKLAM VE PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ
Fulya Ortaklar Cad., Özbal Sk. No:12/A-B,
Şişli İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.08; 27.05.11
(511)
8 – Forks, spoons, knives and non-electric cutters,
slicers, peelers for kitchen use, including those made
of precious metals; side arms and blades (weapons);
tools and apparatus included in this class for personal beauty care use; tools and apparatus included
in this class for shaving, epilation, manicure and
pedicure, electric hand implements for straightening
and curling hair, scissors; hand-operated [non-electric] hand tools included in this class for the repair
of machines, apparatus and vehicles and for use in
construction, agriculture, horticultural and forestry,
none of them being power tools; electric or nonelectric irons; steam irons.
11 – Lighting installations; lights for vehicles and
interior-exterior spaces; heating installations using
solid, liquid or gas fuels or electricity; installations
for air-conditioning and ventilating; cooling installations and freezers; electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying
and boiling; electric laundry driers; hair driers; hand
drying apparatus; sanitary installations; water softening apparatus; water purification apparatus; water
purification installations; waste water purification
installations; electric bed warmers and electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers;
electric or non-electric footwarmers; hot water bottles; filters for aquariums and aquarium filtration apparatus; industrial type installations for cooking,
drying and cooling purposes; pasteurizers and sterilizers.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96727 A
(800) 1390022
(151) 2017 08 03
(891) 2017 08 03
(731) Limited liability company "OMEGA SKY"
Dostoevsky str., 100, Republic of
Bashkortostan RU-450077 Ufa,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
35 – Administration of consumer loyalty programs;
administration of frequent flyer programs; administrative processing of purchase orders; advertising
agencies; publicity agencies; advertising by mail order; advertising; publicity; advisory services for business management; appointment reminder services
[office functions]; appointment scheduling services
[office functions]; arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; billposting; outdoor advertising; book-keeping; accounting; business appraisals; business auditing; business
efficiency expert services; business information; business inquiries; business intermediary services relating to the matching of potential private investors
with entrepreneurs needing funding; business investigations; business management and organization
consultancy; business management assistance; business management consultancy; business management for freelance service providers; business management of hotels; business management of performing artists; business management of reimbursement programs for others; business management
of reimbursement programmes for others; business
management of sports people; business organization
consultancy; business project management services
for construction projects; business research; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; commercial information agency services; commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; commercial intermediation services; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer databases; compilation of statistics;
compiling indexes of information for commercial or
advertising purposes; computerized file management; consultancy regarding advertising communications strategy; consultancy regarding public relations communications strategy; cost price analysis;
data search in computer files for others; demonstration of goods; design of advertising materials; direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; document reprodu-

ction; drawing up of statements of accounts; economic forecasting; employment agency services; import-export agency services; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing; marketing
research; market studies; modelling for advertising
or sales promotion; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; negotiation
of business contracts for others; news clipping
services; office machines and equipment rental*; online advertising on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; organization of fashion
shows for promotional purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
outsourced administrative management for companies; outsourcing services [business assistance]; pay
per click advertising; payroll preparation; personnel
management consultancy; personnel recruitment;
photocopying services; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; price
comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; production of advertising films; production of teleshopping programmes; production of teleshopping programs; professional business consultancy; providing business information via a web site;
provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services; provision of commercial and business contact information; psychological
testing for the selection of personnel; publication of
publicity texts; publicity material rental; public relations; radio advertising; registration of written communications and data; relocation services for businesses; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of billboards [advertising boards]; rental of photocopying
machines; rental of sales stands; rental of vending
machines; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; sales promotion for others; scriptwriting for advertising purposes; search engine optimization for sales promotion; search engine optimisation for sales promotion; secretarial services;
shop window dressing; shorthand; sponsorship
search; systemization of information into computer
databases; tax filing services; tax preparation; telemarketing services; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription of communications [office functions]; typing; updating and maintenance of data in computer
databases; updating and maintenance of information
in registries; updating of advertising material; web
indexing for commercial or advertising purposes;
web site traffic optimization; web site traffic optimisation; word processing; writing of publicity texts;
writing of résumés for others; writing of curriculum
vitae for others.
__________________________________________
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(260) AM 2018 96728 A
(800) 1390027
(151) 2017 10 27
(891) 2017 10 27
(731) Limited Liability Company
"DIAMED-Farma"
Sovetskaya street, 31, Pervomayskiy
community, Korolev city RU-141069
Moscow region, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes;
dietetic food and substances adapted for medical or
veterinary use, food for babies; dietary supplements
for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; preparations for destroying noxious animals;
aconitine; alkaloids for medical purposes; alginates
for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes
for pharmaceutical purposes; dental amalgams of
gold; dental amalgams; amino acids for veterinary
purposes; amino acids for medical purposes; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; medicine
cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; acetates
for pharmaceutical purposes; germicides; balms for
medical purposes; bandages for dressings; diagnostic
biomarker reagents for medical purposes; biocides;
bromine for pharmaceutical purposes; paper for
mustard plasters; fly catching paper; reagent paper
for veterinary purposes; reagent paper for medical
purposes; mothproofing paper; petroleum jelly for
medical purposes; vaccines; oxygen baths; antiseptic
cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for
medical purposes; cotton for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; radiological contrast substances for medical purposes; nutritive substances for microorganisms; radioactive
substances for medical purposes; melissa water for
pharmaceutical purposes; sea water for medicinal
bathing; mineral waters for medical purposes; thermal water; dietary fiber; molding wax for dentists;
gases for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; sexual stimulant gels; hematogen;
hemoglobin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for
medical purposes; glycerophosphates; glucose for
medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; mustard for
pharmaceutical purposes; mustard plasters; mud for
baths; medicinal mud; gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; air deodorising preparations; deodorants, other than for human beings or for animals; deodorants
for clothing and textiles; diastase for medical pur-
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poses; digitalin; dietary supplements; mineral food
supplements; nutritional supplements; albumin dietary supplements; dietary supplements for animals;
yeast dietary supplements; alginate dietary supplements; glucose dietary supplements; casein dietary
supplements; lecithin dietary supplements; linseed
oil dietary supplements; propolis dietary supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; royal jelly dietary supplements;
pollen dietary supplements; wheat germ dietary
supplements; linseed dietary supplements; enzyme
dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes; gelatine for medical purposes; cod liver oil;
isotopes for medical purposes; immunostimulants;
insecticides; iodine for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides
for pharmaceutical purposes; iodoform; calomel
[fungicide]; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for medical purposes; capsules for medicines;
cachets for pharmaceutical purposes; hemostatic
pencils; wart pencils; caustic pencils; carbolineum
[parasiticide]; caustics for pharmaceutical purposes;
cachou for pharmaceutical purposes; quassia for
medical purposes; quebracho for medical purposes;
oxygen for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for dentures; surgical glues; stem
cells for veterinary purposes; stem cells for medical
purposes; cocaine; collagen for medical purposes;
collodion for pharmaceutical purposes; corn rings
for the feet; candy, medicated; angostura bark for
medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent; condurango bark for medical purposes; croton bark;
mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; quinquina
for medical purposes; medicated animal feed; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint for medical purposes; starch for dietetic
or pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; cultures of microorganisms for medical or veterinary
use; curare; dental lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes;
candy for medical purposes; adhesive plasters; medicines for alleviating constipation; lecithin for medical purposes; lotions for veterinary purposes; medicated hair lotions; lotions for pharmaceutical purposes;
medicated after-shave lotions; personal sexual lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; frostbite salve for pharmaceutical purposes; gauze for dressings; medicinal
oils; mustard oil for medical purposes; camphor oil
for medical purposes; castor oil for medical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes;
dill oil for medical purposes; dental mastics; dental
abrasives; dental impression materials; teeth filling
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material; dressings, medical; surgical dressings;
drugs for medical purposes; medicines for veterinary
purposes; serotherapeutic medicines; medicines for
human purposes; medicines for dental purposes;
menthol; medicinal drinks; moleskin for medical
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes;
powdered milk for babies; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes; Irish moss for medical purposes; flour for
pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; fly glue; antibacterial soap; disinfectant soap;
medicated soap; freeze-dried meat adapted for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; malted
milk beverages for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine; eucalyptol for
pharmaceutical purposes; tinctures for medical purposes; opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical purposes; antiparasitic collars for animals; stick
liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks
[disinfectants]; medicated dentifrices; pectin for
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical
purposes; peptones for pharmaceutical purposes;
hydrogen peroxide for medical purposes; pesticides;
food for babies; leeches for medical purposes; blood
plasma; eyepatches for medical purposes; poultices;
compresses; scapulars for surgical purposes; babies'
diapers [napkins]; diapers for pets; diapers for incontinents; bunion pads; breast-nursing pads; pomades
for medical purposes; powder of cantharides; pyrethrum powder; belts for sanitary napkins [towels];
anti-uric preparations; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations
for medical and veterinary use; balsamic preparations for medical purposes; albuminous preparations
for medical purposes; biological preparations for
veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; veterinary preparations; bismuth
preparations for pharmaceutical purposes; vitamin
preparations; diagnostic preparations for medical
purposes; bath preparations for medical purposes;
therapeutic preparations for the bath; hemorrhoid
preparations; preparations for callouses; lice treatment preparations [pediculicides]; acne treatment
preparations; preparations to facilitate teething; preparations for the treatment of burns; fumigation
preparations for medical purposes; opotherapy preparations; air purifying preparations; bronchodilating
preparations; preparations for reducing sexual activity; sterilising preparations; soil-sterilising preparations; corn remedies; pharmaceutical preparations
for treating dandruff; herbicides; preparations for
destroying dry rot fungus; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; preparations
for destroying mice; slug exterminating preparations; vermin destroying preparations; pharmaceutical
preparations for skin care; contact lens cleaning preparations; preparations of microorganisms for medi-

cal or veterinary use; lime-based pharmaceutical preparations; medicated eye-washes; medicinal hair
growth preparations; nutraceutical preparations for
therapeutic or medical purposes; opiates; anticryptogamic preparations; aloe vera preparations for
pharmaceutical purposes; preparations of trace elements for human and animal use; sulfonamides [medicines]; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating sunburn; enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; phytotherapy preparations
for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations to treat wheat blight
[smut]; vine disease treating chemicals; chemical
preparations to treat mildew; chemical preparations
for treating phylloxera; chemical preparations for
pharmaceutical purposes; chilblain preparations;
mothproofing preparations; collyrium; lead water;
chemical conductors for electrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes; freeze-dried food adapted for medical purposes; pharmaceuticals; sanitary towels;
sanitary pads; panty liners [sanitary]; propolis for
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical
purposes; radium for medical purposes; hydrated
chloral for pharmaceutical purposes; solvents for
removing adhesive plasters; plasters; vaginal washes
for medical purposes; solutions for contact lenses;
chemical reagents for medical or veterinary purposes; gum for medical purposes; rubber for dental
purposes; chewing gum for medical purposes; insect
repellents; insect repellent incense; repellents for
dogs; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; sarsaparilla for medical purposes; sugar for
medical purposes; asthmatic tea; fumigating sticks;
linseed for pharmaceutical purposes; tobacco-free
cigarettes for medical purposes; siccatives [drying
agents] for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; greases for veterinary purposes; greases for medical purposes; lacteal flour for babies; infant formula; soporifics; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; bath salts for medical purposes;
salts for mineral water baths; salts for medical purposes; potassium salts for medical purposes; sodium
salts for medical purposes; smelling salts; mineral
water salts; malt for pharmaceutical purposes; semen
for artificial insemination; alcohol for pharmaceutical purposes; medicinal alcohol; alloys of precious
metals for dental purposes; ergot for pharmaceutical
purposes; cooling sprays for medical purposes; antibacterial handwashes; adjuvants for medical purposes; astringents for medical purposes; vermifuges;
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disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for
chemical toilets; douching preparations for medical
purposes; appetite suppressants for medical purposes; medical preparations for slimming purposes;
parasiticides; mouthwashes for medical purposes;
febrifuges; depuratives; animal washes [insecticides]; detergents for medical purposes; cattle washes
[insecticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal
veterinary washes; vesicants; purgatives; remedies
for perspiration; remedies for foot perspiration; chemical contraceptives; antiparasitic preparations;
laxatives; tonics [medicines]; medicated toiletry preparations; digestives for pharmaceutical purposes;
nervines; media for bacteriological cultures; steroids; strychnine; serums; tanning pills; appetite
suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills;
sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol for
pharmaceutical purposes; biological tissue cultures
for veterinary purposes; biological tissue cultures for
medical purposes; smoking herbs for medical purposes; medicinal herbs; surgical implants comprised of
living tissues; pants, absorbent, for incontinents;
sanitary panties; babies' napkin-pants [diaper-pants];
charcoal for pharmaceutical purposes; porcelain for
dental prostheses; phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes for
medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes;
phosphates for pharmaceutical purposes; fungicides;
quinine for medical purposes; chinoline for medical
purposes; diabetic bread adapted for medical use;
chloroform; flowers of sulfur for pharmaceutical
purposes; cement for animal hooves; bone cement
for surgical and orthopaedic purposes; dental cements; medicinal tea; herbal teas for medicinal purposes; insecticidal animal shampoo; medicated
shampoos; medicated shampoos for pets; pediculicidal shampoos; medicated dry shampoos; pre-filled
syringes for medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; herbal extracts for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes;
tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical
preparations]; ethers for pharmaceutical purposes;
esters for pharmaceutical purposes; cellulose esters
for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for
pharmaceutical purposes; rat poison; poisons;
bacterial poisons; jalap; fungicides, herbicides; acaricides; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; disinfectants; cream of tartar for pharmaceutical purposes; adhesive tapes for medical purposes;
cotton sticks for medical purposes; pastilles for
pharmaceutical purposes; diagnostic preparations for
veterinary purposes; suppositories; milking grease;
sedatives; jujube, medicated; transplants [living tissues]; fennel for medical purposes.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
suture materials; therapeutic and assistive devices
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adapted for the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; blood
testing apparatus; anaesthetic apparatus; galvanic
therapeutic appliances; apparatus for artificial respiration; apparatus for the treatment of deafness;
physical exercise apparatus for medical purposes;
body rehabilitation apparatus for medical purposes;
dental apparatus and instruments; surgical apparatus
and instruments; resuscitation apparatus; dental
apparatus, electric; physiotherapy apparatus; bed
vibrators; hot air therapeutic apparatus; diagnostic
apparatus for medical purposes; traction apparatus
for medical purposes; radiotherapy apparatus; microdermabrasion apparatus; fumigation apparatus for
medical purposes; apparatus for the regeneration of
stem cells for medical purposes; apparatus for DNA
and RNA exams for medical purposes; apparatus
and installations for the production of X-rays, for
medical purposes; radiological apparatus for medical
purposes; X-ray apparatus for medical purposes;
hearing aids; nasal aspirators; trusses; maternity
belts; bandages, elastic; cupping glasses; dental burs;
bracelets for medical purposes; anti-rheumatism bracelets; feeding bottles; vaporizers for medical purposes; hot air vibrators for medical purposes; vibromassage apparatus; gastroscopes; hemocytometers; lice combs; surgical sponges; defibrillators;
dialyzers; containers especially made for medical
waste; clips, surgical; mirrors for dentists; mirrors
for surgeons; probes for medical purposes; urethral
probes; artificial teeth; acupuncture needles; suture
needles; needles for medical purposes; orthopedic
articles; surgical implants comprised of artificial materials; inhalers; injectors for medical purposes; incubators for medical purposes; incubators for babies;
obstetric apparatus; obstetric apparatus for cattle;
electric acupuncture instruments; surgical cutlery;
insufflators; endoscopy cameras for medical purposes; cannulae; droppers for medical purposes; dropper bottles for medical purposes; heart pacemakers;
heart rate monitoring apparatus; catheters; catgut;
draw-sheets for sick beds; enema apparatus for medical purposes; artificial skin for surgical purposes;
menstrual cups; teething rings; anti-rheumatism
rings; compressors [surgical]; thermo-electric compresses [surgery]; abdominal corsets; corsets for
medical purposes; crutches; dentists' armchairs; armchairs for medical or dental purposes; beds specially made for medical purposes; feeding bottle valves; love dolls [sex dolls]; lasers for medical purposes; lamps for medical purposes; quartz lamps for
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical
purposes; lancets; lenses [intraocular prostheses] for
surgical implantation; spoons for administering medicine; masks for use by medical personnel; respiratory masks for artificial respiration; anaesthetic
masks; childbirth mattresses; air mattresses for medical purposes; hydrostatic [water] beds for medical
purposes; furniture especially made for medical pur-
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poses; water bags for medical purposes; douche
bags; breast pumps; body fat monitors; body composition monitors; urinals [vessels]; teeth protectors
for dental purposes; temperature indicator labels for
medical purposes; knee bandages, orthopaedic; tips
for crutches; finger guards for medical purposes;
medical guidewires; pumps for medical purposes;
thread, surgical; knives for surgical purposes; scissors for surgery; ambulance stretchers; stretchers,
wheeled; boots for medical purposes; orthopaedic
footwear; clothing especially for operating rooms;
compression garments; blankets, electric, for medical purposes; supports for flat feet; ophthalmometers; ophthalmoscopes; slings [supporting bandages];
gloves for massage; gloves for medical purposes;
pessaries; saws for surgical purposes; ear picks;
spittoons for medical purposes; plaster bandages for
orthopaedic purposes; supportive bandages; suspensory bandages; abdominal pads; cushions for medical purposes; pads [pouches] for preventing pressure sores on patient bodies; air pillows for medical
purposes; soporific pillows for insomnia; heating
cushions [pads], electric, for medical purposes; abdominal belts; galvanic belts for medical purposes;
hypogastric belts; belts for medical purposes; orthopaedic belts; umbilical belts; belts, electric, for medical purposes; condoms; aerosol dispensers for
medical purposes; sphygmomanometers; pulse meters; esthetic massage apparatus; veterinary apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; urological apparatus and instruments; orthodontic appliances; nursing appliances; brushes for
cleaning body cavities; invalids' hoists; appliances
for washing body cavities; corn knives; incontinence
sheets; sterile sheets, surgical; surgical drapes; hair
prostheses; artificial eyes; artificial breasts; dentures;
artificial limbs; artificial jaws; ice bags for medical
purposes; toe separators for orthopaedic purposes;
orthodontic rubber bands; X-ray photographs for
medical purposes; respirators for artificial respiration; strait jackets; sex toys; scalpels; tongue scrapers; babies' pacifiers [teats]; feeding bottle teats;
receptacles for applying medicines; spirometers [medical apparatus]; vaginal syringes; implantable subcutaneous drug delivery devices; hearing protectors;
contraceptives, non-chemical; orthopaedic soles;
stents; stethoscopes; operating tables; commode
chairs; basins for medical purposes; bed pans; instrument cases for use by doctors; arch supports for
footwear; ear plugs [ear protection devices]; thermometers for medical purposes; tomographs for medical purposes; trocars; drainage tubes for medical
purposes; X-ray tubes for medical purposes; radium
tubes for medical purposes; balling guns; protection
devices against X-rays, for medical purposes; apparatus for acne treatment; filters for ultraviolet rays,
for medical purposes; walking frames for disabled
persons; cases fitted for medical instruments; elastic
stockings for surgical purposes; stockings for vari-

ces; splints, surgical; tongue depressors for medical
purposes; syringes for injections; syringes for medical purposes; hypodermic syringes; uterine syringes;
urethral syringes; pins for artificial teeth; forceps;
castrating pincers; radiology screens for medical
purposes; electrodes for medical use; electrocardiographs; brain pacemakers; sexual activity apparatus,
devices and articles; analysers for bacterial identification for medical purposes; testing apparatus for
medical purposes; air cushions for medical purposes;
biodegradable bone fixation implants; surgical bougies; ear trumpets; thermal packs for first aid purposes; quad canes for medical purposes.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; Turkish bath services; hospital services; reforestation
services; landscape design; nursing home services;
wreath making; hair implantation; medical advice
for individuals with disabilities; pharmacy advice;
manicuring; chiropractic; massage; horticulture; artificial insemination services; palliative care; hairdressing; body piercing; midwife services; veterinary
assistance; medical assistance; tree planting for carbon offsetting purposes; preparation of prescriptions
by pharmacists; medical equipment rental; rental of
sanitation facilities; farming equipment rental; aerial
and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; animal breeding; gardening;
landscape gardening; beauty salon services; sanatorium services; blood bank services; health care; health counselling; flower arranging; tattooing; weed
killing; health spa services; human tissue bank services; aquaculture services; visagists' services; convalescent home services; rest home services; medical
clinic services; alternative medicine services; opticians' services; plant nursery services; pest control
services for agriculture, aquaculture, horticulture and
forestry; services of a psychologist; sauna services;
solarium services; telemedicine services; therapy
services; nursing, medical; lawn care; animal grooming; pet grooming; physical therapy; plastic surgery; tree surgery; hospice services; agriculture, horticulture and forestry services; public bath services for
hygiene purposes; depilatory waxing; rehabilitation
for substance abuse patients; health center services;
aromatherapy services; speech therapy; orthodontic
services; dentistry services; vermin exterminating
for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; in vitro fertilization services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96729 A
(800) 1390028
(151) 2017 10 27
(891) 2017 10 27
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "ARGO"
ul. Lenina, dom 34, of. 63 RU-197136
Saint Petersburg, Russian Federation
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(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
41 – Arranging and conducting of competitions
[education or entertainment]; arranging and conducting of games; arranging of competitions via the
Internet; arranging of games and competitions via
the Internet; conducting of competitions on the Internet; educational and training services relating to
games; electronic games services provided by means
of a global communication network; electronic games services provided by means of the Internet; electronic games services provided by means of the
Internet or other communication network; entertainment information; entertainment services; gambling
services; game services provided on-line from a
computer network; game services provided via communication networks; gaming; information relating
to computer gaming entertainment provided on-line
from a computer database or a global communication network; on-line game services; organization
and presentation of shows, competitions, games,
concerts and entertainment events; organization and
provision of games and competitions via the Internet; organization of competitions [education or
entertainment]; organization of competitions and
award ceremonies; organization of competitions for
education or entertainment; organization of educational, entertainment, cultural and sporting competitions; organization of games and competitions;
organization of lotteries and other gambling activities; organization of sports competitions; organization of sports events and competitions; organizing
and conducting sports competitions; providing online information in the field of computer games
entertainment; providing recreation facilities.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi

(260) AM 2018 92001 A
(800) 1341216
(151) 2016 10 21
(181) 2026 10 21
(891) 2016 10 21
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 92041 A
(800) 1341290
(151) 2017 01 24
(181) 2027 01 24
(891) 2017 01 24
(511) 03, 25, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 92086 A
(800) 1064658
(151) 2010 08 06
(181) 2020 08 06
(891) 2017 02 20
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 92216 A
(800) 1343294
(151) 2016 12 12
(181) 2026 12 12
(891) 2016 12 12
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 92285 A
(800) 1091420
(151) 2011 08 23
(181) 2021 08 23
(891) 2017 03 27
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92651 A
(800) 1348100
(151) 2017 04 28
(181) 2027 04 28
(891) 2017 04 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 92922 A
(800) 1349957
(151) 2016 10 19
(181) 2026 10 19

(891) 2016 10 19
(511) 10, 25, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93258 A
(800) 1353842
(151) 2017 05 18
(181) 2027 05 18
(891) 2017 05 18
(511) 09, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 93732 A
(800) 1359884
(151) 2017 06 01
(181) 2027 06 01
(891) 2017 06 01
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 93742 A
(800) 1359212
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2027 06 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 93743 A
(800) 1359227
(151) 2016 12 02
(181) 2026 12 02
(891) 2016 12 02
(511) 09, 12, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 93763 A
(800) 1360047
(151) 2017 06 12
(181) 2027 06 12
(891) 2017 06 12
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 93789 A
(800) 1359453
(151) 2017 01 17
(181) 2017 08 10
(891) 2017 01 17
(511) 16, 45
__________________________________________
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(260) AM 2018 93802 A
(800) 1359740
(151) 2017 03 03
(181) 2027 03 03
(891) 2017 03 03
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93882 A
(800) 1360343
(151) 2017 07 11
(181) 2027 07 11
(891) 2017 07 11
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 93886 A
(800) 1360511
(151) 2017 01 27
(181) 2027 01 27
(891) 2017 01 27
(511) 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 93887 A
(800) 1360521
(151) 2017 05 11
(181) 2027 05 11
(891) 2017 05 11
(511) 11, 20, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 93890 A
(800) 1360533
(151) 2017 05 18
(181) 2027 05 18
(891) 2017 05 18
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 93892 A
(800) 1360605
(151) 2017 12 09
(181) 2027 12 09
(891) 2016 12 09
(511) 03, 09, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 32, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 93894 A
(800) 1360619
(151) 2017 06 07
(181) 2027 06 07
(891) 2017 06 07
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2018 93896 A
(800) 1360679
(151) 2017 05 19
(181) 2027 05 19
188

(891) 2017 05 19
(511) 03, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 93897 A
(800) 1360732
(151) 2017 06 26
(181) 2017 06 26
(891) 2017 06 26
(511) 07, 11, 37
__________________________________________
(260) AM 2018 93997 A
(800) 1362202
(151) 2017 03 16
(181) 2027 03 16
(891) 2017 03 16
(511) 08, 20, 21, 27
__________________________________________
(260) AM 2018 93999 A
(800) 1362273
(151) 2017 05 22
(181) 2027 05 22
(891) 2017 05 22
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94038 A
(800) 1324695
(151) 2016 09 01
(181) 2026 09 01
(891) 2017 06 09
(511) 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94039 A
(800) 1347215
(151) 2017 01 19
(181) 2027 01 19
(891) 2017 06 19
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94096 A
(800) 1363623
(151) 2017 07 04
(181) 2027 07 04
(891) 2017 07 04
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 94097 A
(800) 426208
(151) 1976 11 12
(181) 2026 11 12
(891) 2017 07 19
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2018 94098 A
(800) 1363630
(151) 2017 07 03
(181) 2027 07 03
(891) 2017 07 03
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94099 A
(800) 1363642
(151) 2017 05 18
(181) 2027 05 18
(891) 2017 05 18
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94100 A
(800) 1363665
(151) 2017 05 18
(181) 2027 05 18
(891) 2017 05 18
(511) 20, 24
__________________________________________
(260) AM 2018 94101 A
(800) 1363704
(151) 2017 03 01
(181) 2027 03 01
(891) 2017 03 01
(511) 07, 09, 11, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94102 A
(800) 492773
(151) 1985 03 28
(181) 2025 03 28
(891) 2017 08 04
(511) 20
__________________________________________
(260) AM 2018 94104 A
(800) 1363714
(151) 2017 03 21
(181) 2027 03 21
(891) 2017 03 21
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94105 A
(800) 1210697
(151) 2013 12 23
(181) 2023 12 23
(891) 2017 07 24
(511) 03, 04, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94106 A
(800) 1222539
(151) 2014 02 20
(181) 2024 02 20

(891) 2017 07 12
(511) 16, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94107 A
(800) 1363733
(151) 2017 04 24
(181) 2027 04 24
(891) 2017 04 24
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 94108 A
(800) 1222540
(151) 2017 02 20
(181) 2024 02 20
(891) 2017 07 12
(511) 16, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94110 A
(800) 1242844
(151) 2014 12 11
(181) 2024 12 11
(891) 2017 03 21
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94111 A
(800) 1363755
(151) 2017 06 12
(181) 2027 06 12
(891) 2017 06 12
(511) 09, 10, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94112 A
(800) 1363758
(151) 2017 06 09
(181) 2027 06 09
(891) 2017 06 09
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2018 94116 A
(800) 1322356
(151) 2016 06 27
(181) 2026 06 27
(891) 2017 07 31
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94124 A
(800) 1363997
(151) 2017 03 13
(181) 2027 03 13
(891) 2017 03 13
(511) 09, 11
__________________________________________
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(260) AM 2018 94130 A
(800) 1364082
(151) 2017 03 15
(181) 2027 03 15
(891) 2017 03 15
(511) 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94131 A
(800) 1363149
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94132 A
(800) 1364183
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 08, 15, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94133 A
(800) 1363155
(151) 2017 02 02
(181) 2027 02 02
(891) 2017 02 02
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94134 A
(800) 1364240
(151) 2017 02 16
(181) 2027 02 16
(891) 2017 02 16
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94135 A
(800) 1363210
(151) 2017 06 06
(181) 2027 06 06
(891) 2017 06 06
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94136 A
(800) 1363243
(151) 2017 06 12
(181) 2027 06 12
(891) 2017 06 12
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 94137 A
(800) 1364247
(151) 2017 02 17
(181) 2027 02 17
190

(891) 2017 02 17
(511) 15, 20, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94139 A
(800) 1363313
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 39, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94140 A
(800) 1364249
(151) 2017 02 07
(181) 2027 02 07
(891) 2017 02 07
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94141 A
(800) 1363323
(151) 2017 06 01
(181) 2027 06 01
(891) 2017 06 01
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94142 A
(800) 1364267
(151) 2016 10 03
(181) 2026 10 03
(891) 2016 10 03
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94143 A
(800) 1363324
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 39
__________________________________________
(260) AM 2018 94144 A
(800) 1363341
(151) 2017 03 21
(181) 2027 03 21
(891) 2017 03 21
(511) 06
__________________________________________
(260) AM 2018 94145 A
(800) 1363363
(151) 2017 05 16
(181) 2027 05 16
(891) 2017 05 16
(511) 30, 32
__________________________________________
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(260) AM 2018 94146 A
(800) 1363382
(151) 2016 12 16
(181) 2026 12 16
(891) 2016 12 16
(511) 03, 09, 14, 18, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94147 A
(800) 1363448
(151) 2017 02 27
(181) 2027 02 27
(891) 2017 02 27
(511) 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94148 A
(800) 1363470
(151) 2017 07 03
(181) 2027 07 03
(891) 2017 07 03
(511) 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94149 A
(800) 1363479
(151) 2017 07 19
(181) 2027 07 19
(891) 2017 07 19
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94151 A
(800) 1363504
(151) 2016 12 23
(181) 2026 12 23
(891) 2016 12 23
(511) 05, 31, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94152 A
(800) 1363516
(151) 2017 05 30
(181) 2027 05 30
(891) 2017 05 30
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94153 A
(800) 1363524
(151) 2017 06 19
(181) 2027 06 19
(891) 2017 06 19
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94154 A
(800) 1363551
(151) 2017 06 07
(181) 2027 06 07

(891) 2017 06 07
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94155 A
(800) 1363552
(151) 2017 06 22
(181) 2027 06 22
(891) 2017 06 22
(511) 05, 32, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94156 A
(800) 1363564
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94157 A
(800) 1363584
(151) 2017 03 29
(181) 2027 03 29
(891) 2017 03 29
(511) 34
__________________________________________
(260) AM 2018 94158 A
(800) 1363603
(151) 2017 06 23
(181) 2027 06 23
(891) 2017 06 23
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94159 A
(800) 1363618
(151) 2017 07 03
(181) 2027 07 03
(891) 2017 07 03
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94160 A
(800) 1363619
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94161 A
(800) 1363622
(151) 2017 05 30
(181) 2027 05 30
(891) 2017 05 30
(511) 05, 30
__________________________________________
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(260) AM 2018 94198 A
(800) 1365348
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
(891) 2017 07 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94199 A
(800) 1365393
(151) 2017 06 15
(181) 2027 06 15
(891) 2017 06 15
(511) 09, 39, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94200 A
(800) 1365410
(151) 2017 02 23
(181) 2027 02 23
(891) 2017 02 23
(511) 09, 25, 28, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94203 A
(800) 577361A
(151) 1991 11 11
(181) 2021 11 11
(891) 2017 08 29
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 94206 A
(800) 675875
(151) 1997 05 15
(181) 2027 05 15
(891) 2017 05 16
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2018 94207 A
(800) 988542
(151) 2008 07 25
(181) 2028 07 25
(891) 2017 04 11
(511) 21, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 94208 A
(800) 1004532
(151) 2009 01 16
(181) 2019 01 16
(891) 2017 04 11
(511) 35, 39, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94210 A
(800) 1224736
(151) 2014 07 23
(181) 2024 07 23
192

(891) 2017 04 12
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94212 A
(800) 1260509
(151) 2015 03 19
(181) 2025 03 19
(891) 2017 07 28
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94214 A
(800) 1323709
(151) 2015 12 03
(181) 2025 12 03
(891) 2017 07 24
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2018 94228 A
(800) 1365207
(151) 2017 03 07
(181) 2027 03 07
(891) 2017 03 07
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94233 A
(800) 1364754
(151) 2017 07 22
(181) 2027 07 22
(891) 2017 07 22
(511) 18
__________________________________________
(260) AM 2018 94234 A
(800) 1364820
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 01, 05, 31, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94236 A
(800) 1364887
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94237 A
(800) 1365267
(151) 2017 06 01
(181) 2027 06 01
(891) 2017 06 01
(511) 09, 28
__________________________________________
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(260) AM 2018 94238 A
(800) 1364888
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 35, 37, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94239 A
(800) 1364993
(151) 2017 06 27
(181) 2027 06 27
(891) 2017 06 27
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94243 A
(800) 1364914
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 35, 37, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94244 A
(800) 1364926
(151) 2016 06 29
(181) 2026 06 29
(891) 2016 06 29
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 94245 A
(800) 1364928
(151) 2017 01 25
(181) 2027 01 25
(891) 2017 01 25
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94248 A
(800) 1364931
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94249 A
(800) 1365286
(151) 2017 05 12
(181) 2027 05 12
(891) 2017 05 12
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 94250 A
(800) 1365046
(151) 2017 01 13
(181) 2027 01 13

(891) 2017 01 13
(511) 29, 30, 32, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94251 A
(800) 1365052
(151) 2017 02 02
(181) 2027 02 02
(891) 2017 02 02
(511) 09, 36
__________________________________________
(260) AM 2018 94252 A
(800) 1365294
(151) 2017 06 08
(181) 2027 06 08
(891) 2017 06 08
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94272 A
(800) 680389
(151) 1997 08 21
(181) 2027 08 21
(891) 2017 08 22
(511) 07, 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94274 A
(800) 1365503
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94275 A
(800) 1365551
(151) 2017 02 21
(181) 2027 02 21
(891) 2017 02 21
(511) 30, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94276 A
(800) 1365538
(151) 2017 02 23
(181) 2027 02 23
(891) 2017 02 23
(511) 09, 25, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94277 A
(800) 1051843
(151) 2010 08 02
(181) 2020 08 02
(891) 2017 10 01
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2018 94279 A
(800) 1365573
(151) 2016 12 30
(181) 2026 12 30
(891) 2016 12 30
(511) 07, 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94280 A
(800) 1070321
(151) 2011 02 09
(181) 2021 02 09
(891) 2017 09 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94281 A
(800) 1159316
(151) 2013 04 16
(181) 2023 04 16
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94282 A
(800) 1160473
(151) 2013 04 30
(181) 2023 04 30
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94285 A
(800) 1365624
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94286 A
(800) 1365625
(151) 2017 07 12
(181) 2017 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94287 A
(800) 1365626
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94288 A
(800) 1365673
(151) 2017 07 25
(181) 2027 07 25
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(891) 2017 07 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94290 A
(800) 1365694
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94291 A
(800) 1365736
(151) 2017 02 21
(181) 2027 09 21
(891) 2017 02 21
(511) 05, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94292 A
(800) 1365735
(151) 2017 02 01
(181) 2027 02 01
(891) 2017 02 01
(511) 18
__________________________________________
(260) AM 2018 94293 A
(800) 1365744
(151) 2017 03 14
(181) 2027 03 14
(891) 2017 03 14
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94295 A
(800) 1365751
(151) 2017 03 22
(181) 2027 03 22
(891) 2017 03 22
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94307 A
(800) 321778
(151) 1966 09 26
(181) 2026 09 26
(891) 2017 07 18
(511) 03, 05, 21
__________________________________________
(260) AM 2018 94308 A
(800) 506510
(151) 1986 10 09
(181) 2026 10 09
(891) 2017 09 07
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2018 94354 A
(800) 1367150
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94355 A
(800) 1367213
(151) 2017 05 04
(181) 2027 05 04
(891) 2017 05 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94357 A
(800) 1367218
(151) 2017 06 28
(181) 2027 06 28
(891) 2017 06 28
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94365 A
(800) 1367220
(151) 2017 07 04
(181) 2027 07 04
(891) 2017 07 04
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94368 A
(800) 1367251
(151) 2017 07 21
(181) 2027 07 21
(891) 2017 07 21
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94369 A
(800) 1367252
(151) 2017 07 21
(181) 2027 07 21
(891) 2017 07 21
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94370 A
(800) 1367253
(151) 2017 07 21
(181) 2027 07 21
(891) 2017 07 21
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94373 A
(800) 1366566
(151) 2017 07 28
(181) 2027 07 28

(891) 2017 07 28
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94374 A
(800) 1366605
(151) 2017 05 23
(181) 2027 05 23
(891) 2017 05 23
(511) 29
__________________________________________
(260) AM 2018 94375 A
(800) 1366615
(151) 2017 07 22
(181) 2017 07 22
(891) 2017 07 22
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94376 A
(800) 1366651
(151) 2017 08 04
(181) 2027 08 04
(891) 2017 08 04
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94377 A
(800) 1366036
(151) 2017 01 25
(181) 2027 01 25
(891) 2017 01 25
(511) 07, 09, 11, 16, 35, 36, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94381 A
(800) 1366128
(151) 2016 11 08
(181) 2026 11 08
(891) 2016 11 08
(511) 35, 36, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 94382 A
(800) 1366140
(151) 2017 01 26
(181) 2027 01 26
(891) 2017 01 26
(511) 03, 05, 09, 10, 16, 20, 21, 24, 35, 38, 41, 42, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94387 A
(800) 1366233
(151) 2017 04 13
(181) 2027 04 13
(891) 2017 04 13
(511) 09
__________________________________________
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(260) AM 2018 94390 A
(800) 1366319
(151) 2017 04 28
(181) 2027 04 28
(891) 2017 04 28
(511) 16
__________________________________________
(260) AM 2018 94391 A
(800) 1366338
(151) 2017 06 15
(181) 2027 06 15
(891) 2017 06 15
(511) 09, 39, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94392 A
(800) 1366341
(151) 2017 06 28
(181) 2027 06 28
(891) 2017 06 28
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94393 A
(800) 1367265
(151) 2017 08 04
(181) 2027 08 04
(891) 2017 08 04
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94395 A
(800) 1366372
(151) 2017 06 30
(181) 2027 06 30
(891) 2017 06 30
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94397 A
(800) 1366412
(151) 2017 02 15
(181) 2027 02 15
(891) 2017 02 15
(511) 43, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94404 A
(800) 1366424
(151) 2017 06 29
(181) 2027 06 29
(891) 2017 06 29
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94405 A
(800) 1366447
(151) 2017 03 07
(181) 2027 03 07
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(891) 2017 03 07
(511) 01
__________________________________________
(260) AM 2018 94406 A
(800) 1366662
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2018 94407 A
(800) 1366479
(151) 2017 03 20
(181) 2027 03 20
(891) 2017 03 20
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94408 A
(800) 1366480
(151) 2017 03 20
(181) 2027 03 20
(891) 2017 03 20
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94409 A
(800) 1366685
(151) 2017 08 07
(181) 2027 08 07
(891) 2017 08 07
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94410 A
(800) 1366521
(151) 2017 06 29
(181) 2027 06 29
(891) 2017 06 29
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94411 A
(800) 1366556
(151) 2017 08 10
(181) 2027 08 10
(891) 2017 08 10
(511) 01, 02, 03, 04
__________________________________________
(260) AM 2018 94412 A
(800) 1367268
(151) 2017 08 29
(181) 2027 08 29
(891) 2017 08 29
(511) 03
__________________________________________
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(260) AM 2018 94413 A
(800) 1367274
(151) 2017 07 17
(181) 2027 07 17
(891) 2017 07 17
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94414 A
(800) 1366702
(151) 2017 04 28
(181) 2027 04 28
(891) 2017 04 28
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94415 A
(800) 1366727
(151) 2017 05 19
(181) 2027 05 19
(891) 2017 05 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94417 A
(800) 1367342
(151) 2017 04 04
(181) 2027 04 04
(891) 2017 04 04
(511) 29, 30, 32, 35, 41, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94418 A
(800) 1366792
(151) 2017 05 24
(181) 2027 05 24
(891) 2017 05 24
(511) 03, 05, 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94420 A
(800) 1366798
(151) 2017 08 21
(181) 2027 08 21
(891) 2017 08 21
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94421 A
(800) 1366801
(151) 2017 01 13
(181) 2027 01 13
(891) 2017 01 13
(511) 29, 30, 32, 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94423 A
(800) 1367346
(151) 2017 04 25
(181) 2027 04 25

(891) 2017 04 25
(511) 06, 07, 09, 11, 12, 17
__________________________________________
(260) AM 2018 94424 A
(800) 1366815
(151) 2017 04 24
(181) 2027 04 24
(891) 2017 04 24
(511) 33
__________________________________________
(260) AM 2018 94426 A
(800) 1367436
(151) 2017 07 21
(181) 2027 07 21
(891) 2017 07 21
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94427 A
(800) 1366832
(151) 2017 08 08
(181) 2027 08 08
(891) 2017 08 08
(511) 09, 35, 37, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94428 A
(800) 778012
(151) 2001 12 03
(181) 2021 12 03
(891) 2017 09 11
(511) 03, 07, 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94430 A
(800) 882808
(151) 2005 12 15
(181) 2025 12 15
(891) 2017 09 11
(511) 03, 07, 09, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94431 A
(800) 917907
(151) 2007 03 13
(181) 2027 03 13
(891) 2017 03 14
(511) 29, 31, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94434 A
(800) 925307
(151) 2007 04 04
(181) 2027 04 04
(891) 2017 08 29
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2018 94444 A
(800) 1366876
(151) 2017 07 24
(181) 2027 07 24
(891) 2017 07 24
(511) 10
__________________________________________
(260) AM 2018 94445 A
(800) 1366916
(151) 2017 08 01
(181) 2027 09 28
(891) 2017 08 01
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 94446 A
(800) 1366952
(151) 2017 08 09
(181) 2027 08 09
(891) 2017 08 09
(511) 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94448 A
(800) 1366995
(151) 2017 02 09
(181) 2027 02 09
(891) 2017 02 09
(511) 09, 29, 30, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94449 A
(800) 1367059
(151) 2017 06 29
(181) 2027 06 29
(891) 2017 06 29
(511) 29, 30, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94450 A
(800) 1367135
(151) 2017 06 30
(181) 2027 06 30
(891) 2017 06 30
(511) 06, 12, 35, 37, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 94501 A
(800) 1367604
(151) 2017 07 26
(181) 2027 07 26
(891) 2017 07 26
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94502 A
(800) 1367650
(151) 2017 06 19
(181) 2017 06 19
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(891) 2017 06 19
(511) 14
__________________________________________
(260) AM 2018 94507 A
(800) 1367743
(151) 2017 06 27
(181) 2027 06 27
(891) 2017 06 27
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94508 A
(800) 1367794
(151) 2017 03 23
(181) 2027 03 23
(891) 2017 03 23
(511) 16, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94509 A
(800) 1367843
(151) 2017 07 18
(181) 2027 07 18
(891) 2017 07 18
(511) 35, 43
__________________________________________
(260) AM 2018 94510 A
(800) 1368058
(151) 2017 07 28
(181) 2027 07 28
(891) 2017 07 28
(511) 01, 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94516 A
(800) 1367900
(151) 2017 08 01
(181) 2027 08 01
(891) 2017 08 01
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 94517 A
(800) 1367904
(151) 2017 08 03
(181) 2027 08 03
(891) 2017 08 03
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94518 A
(800) 1367906
(151) 2017 08 21
(181) 2027 08 21
(891) 2017 08 21
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2018 94520 A
(800) 1367930
(151) 2017 05 23
(181) 2027 05 23
(891) 2017 05 23
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94522 A
(800) 1368175
(151) 2017 04 11
(181) 2027 04 11
(891) 2017 04 11
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94668 A
(800) 1368734
(151) 2017 07 06
(181) 2027 07 06
(891) 2017 07 06
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94669 A
(800) 1368833
(151) 2017 06 07
(181) 2027 06 07
(891) 2017 06 07
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2018 94670 A
(800) 1368845
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94672 A
(800) 1368846
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94673 A
(800) 1368848
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94675 A
(800) 1368849
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14

(891) 2017 06 14
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94676 A
(800) 1368850
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94678 A
(800) 1368909
(151) 2017 07 28
(181) 2027 07 28
(891) 2017 07 28
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94683 A
(800) 1369000
(151) 2017 07 27
(181) 2027 07 27
(891) 2017 07 27
(511) 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94685 A
(800) 1369001
(151) 2017 07 27
(181) 2027 07 27
(891) 2017 07 27
(511) 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45
__________________________________________
(260) AM 2018 94747 A
(800) 1371375
(151) 2017 07 10
(181) 2027 07 10
(891) 2017 07 10
(511) 12
__________________________________________
(260) AM 2018 94762 A
(800) 1370730
(151) 2017 01 24
(181) 2027 01 24
(891) 2017 01 24
(511) 03, 18, 28, 35, 38, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94768 A
(800) 1370864
(151) 2017 09 13
(181) 2027 09 13
(891) 2017 09 13
(511) 05, 29, 30
__________________________________________
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(260) AM 2018 94837 A
(800) 476538
(151) 1983 03 25
(181) 2023 03 25
(891) 2017 09 01
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2018 94851 A
(800) 1342027
(151) 2016 12 15
(181) 2026 12 15
(891) 2017 04 24
(511) 09, 28, 41
__________________________________________
(260) AM 2018 94853 A
(800) 1347222
(151) 2017 01 30
(181) 2027 01 30
(891) 2017 08 25
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94854 A
(800) 1371897
(151) 2017 09 20
(181) 2027 09 20
(891) 2017 10 12
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 94859 A
(800) 1371460
(151) 2017 05 20
(181) 2027 05 20
(891) 2017 05 20
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2018 94860 A
(800) 1371465
(151) 2017 08 04
(181) 2027 08 04
(891) 2017 08 04
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94861 A
(800) 1371481
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2017 02 24
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 94862 A
(800) 1371527
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
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(891) 2017 04 07
(511) 09, 11, 14, 16, 20, 25, 35, 37, 40
__________________________________________
(260) AM 2018 94863 A
(800) 1371528
(151) 2017 04 07
(181) 2027 04 07
(891) 2017 04 07
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 94864 A
(800) 1371533
(151) 2017 03 14
(181) 2027 03 14
(891) 2017 03 14
(511) 03, 05, 35
__________________________________________
(260) AM 2018 94866 A
(800) 1371542
(151) 2017 05 10
(181) 2027 05 10
(891) 2017 05 10
(511) 09, 35, 36, 38, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94867 A
(800) 1371543
(151) 2017 05 10
(181) 2027 05 10
(891) 2017 12 10
(511) 09, 35, 36, 38, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94868 A
(800) 1371545
(151) 2017 06 01
(181) 2027 06 01
(891) 2017 06 01
(511) 42
__________________________________________
(260) AM 2018 94870 A
(800) 1371554
(151) 2017 06 14
(181) 2027 06 14
(891) 2017 06 14
(511) 07, 11
__________________________________________
(260) AM 2018 94903 A
(800) 1371978
(151) 2017 07 13
(181) 2027 07 13
(891) 2017 07 13
(511) 30
__________________________________________
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(260) AM 2018 94907 A
(800) 1372043
(151) 2017 07 13
(181) 2027 07 13
(891) 2017 07 13
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2018 94934 A
(800) 1373365
(151) 2017 11 07
(181) 2027 11 07
(891) 2017 11 07
(511) 36
__________________________________________
(260) AM 2018 94935 A
(800) 1373372
(151) 2017 09 08
(181) 2027 09 08
(891) 2017 09 08
(511) 10, 21, 34
__________________________________________
(260) AM 2018 94938 A
(800) 1373387
(151) 2017 09 12
(181) 2027 09 12
(891) 2017 09 12
(511) 10, 41, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94939 A
(800) 1373388
(151) 2017 09 12
(181) 2027 09 12
(891) 2017 09 12
(511) 10, 41, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 94941 A
(800) 1372453
(151) 2017 08 17
(181) 2027 08 17
(891) 2017 08 17
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95015 A
(800) 1374284
(151) 2017 04 27
(181) 2027 04 27
(891) 2017 04 27
(511) 35, 39
__________________________________________
(260) AM 2018 95022 A
(800) 1374478
(151) 2017 08 12
(181) 2027 08 12

(891) 2017 08 12
(511) 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95044 A
(800) 1374627
(151) 2017 09 15
(181) 2027 09 15
(891) 2017 09 15
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95046 A
(800) 1374694
(151) 2017 09 21
(181) 2027 09 21
(891) 2017 09 21
(511) 09
__________________________________________
(260) AM 2018 95062 A
(800) 1344642
(151) 2016 09 28
(181) 2026 09 28
(891) 2017 06 01
(511) 03, 08, 11, 14, 16, 21, 35, 44
__________________________________________
(260) AM 2018 95243 A
(800) 1374983
(151) 2017 04 14
(181) 2027 04 14
(891) 2017 04 14
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95244 A
(800) 1374993
(151) 2017 06 19
(181) 2027 06 19
(891) 2017 06 19
(511) 01, 03
__________________________________________
(260) AM 2018 95246 A
(800) 1375038
(151) 2017 09 01
(181) 2027 09 01
(891) 2017 09 01
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95247 A
(800) 1375075
(151) 2017 07 12
(181) 2027 07 12
(891) 2017 07 12
(511) 09, 14, 16, 18, 25, 34
__________________________________________
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(260) AM 2018 95248 A
(800) 1375109
(151) 2017 01 19
(181) 2027 01 19
(891) 2017 01 19
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95250 A
(800) 1375151
(151) 2016 10 20
(181) 2016 10 20
(891) 2016 10 20
(511) 32
__________________________________________
(260) AM 2018 95266 A
(800) 1375838
(151) 2016 08 10
(181) 2025 08 10
(891) 2016 08 10
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 41
__________________________________________

(181) 2027 09 18
(891) 2017 09 18
(511) 25
__________________________________________
(260) AM 2018 95441 A
(800) 1377547
(151) 2017 06 02
(181) 2027 06 02
(891) 2017 06 02
(511) 09, 38, 41, 42
__________________________________________
(260) AM 2018 95459 A
(800) 1377603
(151) 2017 07 14
(181) 2027 07 14
(891) 2017 07 14
(511) 09, 25, 28, 38, 41
__________________________________________

(260) AM 2018 95267 A
(800) 1375841
(151) 2016 10 20
(181) 2026 10 20
(891) 2016 10 20
(511) 29, 30
__________________________________________
(260) AM 2018 95273 A
(800) 1376060
(151) 2017 09 13
(181) 2027 09 13
(891) 2017 09 13
(511) 19
__________________________________________
(260) AM 2018 95275 A
(800) 1376114
(151) 2017 05 03
(181) 2027 05 03
(891) 2017 05 03
(511) 03, 05
__________________________________________
(260) AM 2018 95398 A
(800) 1297823
(151) 2016 02 08
(181) 2026 02 08
(891) 2017 09 08
(511) 43
__________________________________________
(260) AM 2018 95416 A
(800) 1377190
(151) 2017 09 18
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba
da geografiuli aRniSvna
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი − საქპატენტი
„საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აქვეყნებს ააიპ − ბოლნური ღვინოს მიერ
საქპატენტში წარმოდგენილი განაცხადის მასალებს.
თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით
საქპატენტში

არ

შემოვა

დამატებითი

ინფორმაცია,

ადგილწარმოშობის

რეგისტრაციის შესახებ ცნობები შეტანილი იქნება ადგილწარმოშობის

დასახელების

დასახელებისა და

გეოგრაფიული აღნიშვნის სახელმწიფო რეესტრში და გამოქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო
საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენში.
თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან სამი თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით
საქპატენტში შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, ის შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

ბოლნისი
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაცია
განაცხადის № 1533/06
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018/07/19
ადგილწარმოშობის დასახელება: ბოლნისი
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის დასახელების
რეგისტრაცია: ღვინო
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: ააიპ − ბოლნური ღვინო
დავით აღმაშენებლის ქ. №44, ბოლნისი, საქართველო
1. დასახელება: ბოლნისი
2. დამატებითი აღნიშვნები
3. ტიპი, ფერი და ძირითადი მოთხოვნები
„ბოლნისი“ − მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი, ქარვისფერი, წითელი
და ვარდისფერი.
„ბოლნისი“ თეთრი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 ფერი – ღია ჩალისფერი;
 გემო და არომატი – უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით,
მინდვრის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად
გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით.
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ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები;
დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16 გ/ლ-ზე ნაკლები;
შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს;
ტიტრული მჟავიანობა, ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, არ უნდა იყოს 4 გ/ლ-ზე
ნაკლები;
სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

„ბოლნისი“ წითელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 ფერი – მუქი წითელი;
 არომატი და გემო – უზადო, გემოზე სავსე, ვაჟკაცური, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი,
ჰარმონიული, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, დავარგებისას უვითარდება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით;
 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა – არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები;
 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22 გ/ლ-ზე ნაკლები;
 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს;
 ტიტრული მჟავიანობა, ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, არ უნდა იყოს 4 გ/ლ-ზე
ნაკლები;
 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს.
„ბოლნისი“ ვარდისფერი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 ფერი – ვარდისფერი;
 არომატი და გემო – უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი,
დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით,
მინდვრის ყვავილების ტონებით;
 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა – არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები;
 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16 გ/ლ-ზე ნაკლები;
 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს;
 ტიტრული მჟავიანობა, ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, არ უნდა იყოს 4 გ/ლ-ზე
ნაკლები;
 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
„ბოლნისი“ ქარვისფერი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 ფერი – მუქი ქარვისფერიდან ჩაისფრამდე;
 გემო და არომატი – რთული, კარგად გამოხატული ჯიშური არომატით ხილის
ტონებით, სხეულიანი, ენერგიული, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი კარგად განვითარებული ბუკეტით;
მისი ტიპიურობა, ძირითადად, განპირობებულია ზომიერი სიმწკლარტით;
 ღვინის ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 12,0 %-ზე
ნაკლები;
 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია – არანაკლებ 22 გ/ლ;
 შაქრიანობა – არაუმეტეს 4 გ/ლ;
 ტიტრული მჟავიანობა, ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით – არანაკლებ 4 გ/ლ;
სხვა მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
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4. წარმოების გეოგრაფიული ადგილი და ზონები
ბოლნისის მიკროზონა მდებარეობს ქვემო ქართლში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ქვემო ქართლის სამხრეთ ნაწილში, ზღვის
დონიდან 570 მ. სიმაღლეზე, მდინარე მაშავერასა და მდინარე ხრამის აუზებში. იგი
მოიცავს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას, რომელიც მოქცეულია ჩრდილო განედის 40° 10∋ –
41° 45∋ და აღმოსავლეთ გრძედის 43° 28∋ – 44° 45∋ შორის. აღმოსავლეთით მას ესაზღვრება
ქვემო ქართლის ვაკე (მარნეულის რაიონი), დასავლეთით – ჯავახეთის ვულკანური
ზეგანი (დმანისის რაიონი), ჩრდილოეთით – ხრამის ხეობა (თეთრიწყაროს რაიონი),
ხოლო სამხრეთით – ლოქის ქედი (სომხეთის მთიანი მხარე).
ბოლნისის მიკროზონა მოიცავს ქ. ბოლნისსა და სოფლებს: რატევანი, ხატისოფელი,
რაჭისუბანი, სავანეთი, ტალავერი, ქვემო არქევანი, სამტრედო, ჭაპალა, ზვარეთი, სოფელი
ბოლნისი, ქვეში, მუშევანი, აკაურთა, დისველი, ქვემო ბოლნისი, სამწევრისი, ნახიდური,
ცურტავი, ფარიზი, დაბა თამარისი, ვანათი, კიანეთი, მამხუტი.
5. ვაზის ჯიშები
„ბოლნისი“ თეთრი და ქარვისფერი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ბოლნისის
მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის, ჩინურის და გორული მწვანეს ჯიშის ყურძნისაგან.
„ბოლნისი“ წითელი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ბოლნისის მიკროზონაში მოწეული საფერავის, თავკვერის, შავკაპიტოს და ასურეთული შავის ჯიშის ყურძნიდან.
„ბოლნისი“ ვარდისფერი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ბოლნისის მიკროზონაში
მოწეული ფერადყურძნიანი ვაზის საღვინე ჯიშების გადამუშავებით, წითელი ყურძნის
დურდოზე თეთრი ყურძნის ტკბილის დადუღებით ან თეთრი და წითელი ღვინოების
შერევით.
არ არის ნებადართული ღვინო „ბოლნისის“ დამზადებისას ზემოთ ჩამოთვლილი
ყურძნის ჯიშების გარდა სხვა ჯიშების გამოყენება.
6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
ბოლნისის მიკროზონაში ღვინო „ბოლნისისათვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო
ვენახები გაშენებული უნდა იყოს ზღვის დონიდან 500-800 მ სიმაღლეზე;
 ვენახის რიგთაშორის მანძილი უნდა იყოს 1,8-დან - 2,5 მეტრამდე;
 ვაზთა შორის მანძილი რიგში – 1-1,5 მ.;
 შტამბის სიმაღლე – 0,5 – 0,8 მ.;
 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ცალმხრივი ან ორმხრივი
კორდონი, ან თავისუფალი.
ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და მავნებლებისა და დაავადებებისაგან
დაცვა, აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების
შესაბამისად.


7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ბოლნისი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის
დროს „ბოლნისი“ თეთრის, წითელის და ქარვისფერის დასამზადებლად არ უნდა
იყოს 20 %-ზე ნაკლები, ხოლო „ბოლნისი“ ვარდისფერის დასამზადებლად – 19%-ზე
ნაკლები;
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 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით,
უჟანგი ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით;
 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისთვის პოლიეთილენის პარკების და/ან
ტომრების გამოყენება;
 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო
დაბინძურებისაგან.
8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას;
ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს:
 650 ლიტრს – ერთი ტონა ყურძნიდან;
 6500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან.
9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ბოლნისის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ
ბოლნისის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან.
ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ
ბოლნისის მიკროზონის საზღვრებში, ხოლო ჩამოსხმა დასაშვებია ამ მიკროზონის
გარეთაც, საქართველოს ტერიტორიაზე.
,,ბოლნისის“ წარმოებისათვის გამოიყენება მხოლოდ საღი და ტექნიკურად მწიფე
ყურძენი, რომლის დაზიანების ხარისხი არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს.
„ბოლნისი“ მზადდება ტკბილის ან დურდოს სრული ალკოჰოლური დუღილის
გზით. „ბოლნისის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და
ნივთიერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით.
10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს
შორის
კლიმატი – რაიონის კლიმატი ხასიათდება ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი
ზაფხულით. ბარის დასავლეთით და სამხრეთით მდებარე საკმაოდ მოზრდილი ქედები
(კეჩუტის, სანსარის და ლოქის) ანელებენ, წინააღმდეგობას უწევენ თბილი და ნოტიო
ჰაერის მასების გავრცელებას დასავლეთიდან სამხრეთისაკენ. რაც შეეხება თრიალეთის
ქედს, ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-დასავლეთიდან საზღვრავს ამ ტერიტორიას.
ქვემო ქართლის, კერძოდ, ბოლნისის რაიონის ტერიტორია, რომელიც სამი მხრიდან
მთებითაა გარემოცული, იმ ატმოსფერული პროცესების გავლენის სფეროშია მოქცეული,
რომელიც ვითარდება საქართველოში, მაგრამ, ადგილობრივი პირობების გამო, ეს
პროცესები განიცდიან ცვლილებებს, რითაც იქმნება განხილული ტერიტორიისათვის
დამახასიათებელი თავისებური კლიმატი.
რაიონის მეტეოროლოგიური მრავალწლიანი მონაცემებით ირკვევა, რომ საშუალო
წლიური ტემპერატურა 12°-ს უდრის. თებერვლის თვიდან ჰაერის საშუალო ტემპერატურა
დადებითია და მარტში 5,9°-მდეა, შემდეგ თვეებში ტემპერატურა მატულობს და
მაქსიმუმს ივლისში აღწევს. წელიწადის ყველაზე თბილი თვეებია ივლისი და აგვისტო,
საშუალო თვიური ტემპერატურა შესაბამისად 23,6°-23,3° აღწევს. ყველაზე ცივი თვეა
იანვარი. აღსანიშნავია, რომ უარყოფითი საშუალო ტემპერატურით მხოლოდ ეს თვე
ხასიათდება (-0,3°). ყინვები მეტწილად არამდგრადია. პირველი ყინვები შემჩნეულია 12
ნოემბრიდან და მთავრდება 4 აპრილისათვის. ყინვიანი პერიოდი წელიწადში 120-144
დღეა, ხოლო უყინვო დღეთა რიცხვი განისაზღვრება 210-221 დღით.
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ბოლნისის ტერიტორიაზე ნალექების წლიური რაოდენობა 700 მმ-ს შეადგენს. ნალექები ზამთრის პერიოდში უმეტესად თოვლის სახით მოდის, რომელიც ჩვეულებრივ
არამდგრადია. თოვლი შეიძლება მოვიდეს დეკემბრიდან მარტის პირველ ნახევრამდე.
მრავალწლიანი მონაცემებით თოვლის საბურველის საშუალო სიმაღლე 6 სმ-ია.
რაიონში საკმაოდ დაბალია აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა, რომლის
დადგომა დაკავშირებულია არქტიკული მასების შემოჭრასთან, როგორც აღმოსავლეთიდან, ისე დასავლეთიდან (იხ. ცხრილი).
საკმაოდ მაღალ მნიშვნელს აღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, განსაკუთრებით
ზაფხულის თვეებში (36-39°).
ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა მაის-ივნისში (80-86 მმ), მინიმუმი კი დეკემბერიანვარში მოდის (20-25 მმ.). ცივ პერიოდში ნალექების რაოდენობა მცირეა (152-166 მმ.) და
წლიური ჯამის მხოლოდ 28-29% შეადგენს, რაც ვერ უზრუნველყოფს ნიადაგის ტენის
მნიშვნელოვანი მარაგის შექმნას, ხოლო გაზაფხულზე ნალექების ჯამი რამდენადმე მეტია
(183-196 მმ), რაც დადებითად მოქმედებს ყურძნის ხარისხზე.
ნიადაგი − საკმაოდ რთული რელიეფი, ნიადაგწარმომქმნელი ქანების სხვადასხვაობა,
კლიმატური პირობები, მცენარეული საფარის ხასიათი და ადამიანის შემოქმედება
განაპირობებენ ქვემო ქართლის სამხრეთ ნაწილის ნიადაგების მრავალფეროვნებას.
გამოკვლევებისა და არსებული მასალების გამოყენების საფუძველზე, შედგენილია
ბოლნისის 1:50000 მასშტაბის ნიადაგური რუკა, სადაც ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებისა და გენეზისური მაჩვენებლების მიხედვით გამოყოფილია მთა-მდელოს, ყომრალი,
ტყის ყავისფერი, შავმიწა, წაბლა (რუხი-ყავისფერი) და მდელოს ალუვიური ნიადაგები,
რომლებიც ნიადაგწარმოქმნის პროცესის გამოხატულების, სისქის, მექანიკური შემადგენლობის, ეროზიულობის ხარისხისა და სხვა მაჩვენებლების მიხედვით იყოფა ცალკეულ
ქვეტიპებად, სახეებად და სახესხვაობებად.
საშუალომთიანი, მთისწინებისა და ვაკე რელიეფის ტიპის საერთო ფონზე გამოიყოფა
საკმაოდ მრავალფეროვანი მეზო და მიკრორელიეფის ფორმები, რაც მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს როგორც ნიადაგწარმოქმნის პროცესში, ისე ნიადაგების სოფლის მეურნეობაში
გამოყენების საქმეში.
მდინარე მაშავერას ხეობის პირველ და მეორე ტერასებზე გამოყოფილია მდელოს
ყავისფერი და მდელოს ალუვიური ნიადაგების 1212 ჰექტარი ფართობი.
მდელოს ყავისფერი ნიადაგები გავრცელებულია სოფელ რატევანის ტერიტორიაზე,
მდ. მაშავერას მარჯვენა მხარეს.
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მდელოს ალუვიური და ალუვიური ნიადაგები აქ გავრცელებული არიან მდ.
მაშავერას და ბოლნისის წყლის სანაპიროზე ვაკე ან სუსტად დახრილი რელიეფის
პირობებში.
აღნიშნული ნიადაგები პერსპექტიულია და წარმოადგენენ კარგ ნიადაგურ ფონდს
მევენახეობის განვითარებისათვის. სავსებით შესაძლებელია ამ მიკრო რაიონში ვენახის
გაშენებისათვის ავითვისოთ 2000 ჰა ფართობი.
ქვერაიონის ტერიტორია მოიცავს 8188 ჰა ფართობს, რომელიც ქვემო ქართლის ვაკის
გაგრძელებას წარმოადგენს. ეს ნიადაგები გავრცელებულია მდინარე მაშავერას ორივე
მხარეზე, უმეტესად ვაკე და სუსტად დახრილ რელიეფის პირობებში, სოფლების:
ნახიდურის, ჭაპალას, სავანეთის, ქვემო არქევანის, ტალავერისა და ქ. ბოლნისის
ტერიტორიაზე.
ნიადაგური რესურსი და სწორი აგროწესებით გათვალისწინებული ღონისძიებების
გატარება წარმოადგენს საფუძველს საუკეთესო ხარისხის ყურძნის წარმოებისათვის.
ჩატარებული გამოკვლევებიდან გამომდინარე, მიკროზონაში წარმოდგენილი
ნიადაგის მახასიათებლები ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ღვინო „ბოლნისის”
წარმოებისათვის.
ადამიანური ფაქტორი – მეცნიერულად დასაბუთებულია და ისტორიული
მასალებით ცნობილია, რომ საქართველო არის ის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც
ადამიანმა ჯერ კიდევ ნეოლითის ხანაში ველური ვაზი „გააკულტურა“ და „გააშინაურა“,
საქართველოს და, მათ შორის, ბოლნისის რეგიონს ღვინის კულტურასთან 8 000 წლიანი
უწყვეტი ისტორია აკავშირებს, რაზეც მიუთითებს არქეოლოგიური (თიხის ქვევრები,
ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს ფიალები) და ეთნოგრაფიული მასალები, წერილობითი
წყაროები, ტერმინოლოგია და სიმღერები.
ძველი საქართველოს ეკონომიკაში მევენახეობა-მეღვინეობის დარგს განსაკუთრებული ადგილი ეკავა საქართველოს ერის ყოფა-ცხოვრებაში და ქონებრივ კეთილდღეობაში. მას ფრიად მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა საგარეო ვაჭრობაში, რადგან ქართული
ღვინო უძველესი დროიდან საექსპორტო საგანს წარმოადგენდა, რასაც საფუძვლიანად
აღნიშნავდა აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი თავის თხზულებათა V ტომში, საქართველოსა და, მათ შორის, ბოლნისის რეგიონში მევენახეობის ისტორიასა და ტრადიციების
საკითხებზე.
უძველეს დროში მევენახეობისა და მეღვინეობის ხელოვნების მაღალ პროფესიულ
დონეს გვამცნობს ბოლნისის რეგიონში არსებული ორნამენტული ხელოვნების ნიმუშები,
კულტურის ძეგლები, ეთნოგრაფიული წყაროები, ლიტერატურული წყაროები, ხალხური
თქმულებანი და ზნე-ჩვეულებანი. სწორედ ბოლნისში „არუხლოს ნასახლარზე“ არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილია ყურძნის წიპწები, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით VI ათასწლეულს განეკუთვნება, სწორედ ბოლნისში, მის მიმდებარე ტერიტორიასა და ბორჯომშია აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით IV-III ათასწლეულის
უძველესი მარნები.
ღვინის შესანახი უძველესი თიხის ქვევრები და, მათ შორის, თერმოსის მსგავსი
ორმაგკედლიანი ქვევრები, რომლებიც, სავარაუდოდ, ღვინის თერმული დამუშავებისათვის იყო განკუთვნილი და რაც თავისთავად ერთ-ერთი და უნიკალური მოვლენაა
მთელს მსოფლიოში.
ივანე ჯავახიშვილი თავის თხზულებათა თორმეტ ტომეულში ხშირად მოიხსენიებს
ბოლნისის რეგიონში ღვინის წარმოების, სახელწოდების, თავისებურებების, ადგილწარმოშობისა და რაოდენობის ვრცელ ინფორმაციას. კერძოდ:
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IX-X საუკუნეებში ბოლნისის მიდამოებში მდებარე ერთი მონასტრის ტიპიკონის
ნაწყვეტთაგან ჩანს, რომ იქ სამონასტრო მეურნეობაში ბაბილოსაგან (ყურძნის ხეივანი)
დაყენებულ ღვინოს ცალკე ჭურჭელში „საბაბილო ჭურში“ ინახავდნენ. ამავე
წარწერებიდან ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ თამარ მეფის დროს ბოლნისში თეთრი, მწვანე
და შავ-წითელი ყურძენი ცალ-ცალკე იკრიფებოდა და იწურებოდა. ხოლო გიორგი
მთაწმინდელის გადმოცემით ბოლნისის მიდამოებში დამზადებული ღვინოები სამ
ხარისხად იყოფოდა: იყო „მსუბუქი ღვინო“, იყო „საშუალო“ და საუკეთესო
თვისებების „უმჯობესი ღვინო“, „ღვინო კეთილი“.
XIII-XIV საუკუნეებში მონღოლთა, სპარსთა და ოსმალთა სისტემატური შემოსევებისა
და ომების გამო, ბოლნისის მიდამოებში მცხოვრები მოსახლეობა ან ამოწყდა ან აიყარა
და გადასახლდა. სწორედ ამ პერიოდში სომხური ისტორიული ცნობებით აქ მხოლოდ
საფერავი და მწვანე ყურძენი იყო გავრცელებული.
XVII საუკუნის დასაწყისიდან ორბელიანთა საგვარეულო ანგარიშებში მითითებულია
ბოლნისში ზვრების სიდიდისა და მოსავლიანობის რაოდენობა 1619 და 1620 წლებში.
ამ ანგარიშებში შეტანილი ციფრებით დგინდება, რომ სოფლების: მუხრანას,
ბალახაურის, შუა ბოლნისის, წუღრუღაშენის, ქვემო ბოლნისის, ჭაპალას,
ფოცხვერიანის, დისველისა და ზვარეთის ყურძნის ზვრებიდან ორბელიანებმა 1619
წელს ჩამოასხეს 778 საპალნე ღვინო (1 საპალნე – 6 ფუთი, 6 ფუთი – 96 ლიტრი),
ხოლო 1620 წელს – 808 საპალნე ღვინო.

ბოლნისის რეგიონში მევენახეობა-მეღვინეობის შემდგომ განვითარებას ხელი შეუწყო
გერმანიის იმპერიიდან 1818 წელს ჩამოსახლებულმა შვაბმა კოლონისტებმა, რომლებსაც
ვენახის გაშენება-დამუშავების და ღვინის წარმოების ტრადიციული ცოდნა არ გააჩნდათ.
გულმოდგინე და შრომისმოყვარე გერმანელებმა ადგილობრივი მოსახლეობისაგან კარგად
შეისწავლეს და 1565 ჰექტარზე გააშენეს მუსკატის, მალერასა და იზაბელას ჯიშები,
რომლებიც ევროპიდან გამოიწერეს მეფისნაცვალ გრაფ ვორონცოვის დახმარებით. მათ,
აგრეთვე, გააშენეს რქაწითელის, საფერავის, ალიგოტეს, გორულასა და სხვა საღვინე
მაღალხარისხოვანი ვაზის ჯიშები, რასაც აღნიშნავს გერმანელი კოლონისტი ერნსტ
ალმენდინგერი თავის წიგნში „ეკატერინენფელდი, გერმანული სოფელი კავკასიაში 18181941 წლებში“.
ე. ალმენდინგერი თავის წიგნში აღნიშნავს, რომ XX საუკუნის დასაწყისში
ეკატერინენფელდში (დღევანდელი ქ. ბოლნისი) ისე განვითარდა მევენახეობა, რომ
სოფლის მოსახლეობა (814 ოჯახი) საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებდა ასეთი დიდი
რაოდენობის ყურძნის მოკრეფა-გადამუშავებას. ამიტომ დააარსეს მეღვინეთამხანაგობა
„უნიონი“ და 1908 წელს ააშენეს ღვინის ქარხანა თავისი უნიკალური მარნებით,
სარდაფებითა და ინფრასტრუქტურით, რომელშიც აწარმოებდნენ ღვინოს, კონიაკსა და
არაყს, რომლის რეალიზაციას ახდენდნენ ქალაქ თბილისში ამხანაგობის საკუთრებაში
არსებულ ექვს სპეციალურ მაღაზიაში. თბილისის გარდა ღვინოები გაჰქონდათ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებში, ხოლო მათ
მიერ წარმოებული ნატურალური ღვინო სახელად „კავკასიური წითელი“ ყოველწლიურად იგზავნებოდა თვით რუსეთის იმპერატორის კარზე.
პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მეღვინეთა ამხანაგობა „უნიონში“ მკვეთრად იმატა
ღვინის წარმოების ტემპმა. შესაბამისად, გაიზარდა მისი ფინანსური შემოსავლები და ეს
წარმოება იქცა იმ დროისათვის საქართველოში მეღვინეთა ერთ-ერთ ყველაზე
წარმატებულ გაერთიანებად. XX საუკუნის 20-იან წლებში ბოლნისის ღვინის ქარხანა
აწარმოებდა 32-35 ათას ტონა ყურძენს და ასხამდა მილიონობით ბოთლ ღვინოს,
რომლისთვისაც ჭურჭელს ამზადებდა ბარონ ფონ კუჩენბახის მინის საწარმო, იმ
დროისათვის კატერინენფელდში და მის მიმდებარე სოფლებში ერთ ჰექტარზე
#21 2018 11 12

209

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba
da geografiuli aRniSvna

იკრიფებოდა 20-22 ტონა ყურძენი, რადგან ვაზის რიგთა შორის მანძილი შეადგენდა ერთ
მეტრს, ხოლო 100-მეტრიან რიგში ირგვებოდა 90-95 ძირი ვაზი. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია გერმანელი მევენახეების როლი ქართული აბორიგენული ჯიშის –
ასურეთულის აღორძინებაში, რომლისგანაც ამზადებდნენ წითელ მშრალ ღვინოს.
წინა საუკუნის 50-იან 70-იან წლებში მევენახეობას დიდი ადგილი დაეთმო ბოლნისის
რაიონის ეკონომიკაში, გაახლდა გერმანელების მიერ გაშენებული ვაზის ზვრები, შეიქმნა
მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობები ქ. ბოლნისში და სოფლებში: რატევანში, ქვეშში,
ნახიდურში, მამხუტში, ცურტავში, სავანეთში, ჭაპალაში, ქვემო ბოლნისსა და ბოლნისში,
სადაც ამ პერიოდში იწარმოებოდა 14-17 ათასი ტონა ყურძენი. ამ ყურძნისაგან
დამზადებული ღვინო-მასალა, პორტვეინი, ღვინის სპირტი და ყურძნის წვენი იგზავნებოდა სსრ კავშირის სხვადასხვა რეგიონში.
დღეს ქ. ბოლნისში საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს გერმანელების მიერ აშენებული
ღვინის ქარხანა, სადაც მზადდება მაღალხარისხოვანი ღვინის ბრენდის სპირტი,
რომელიც, ძირითადად, იყიდება ევროკავშირის ქვეყნებში. მევენახეთა ამხანაგობის
(კავშირი) დაარსებამდე მისი თავმჯდომარეები და ღვინის ქარხნის ხელმძღვანელები
იყვნენ: ემანუელ ალმენდინგერი (1908–1918 წწ.), ერნსტ ალმენდინგერი (19818–1930 წწ.),
რუდოლფ ჰუტტენლოხერი (1900–1941 წწ.), პეტრე სოხაძე (1941–1944 წწ.), ივანე კახიძე
(1944–1950 წწ.), პავლე ორჯონიკიძე (1950–1952 წწ.), არჩილ კობიაშვილი (1952–1954 წწ.),
დიმიტრი ჯაველიძე (1954–1964 წწ.), ნარიმან დოლიძე (1964–1972 წწ.), ჯიმშერ ყურაშვილი
(1972–1975 წწ.), ბიძინა ჯაველიძე (1975–2015 წწ.), 2015 წლიდან კი ქარხანას ხელმძღვანელობს გია ლოლაძე.
ბოლნისის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი კლიმატი – ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული
ნალექების ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, რქაწითელის, ჩინურის,
გორული მწვანეს, საფერავის, თავკვერის, შავკაპიტოს, ასურეთული შავის ჯიშების ამ
ზონისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენახეობამეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „ბოლნისის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ
თვისებებს.
11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული წესები
დასახელება „ბოლნისი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების
ღვინო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო
მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად:
ლათინური შრიფტით – „Bolnisi“ ან „Bolnisi Wine“
Protected Designation of Origin ან/და PDO
რუსული შრიფტით – „Болниси“ ან „Болнисcкое Вино“
Защищённое наименование места происхождения
12. აღრიცხვა და შეტყობინება
„ბოლნისის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და
შეტყო ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

210

#21 2018 11 12

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba
da geografiuli aRniSvna

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის „ბოლნისი“ წარმოების პროცესის
გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები
ვენახის ადგილმდებარეობა
ფართობი
ვაზის ჯიში
კულტივირების მეთოდები
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი
ყურძნის მთლიანი მოსავალი
ყურძნის გადამუშავების ადგილი, გადამუშავება და ღვინის დამზადება

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის
ადგილი და პირობები
ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები
ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე
და ჩამოსხმის შემდეგ
ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები
მიკვლევადობა

შეფასების მეთოდები
საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება
ადგილზე
აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაციის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი, შემოწმება ადგილზე
რთველის ჟურნალი
რთველის ჟურნალი
რთველის ჟურნალი
ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადამუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის
აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული
ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები,
შემოწმება ადგილზე
ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები
ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები
სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული
ჩანაწერები

14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო.
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena

(21) AP 2009 11256
(11) P 2011 5286 B
(73) დევი ვასაძე
(54) სამოქალაქო თავდაცვის შეტყობინების სისტემა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 05 15
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 11 12
___________________________________

(21) AP 2010 12025
(11) P 2013 5749 B
(73) შპს ,,ბაზალტ ფაიბერს“
(54) შემადგენლობა ტორკრეტბეტონის მოსამზადებლად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2015-12-06
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 11 12
___________________________________

patentebis gauqmeba
(21) AP 2012 12873
(11) P 2017 6727 B
(73) ლერი დათაშვილი
(54) გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 19
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 19-მდე
___________________________________
(21) AP 2012 13478
(11) P 2016 6434 B
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ.
(54) კონდენსირებული ბიციკლური ოქსაზოლიდინონური CETP ინჰიბიტორები
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 25
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 25-მდე
___________________________________

(21) AP 2013 13785
(11) P 2017 6621 B
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
(54) ბენზამიდები
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 11
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 11-მდე
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

(21) AP 2015 13969
(11) P 2017 6791 B
(73) მერაბ კიკნაველიძე
(54) სათევზაო მოწყობილობა
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 21
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 21-მდე
___________________________________

(21) AP 2003 7158
(11) P 2004 3374 B
(73) შპს ,,კამელინი“
(54) თაფლის საფუძველზე დამზადებული სამკურნალო საშუალებები, მათი გამოყენება და
მიღების ხერხი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 17
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 17-მდე
___________________________________

(21) AP 2001 8198
(11) P 2007 4029 B
(73) ოცუკა ფარმასუიტიკალ კო., ლტდ.
(54) სწრაფად დნობადი დოზირებული კომპოზიცია ორალურად მიღებისათვის
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 09
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 09-მდე
___________________________________

(21) AP 2004 9401
(11) P 2009 4800 B
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
(54) ორსტანდარტიანი, GPRS/WLAN ან UMTS/WLAN, WTRU-ს WLAN შესაძლებლობების
შეტყობინების ხერხი
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 10 14
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 14-მდე
___________________________________
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mflobelis saxelis da/an misamarTis
cvlileba
(21) AP 2009 12045
(11) P 2015 6220 B
(54) თვალის წნევისა და გლაუკომის სამკურნალო კომპოზიცია და მისი გამოყენება
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
ეიჯისი ინკ. (JP)
5-1, მარუნოჩი 1-ჩომე, ჩიოდა-კუ, ტოკიო (JP);
სანტენ ფარმასიუთიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, შიმოშინჯო 3- ჩომე, ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 5338651 (JP);
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: ასაჰი გლას კო., ლტდ
5-1, მარუნოუტი, 1-ტომე, ტიიოდა-კუ, 1008405, ტოკიო,
იაპონია;
სანტენ ფარმასიუთიკალ კო., ლტდ
9-19, შიმოშინჯო 3- ჩომე, ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 5338651, იაპონია
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 24
___________________________________

(21) AP 2010 12393
(11) P 2014 6211 B
(54) ფუნგიციდური პირაზოლები
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:

ფმკ კორპორეიშენ (US)
2929 უოლნათ სთრით, ფილადელფია, პენსილვანია 19104 (US);
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, DE 19898, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 24
___________________________________

(21) AP 2011 13039
(11) P 2015 6262 B
(54) ფუნგიციდური პირაზოლები და მათი ნარევები
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
ფმკ კორპორეიშენ (US)
2929 უოლნათ სთრით, ფილადელფია, პენსილვანია 19104 (US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, DE 19898, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 24
___________________________________

(21) AP 2001 5846
(11) P 2004 3289 B
(54) ხანგრძლივი მოქმედების ტკივილგამაყუჩებელი რანოლაზინის პრეპარატი
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
როშ პალო ალტო ლლკ (US)
1 DNA უეი მეილ სტოპ 24, საუთ სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94080 (US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: როშ პალო ალტო ლლკ
3431 ჰილვიუ ავენიუ, პალო ალტო, კალიფორნია 94304, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 19
___________________________________
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(21) AP 2001 5846
(11) P 2004 3289 B
(54) ხანგრძლივი მოქმედების ტკივილგამაყუჩებელი რანოლაზინის პრეპარატი
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
ჯილიდ საიენსიზ ინკ. (US)
333 ლეიკსაიდ დრაივ, ფოსტერ სიტი, კალიფორნია
94404 (US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: როშ პალო ალტო ლლკ
1 DNA უეი მეილ სტოპ 24, საუთ სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94080, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 19
___________________________________

(21) AP 1999 5847
(11) P 2005 3420 B
(54) რანოლაზინის ხანგრძლივად გამომყოფი კომპოზიციები
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
ჯილიდ საიენსიზ ინკ. (US)
333 ლეიკსაიდ დრაივ, ფოსტერ სიტი, კალიფორნია 94404
(US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: 1DNA უეი მეილ სტოპ 24, საუთ სან-ფრანცისკო, კალირეესტრში შეტანის თარიღი:

ფორნია 94080, აშშ
2018 10 22
___________________________________

(21) AP 1999 5847
(11) P 2005 3420 B
(54) რანოლაზინის ხანგრძლივად გამომყოფი კომპოზიციები
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
როშ პალო ალტო ლლკ (US)
1DNA უეი მეილ სტოპ 24, საუთ სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94080 (US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: როშ პალო ალტო ლლკ
3431 ჰილვიუ ავენიუ, პალო ალტო, კალიფორნია 94304, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 22
___________________________________

(21) AP 2000 6308
(11) P 2006 3885 B
(54) ინდაზოლის ნაერთები და ფარმაცევტული კომპოზიციები პროტეინ კინაზების
ინჰიბირებისათვის, და მათი გამოყენების ხერხი
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
აგურონ ფარმაციუტიკალზ ლლკ (US)
10646 საიენს სენტერ დრაივ, სან დიეგო, CA 92121 (US)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: აგურონ ფარმაციუტიკალზ ინკ.
10350 ნორთ ტორრი პაინზ როუდ, ლა ჯოლლა, კალიფორნია 92037-1020, აშშ
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 24
___________________________________
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(21) AP 2003 7209
(11) P 2004 3370 B
(54) კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი“ (GE)
საქარხნოს ქ. 9, 2000, ზესტაფონი (GE)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი“ (GE)
საქარხნოს ქ. 9, 2000, ზესტაფონი, საქართველო (GE)
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 22
___________________________________

(21) AP 2005 8583
(11) P 2006 3841 B
(54) სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:
ქეთევან წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას. ზ/პლატო, II მკრ., კორპ. 21, ბ. 62, 0182,
თბილისი (GE);
ბორის გაჩეჩილაძე (GE)
ჩხეიძის ქ. 122, 2000, ზესტაფონი (GE);
შუქრი გრიგალაშვილი (GE)
იაშვილის ქ. 16, 5500, ჭიათურა (GE);
დავით გველესიანი (GE)
დავით აღმაშენებლის ქ. 17, 2000, ზესტაფონი (GE);
ვლადიმერ ახობაძე (GE)
ბიბილაშვილის ქ. 7/5, 2000, ზესტაფონი (GE);
ნუგზარ წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას., ზემო პლატო, II მკრ., კორპ. 21, ბ. 62, 0163,
თბილისი (GE)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: ქეთევან წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას. ზ/პლატო, II მკრ., კორპ. 21, ბ. 62, 0182,
თბილისი, (GE);
ბორის გაჩეჩილაძე (GE)
ჩხეიძის ქ. 122, 2000, ზესტაფონი (GE);
შუქრი გრიგალაშვილი (GE)
იაშვილის ქ. 16, 5500, ჭიათურა (GE);
დავით გველესიანი (GE)
დავით აღმაშენებლის ქ. 17, 2000, ზესტაფონი (GE);
ჰამლეტ ვასაძე
დ. უზნაძის ქ. 114, 2000, ზესტაფონი (GE);
ვლადიმერ ახობაძე (GE)
ბიბილაშვილის ქ. 7/5, 2000, ზესტაფონი (GE);
ნუგზარ წერეთელი (GE)
ვარკეთილის მას., ზემო პლატო, II მკრ., კორპ. 21, ბ. 62, 0163,
თბილისი (GE)
რეესტრში შეტანის თარიღი:
2018 10 22
___________________________________
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sasargeblo modelebi
patentebis gauqmeba
(21) AU 2014 13582
(11) U 2015 1868 Y
(73) ვახტანგ ასლანიკაშვილი
(54) ტურბინა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 09 25
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 25-მდე
___________________________________

(21) AU 2014 13606
(11) U 2017 1921 Y
(73) გოჩა ფიფია
(54) სარეკლამო საშუალება დისტილირებული ალკოჰოლური სასმელებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 10 22
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 10 22-მდე
___________________________________

dizainebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(11) D 2014 576 S
(73) თამთა ბილონაშვილი (GE)
ვარკეთილის მას., IV მკრ., III კვარტ., კორპ. 1, ბ. 58, თბილისი, 0152, საქართველო (GE)
(54) მზესუმზირის, მიწის თხილის და სხვა პროდუქტების შესანახი პაკეტი
(28) 1
(24) 2013 10 09
(18) 2023 10 09
(58) 2018 10 23

___________________________________

registraciis gauqmeba
(11) D 1999 75 S
(73) ბპ ოილ ინტერნეშენელ ლიმიტი (GB)
ბრიტანიკ ჰაუს, 1 ფინსბერი სირკუს, ლონდონი, EC2M 7BA, ინგლისი, გაერთიანებული
სამეფო (GB)
(54) ჭურჭელი თავსახურით
(18) 2018 03 13
(58) 2018 10 22

___________________________________
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mflobelis saxelis da/an misamarTis
cvlileba
(11) D 2004 194 S
ახალი დასახელება და/ან მისამართი:

სახელმწიფო საწარმო ,,არტემსილ“ (UA)
ჩკალოვის ქუჩა, სახლი 1ა, ბახმუტის რ-ნი, სოლედარი,
დონეცკის ოლქი, 84545, უკრაინა (UA)
ყოფილი დასახელება და/ან მისამართი: სახელმწიფო საწარმო ,,არტემსილ“ (UA)
ჩკალოვის ქ. 1ა, სოლედარი, 84545, დონეცკის ოლქი,
უკრაინა (UA)
(58) 2018 10 26
___________________________________
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1998 10390 R2
(156) 1998 08 20
(186) 2028 08 20
(732) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.,
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
500 ჩარლზ იუინგ ბულვარი, იუინგი,
ნიუ-ჯერზი, 08628, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 10396 R2
(156) 1998 08 20
(186) 2028 08 20
(732) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.,
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
500 ჩარლზ იუინგ ბულვარი, იუინგი,
ნიუ-ჯერზი, 08628, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 10790 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) სოსიეტე დიუ ფიგარო ს.ა.ს.
14 ბულვარ ჰაუსმანი, 75009, პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9062 R2
(156) 1998 04 29
(186) 2028 04 29
(732) სინჯენტა ლიმიტიდ
სინჯენტა ჯილოტ'ს ჰილ ინტერნეიშენელ
რისერჩ სენტერი, ბრეკნელი, ბერკშირი
RG42 6EY, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 11087 R2
(156) 1998 11 11
(186) 2028 11 11
(732) ტეტრა ლავალ ჰოლდინგზ & ფაინენს
ს.ა.
ავენიუ ჟენერალ-გიუზან 70, CH-1009
პული, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 11088 R2
(156) 1998 11 11
(186) 2028 11 11
(732) ტეტრა ლავალ ჰოლდინგზ & ფაინენს
ს.ა.
ავენიუ ჟენერალ-გიუზან 70, CH-1009
პული, შვეიცარია
__________________________________________

220

(111) M 1998 10735 R2
(156) 1998 09 11
(186) 2028 09 11
(732) პეტრონას ლუბრიკანტს იტალი ს.პ.ა.
ვია სანტენა 1, ვილასტელონე (ტურინი),
იტალია
__________________________________________
(111) M 1998 11044 R2
(156) 1998 10 29
(186) 2028 10 29
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ.
უან სტარპოინტ, სტემფორდი, CT 06902,
აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11050 R2
(156) 1998 10 30
(186) 2028 10 30
(732) ევიდა კორპორეიშენ
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
4000 ფიზენტ რიჯ როუდი, ბლეინი,
მინესოტა 55449, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11025 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) სიგ კომბიბლოკ გმბჰ
რურშტრასე 58, 52441 ლინიხი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 11073 R2
(156) 1998 11 09
(186) 2028 11 09
(732) შტადლბაუერ მარკეტინგ+ფერტრიბ გმბჰ
რენბან ალეე 1, 5412 პუხი/ზალცბურგი,
ავსტრია
__________________________________________
(111) M 1998 11302 R2
(156) 1998 12 16
(186) 2028 12 16
(732) ამერიკან ჰარტ ასოსიეიშენ, ინკ.
7272 გრინვილ ავენიუ, დალასი TX
75231-4596, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 11243 R2
(156) 1998 12 09
(186) 2028 12 09
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(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________

(732) მერი კეი ინკ.
16251 დალას პარკვეი, ადისონი, ტეხასი
75001, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 11305 R2
(156) 1998 12 16
(186) 2028 12 16
(732) ინვისტა ტექნოლოჯის ს.ა.რ.ლ.
ფლურჰოფშტრასე 160, 9000 სანქტგალენი, შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 1999 12737 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 11261 R2
(156) 1998 12 11
(186) 2028 12 11
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________

(111) M 1999 12738 R2
(156) 1999 09 23
(186) 2029 09 23
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 11314 R2
(156) 1998 12 16
(186) 2028 12 16
(732) გოდივა ბელჯიუმ ბ.ვ.ბ.ა./ს.პ.რ.ლ.
უაპენსტილსტენდსტრატ 5 (რიუ დე
ლ'არმისტის 5) B-1080 ბრიუსელი,
ბელგია
__________________________________________

(111) M 1998 10668 R2
(156) 1998 09 10
(186) 2028 09 10
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ.
3411 სილვერსაიდ როუდი, უილმინგტონი, დელავერი 19810, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 11357 R2
(156) 1998 12 22
(186) 2028 12 22
(732) ბაქსტერ ჰელსქეა ს.ა.
ჰერტიშტრასე 2, 8304 ვალიზელენი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1999 11390 R2
(156) 1999 01 26
(186) 2029 01 26
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 8970P R2
(156) 1998 04 24
(186) 2028 04 24
(732) შკოდა, აუტო, ა.ს.
ვლაცლავ კლემენტის ქუჩა 869, CZ- 293
60 მლადა ბოლესლავი, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 8968P R2
(156) 1998 04 24
(186) 2028 04 24
(732) შკოდა, აუტო, ა.ს.
ვლაცლავ კლემენტის ქუჩა 869, CZ-293
60 მლადა ბოლესლავი, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
__________________________________________

(111) M 1999 11931 R2
(156) 1999 04 30
(186) 2029 04 30
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
__________________________________________

(111) M 2006 16938 R1
(156) 2006 10 26
(186) 2026 10 26
(732) შპს „გორგასალი“
ლესელიძის ქ., 44, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 1999 11938 R2
(156) 1999 04 30
(186) 2029 04 30

(111) M 1998 9556 R2
(156) 1998 06 03
(186) 2028 06 03
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(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9554 R2
(156) 1998 06 03
(186) 2028 06 03
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2007 18138 R1
(156) 2007 12 27
(186) 2027 12 27
(732) ზურაბ რამაზაშვილი
ჯორჯიაშვილის ქ.40, 2200, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 1998 8726 R2
(156) 1998 03 25
(186) 2028 03 25
(732) ილვა სარონო ს.პ.ა.(
შემოკლებით ი.ს. ს.პ.ა.)
ვია არქიმედე 243 - 21047 სარონო (ვა),
იტალია
__________________________________________
(111) M 2008 18619 R1
(156) 2008 07 31
(186) 2028 07 31
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18461 R1
(156) 2008 05 16
(186) 2028 05 16
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.
ქისიქლი მაჰალესი ჩეშმე ჩიქმაზი,
სოქაქ No:6/1, იუსქიუდარ სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18462 R1
(156) 2008 05 16
(186) 2028 05 16
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.
ქისიქლი მაჰალესი ჩეშმე ჩიქმაზი,
სოქაქ No:6/1, იუსქიუდარ სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18464 R1
(156) 2008 05 16
(186) 2028 05 16
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.
222

ქისიქლი მაჰალესი ჩეშმე ჩიქმაზი,
სოქაქ No:6/1, იუსქიუდარ სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18465 R1
(156) 2008 05 16
(186) 2028 05 16
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.
ქისიქლი მაჰალესი ჩეშმე ჩიქმაზი,
სოქაქ No:6/1, იუსქიუდარ სტამბოლი,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18529 R1
(156) 2008 06 16
(186) 2028 06 16
(732) ჰექსალ აგ
ინდუსტრიეშტრასე 25, 83607
ჰოლცკირხენი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2008 18340 R1
(156) 2008 03 27
(186) 2028 03 27
(732) სს „ბადაგონი“
სოფ. ზემო ხოდაშენი, 0910, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18542 R1
(156) 2008 06 16
(186) 2028 06 16
(732) როვალ სპა
სტრადა დელ ლავორო 73, გვალდიჩიოს
ოლქი - აკუავივა, სან-მარინო
__________________________________________
(111) M 2008 18408 R1
(156) 2008 04 29
(186) 2028 04 29
(732) სსიპ `თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი~
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 33, 0177, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18726 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) ჯსჰ ტრეიდმარკს ლიმიტიდ
აფროდიტის, 25, 2 ფლორი, ოფისი 204,
ნიქოზია, კვიპროსი
__________________________________________
(111) M 2008 18974 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
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(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18771 R1
(156) 2008 10 16
(186) 2028 10 16
(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18684 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) ლ'ორეალ
14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 2008 18892 R1
(156) 2008 11 17
(186) 2028 11 17
(732) პარკ ჰოსპიტალიტი უორლდვაიდ ლლკ,
დელავერის შტატის შეზღუდული
პასუხისმგებლობის კომპანია
კარლსონ პარკვეი, პ.ო. ბოქს 59159,
მინეაპოლისი, MN 55459, აშშ
__________________________________________
(111) M 2008 18840 R1
(156) 2008 11 03
(186) 2028 11 03
(732) სააქციო საზოგადოება „სინერგია
კაპიტალ“ [აქციონერნოე ობშჩესტვო
„სინერგია კაპიტალ“ (აო „სინერგია
კაპიტალ“)
ულ. პობედი, დ.26, 143090 კრასნოზნამენსკი, მოსკოვსკაია ობლ., რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2008 18749 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18750 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2008 18751 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18752 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18753 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18800 R1
(156) 2008 10 16
(186) 2028 10 16
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი
ისტებლიშმენტ
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი
__________________________________________
(111) M 2008 18939 R1
(156) 2008 11 28
(186) 2028 11 28
(732) შპს `ნიუ ჰოსპიტალს~
ძველი თბილისის რაიონი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N148/III, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 18946 R1
(156) 2008 11 28
(186) 2028 11 28
(732) შპს „ლუდი ბათუმური“
ტბელ აბუსერიძის ქ.24, 6000, ბათუმი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2008 19003 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
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(111) M 2008 19004 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19005 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19006 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19007 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19008 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19009 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19010 R1
(156) 2008 12 15
(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2008 19011 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
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(732) ორიონ კორპორეიშენ
30-10, მუნბაი-დონგი, იონგსან-კუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2009 19129 R1
(156) 2009 03 16
(186) 2029 03 16
(732) ტეხკინგ ტაიერს ლიმიტიდ
რუმ 1908, ბილდინგ 2, ტიანბაო ბიზნეს
სენტერ N61, ჰაიერ როუდი, ცინდაო,
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 8954 R2
(156) 1998 04 23
(186) 2028 04 23
(732) ინდეზიტ კომპანი ლუქსემბურგ ს.ა.
11-13 ბულვარ დე ლა ფუა, ლუქსემბურგი, L-1528, ლუქსემბურგი
__________________________________________
(111) M 1998 10768 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) შოტ აგ
ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10769 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) შოტ აგ
ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10771 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) შოტ აგ
ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1999 11790 R2
(156) 1999 03 24
(186) 2029 03 24
(732) რიბოკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ
4 ფლორი, 11-12 პელ მელი, ლონდონი
SW1Y 5LU, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 10773 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) შოტ აგ
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ჰატენბერგშტრასე 10, 55122 მაინცი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10257 R2
(156) 1998 08 17
(186) 2028 08 17
(732) შანელ სარლ
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 1998 9737 R2
(156) 1998 06 15
(186) 2028 06 15
(732) სანდვიკ ინტელექტუალ პროპერტი აბ
SE-81181 სანდვიკენი, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 1998 8932 R2
(156) 1998 04 17
(186) 2028 04 17
(732) ვინკორ ნიქსდორფ ინტერნაციონალ გმბჰ
ჰანზ-ნიქსდორფ-რინგ 1, D-33106
პადერბორნი, გერმანია, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 9481 R2
(156) 1998 05 29
(186) 2028 05 29
(732) ფმკ კორპორეიშენ, დელავერის შტატის
კორპორაცია
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია,
პენსილვანია 19103, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9741 R2
(156) 1998 06 15
(186) 2028 06 15
(732) თრასთიდ მედია ბრენდს, ინკ.
44 საუთ ბროდვეი, ვაით პლეინსი,
ნიუ-იორკი 10601, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9742 R2
(156) 1998 06 15
(186) 2028 06 15
(732) თრასთიდ მედია ბრენდს, ინკ.
44 საუთ ბროდვეი, ვაით პლეინსი,
ნიუ-იორკი 10601, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9256 R2
(156) 1998 05 07
(186) 2028 05 07
(732) ვურზბურგ ჰოლდინგ ს.ა.
134 ბულვარ დე ლა პეტრუსი, L-2330
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
__________________________________________

(111) M 1998 10272 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) კროდა ინტერნეშენელ პლკ
კოუიკ ჰოლი, სნეიტი, გული, ისტ იორკშირი, DN14 9AA, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 10273 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) კროდა ინტერნეშენელ პლკ
კოუიკ ჰოლი, სნეიტი, გული, ისტ
იორკშირი, DN14 9AA, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 10274 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) კროდა ინტერნეშენელ პლკ
კოუიკ ჰოლი, სნეიტი, გული, ისტ
იორკშირი, DN14 9AA, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 8722 R2
(156) 1998 03 25
(186) 2028 03 25
(732) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ
3620 ჰაკს კროს როუდი, ბილდინგ B,
3 ფლორი, მემფისი, ტენესი, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 8631 R2
(156) 1998 03 11
(186) 2028 03 11
(732) კანდი ს.პ.ა.
ვია პრივატა ედენ ფუმაგალი, 20861
ბრუგერიო (მონცა ე ბრიანცა), იტალია
__________________________________________
(111) M 1998 10306 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 11198 R2
(156) 1998 12 02
(186) 2028 12 02
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________
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(111) M 1998 11199 R2
(156) 1998 12 02
(186) 2028 12 02
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1998 10281 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) სპიდო ჰოლდინგზ ბ.ვ.
კლაუდე დებუსილაან 24, 1082
MD ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________

(111) M 1998 11201 R2
(156) 1998 12 02
(186) 2028 12 02
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1998 10282 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) სპიდო ჰოლდინგზ ბ.ვ.
კლაუდე დებუსილაან 24, 1082
MD ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________

(111) M 1999 12139 R2
(156) 1999 05 12
(186) 2029 05 12
(732) რემა ტიპ ტოპ აგ
გრუბერ შტრასე 65, 85586 პოინგი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 8968P2 R2
(156) 1998 04 24
(186) 2028 04 24
(732) შკოდა აუტო ა.ს.
ტრ. ვლაცლავა კლემენტა 869, 293 60
მლადა ბოლესლავი, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 8970P1 R2
(156) 1998 04 24
(186) 2028 04 24
(732) შკოდა აუტო ა.ს.
ტრ. ვლაცლავა კლემენტა 869, 293 60
მლადა ბოლესლავი, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 10034 R2
(156) 1998 07 09
(186) 2028 07 09
(732) როდია ოპერეიშენს
25 რიუ დე კლიში - 75009 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 10014 R2
(156) 1998 07 09
(186) 2028 07 09
(732) ფედერალ ექსპრეს კორპორეიშენ
3620 ჰაკს კროს როუდი, ბილდინგ B,
3 ფლორი, მემფისი, ტენესი, აშშ
__________________________________________
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(111) M 1998 10283 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) სპიდო ჰოლდინგზ ბ.ვ.
კლაუდე დებუსილაან 24, 1082
MD ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 9305 R2
(156) 1998 05 13
(186) 2028 05 13
(732) მეიდენფორმ ლლკ
1000 ისტ ჰეინს მილ როუდი, უინსტონსალემი NC 27105, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 8461 R2
(156) 1998 02 26
(186) 2028 02 26
(732) ბელ ეტუალ
8 რიუ ლინკოლნი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 10188 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) კონინკლეიკე ფილიპს ელექტრონიკს ნ.ვ.
1, გრუნევაუდსევეგი, ეინდჰოვენი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 10189 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) კონინკლეიკე ფილიპს ელექტრონიკს ნ.ვ.
1, გრუნევაუდსევეგი, ეინდჰოვენი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
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(111) M 1998 10190 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) კონინკლეიკე ფილიპს ელექტრონიკს ნ.ვ.
1, გრუნევაუდსევეგი, ეინდჰოვენი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 10191 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) მაურერ & ვირც გმბჰ & კო. კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10192 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) მაურერ & ვირც გმბჰ & კო. კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 1998 10194 R2
(156) 1998 08 05
(186) 2028 08 05
(732) ბიოთერმ ს.ა.მ.
`ნეპტუნი~, 11 ავენიუ ალბერტ II, MC
98000, მონაკო
__________________________________________
(111) M 1998 9755 R2
(156) 1998 06 15
(186) 2028 06 15
(732) პაკო რაბან
17, რიუ ფრანსუა 1-ლი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9360 R2
(156) 1998 05 19
(186) 2028 05 19
(732) კონინკლეიკე დოიუვე ეგბერტს ბ.ვ.
ოსტერდოკსტრატ 80, 1011 DK
ამსტერდამი, ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 10367 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
231, იანგჯაი-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული,
137-938 , კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________

(732) ესპიჯიპრინტს ბ.ვ.
რამსტრატ 3, 5831 AT ბოქსმერი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 8494 R2
(156) 1998 03 02
(186) 2028 03 02
(732) ესპიჯიპრინტს ბ.ვ.
რამსტრატ 3, 5831 AT ბოქსმერი,
ნიდერლანდები
__________________________________________
(111) M 1998 8610 R2
(156) 1998 03 10
(186) 2028 03 10
(732) იავაიუნიონ ს.რ.ო.
ბროდცე 46, 257 41 ტუნეც-ნად-საზავოუ,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 1998 10775 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) ილინოის ტულ უორკს ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
155 ჰარლემ ავენიუ, გლენვიუ, ილინოისი
60025, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 8533 R2
(156) 1998 03 04
(186) 2028 03 04
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ
ინკორპორეიტიდ
2000 პერჩეიზ სტრიტი, პერჩეიზი,
ნიუ-იორკი 10577-2509, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 10048 R2
(156) 1998 07 09
(186) 2028 07 09
(732) ნეკ კორპორეიშენ
7-1, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 1998 9641 R2
(156) 1998 06 09
(186) 2028 06 09
(732) კომპანი შამპენუაზ PH-CH. პაიპერ
ჰეიდსიკ-ანსიენ მეზონ ჰეიდსიკ ფონდე
ან 1785 პ. & შ. ჰეიდსიკ 12 ალე დიუ
ვინობლი, 51100 რეიმსი, საფრანგეთი
__________________________________________

(111) M 1998 8492 R2
(156) 1998 03 02
(186) 2028 03 02
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(111) M 1998 9122 R2
(156) 1998 04 30
(186) 2028 04 30
(732) კარიერ კორპორეიშენ
უან კერიერ პლეისი, ფარმინგტონი,
კონექტიკუტი 06034-4015, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9268 R2
(156) 1998 05 07
(186) 2028 05 07
(732) ქსეროქს კორპორეიშენ
201 მერიტ 7, ნორვოლკი, კონეკტიკუტი
06851-1056, აშშ
__________________________________________

(111) M 1998 9648 R2
(156) 1998 06 09
(186) 2028 06 09
(732) მლვ მარკენცაიხენ-უნდ
ლიცენცვერვალტუნგს გმბჰ
როსლერშტრასე 94, 64293 დარმშტადტი,
გერმანია
__________________________________________

(111) M 1998 10445 R2
(156) 1998 08 20
(186) 2028 08 20
(732) ინტერნეშენელ ფუდსტაფზ კო.
ალ-ვაჰდა სტრიტი, ინდასტრიალ ერია
N1, P.O. Box 4115, შარჯა, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________

(111) M 1998 9266 R2
(156) 1998 05 07
(186) 2028 05 07
(732) უორნერ კომუნიკეიშენზ ლლკ
უან ტაიმ უორნერ სენტერი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 1998 9671 R2
(156) 1998 06 09
(186) 2028 06 09
(732) ბიმ გლობალ უკ ლიმიტიდ
პრევეტს მილი, უორთინგ როუდი,
ჰორშემი, ვესტ სასექსი RH12 1ST,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 1998 11235 R2
(156) 1998 12 09
(186) 2028 12 09
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა.
4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008
პარიზი, საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9563 R2
(156) 1998 06 04
(186) 2028 06 04
(732) ჟენოპტიკ ინდუსტრიალ მეტროლოჟი
ფრანს სა
14400 სენ-მარტენ-დეზ-ანტრე,
საფრანგეთი
__________________________________________
(111) M 1998 9409 R2
(156) 1998 05 25
(186) 2028 05 25
(732) ქსეროქს კორპორეიშენ
201 მერიტ 7, ნორვოლკი, კონეკტიკუტი
06851-1056, აშშ
__________________________________________
228
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 11025 R
(732) სიგ კომბიბლოკ გმბჰ
რურშტრასე 58, 52441 ლინიხი, გერმანია
(770) სიგ კომბიბლოკ
ფერმოგენსფერვალტუნგს-გმბჰ
რურშტრასე 58, D-52441 ლინიხი,
გერმანია
(580) 2018 09 28
__________________________________________
(111) M 2012 22920 R
(732) შპს `ქართული აბრაზიული კომპანია~
გ. ბრწყინვალეს ქ.25/ლ. ასათიანის
ქ.69-71, ბათუმი, საქართველო
(770) გრიგოლ დიდია
ტბეთის ქ. 9, ბ. 22, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(580) 2018 10 04
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba

(111) M 1998 10390 R
(732) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
500 ჩარლზ იუინგ ბულვარი, იუინგი,
ნიუ-ჯერზი, 08628, აშშ
(770) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
469 ნორთ ჰარისონ სტრიტი, პრინსტონი,
ნიუ-ჯერზი 08543, აშშ
(580) 2018 09 12
__________________________________________
(111) M 1998 10396 R
(732) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
500 ჩარლზ იუინგ ბულვარი, იუინგი,
ნიუ-ჯერზი, 08628, აშშ
(770) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ.
(დელავერის შტატის კორპორაცია)
469 ნორთ ჰარისონ სტრიტი, პრინსტონი,
ნიუ-ჯერზი 08543, აშშ
(580) 2018 09 12
__________________________________________
(111) M 1998 10790 R
(732) სოსიეტე დიუ ფიგარო ს.ა.ს.
14 ბულვარ ჰაუსმანი, 75009, პარიზი,
საფრანგეთი
(770) სოსიეტე დიუ ფიგარო ს.ა.
14 ბულვარ ჰაუსმანი, 75009, პარიზი,
საფრანგეთი
(580) 2018 10 16
__________________________________________
(111) M 1998 9062 R
(732) სინჯენტა ლიმიტიდ
სინჯენტა ჯილოტ'ს ჰილ ინტერნეიშენელ რისერჩ სენტერი, ბრეკნელი,
ბერკშირი RG42 6EY, გაერთიანებული
სამეფო
(770) სინჯენტა ლიმიტიდ
სინჯენტა ეუროპიან რეიიჯენალ სენტერი, პრისლი როუდი, სარი რეზერჩ პარკი,
გილდფორდი, სარი GU2 7YH, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2018 03 27
__________________________________________
(111) M 1998 9975 R
(732) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ
პროპერტი აპს
რინგაგერ 2 A, 2.tv. 2605 ბრონდბი, დანია
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(770) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ
პროპერტი აპს
როსკილდევეი 161, DK-2620
ალბერტსლუნდი, დანია
(580) 2018 10 16
__________________________________________
(111) M 1999 11942 R
(732) ედვანს მეგეზინ პაბლიშერს ინკ.
უან უორლდ თრეიდ სენტერი,
ნიუ-იორკი, NY 10007, აშშ
(770) ედვანს მეგეზინ პაბლიშერს ინკ.
ფორ ტაიმს სქვერი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10036, აშშ
(580) 2018 10 15
__________________________________________
(111) M 1998 11025 R
(732) სიგ კომბიბლოკ გმბჰ
რურშტრასე 58, D-52441 ლინიხი,
გერმანია
(770) პკლ ფერფაკუნგსსისტემ გმბჰ
რურშტრასე 58, D-52441 ლინიხი,
გერმანია
(580) 2018 09 28
__________________________________________
(111) M 1998 11243 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ
(580) 2018 10 03
__________________________________________
(111) M 1998 11261 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2018 10 03
__________________________________________
(111) M 1999 11390 R
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60642, აშშ
(770) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი
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410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,
ილინოისი 60611, აშშ
(580) 2018 10 17
__________________________________________
(111) M 1999 12737 R
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ
(580) 2018 10 03
__________________________________________
(111) M 1999 12738 R
(732) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ჰოლდინგზ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ
(580) 2018 10 03
__________________________________________
(111) M 2016 26646 R
(732) ეფლ ინკ.
უან ეფლ პარკ ვეი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(770) ეფლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(580) 2018 10 25
__________________________________________

(770) მეურერ+ვირც გმბჰ & კო. კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
(580) 2018 10 16
__________________________________________
(111) M 2016 27998 R
(732) ეფლ ინკ.
უან ეფლ პარკ ვეი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(770) ეფლ ინკ.
1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(580) 2018 10 25
__________________________________________
(111) M 1998 10775 R
(732) ილინოის ტულ უორკს ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
155 ჰარლემ ავენიუ, გლენვიუ, ილინოისი
60025, აშშ
(770) ილინოის ტულ უორკს ინკ.
დელავერის შტატის კორპორაცია
3600 ვესტ ლეიკ ავენიუ, გლენვიუ,
ილინოისი 60026, აშშ
(580) 2018 10 26
_________________________________________

(111) M 1997 7433 R
(732) ეფლ ინკ.
უან ეფლ პარკ ვეი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(770) ეპლ ინკ.
1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,
კალიფორნია 95014, აშშ
(580) 2018 10 25
__________________________________________
(111) M 1998 10191 R
(732) მაურერ & ვირც გმბჰ & კო. კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
(770) მეურერ+ვირც გმბჰ & კო., კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
(580) 2018 10 16
__________________________________________
(111) M 1998 10192 R
(732) მაურერ & ვირც გმბჰ & კო. კგ
ცვაიფალერ შტრასე 120,52224
შტოლბერგი, გერმანია
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oficialuri Setyobinebebi

saqonlisa da/an momsaxurebis CamonaTvalis cvlileba

(111) M 1998 8966 R
(732) სიგმა გრუპ ა.ს.
783 50 ლუტინი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
(511)
6 – ლითონის წყალსადინარი ღარები; ლითონის წყალსადინარი მილები/ლითონის რგოლები და მომჭერები დასამაგრებლად/; ლითონის ონკანები წყალგაყვანილობის მილებისათვის; ლითონის ონკანები წყალგაყვანილობის მილებისათვის; ლითონის ონკანები/მანქანების ნაწილების გარდა/; ლითონის სამშენებლო არმატურა; ქუროები; ლითონის ბადეები.
7 – ტუმბოები; ტუმბოები /მანქანების ან ძრავების ნაწილები/; მანქანა-იარაღები; წყლის გადამყვანები; შიგაწვის ძრავები; ამომრთავი მოწყობილობები; დამჭირხნავები; სასოფლოსამეურნეო იარაღები /ხელის იარაღების გარდა/; გამაფრქვევლები; წნევის რეგულატორები; ელექტროძრავები, მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის
გარდა.
9 – ელექტროძრავები და აპარატები; გამომრთველები; ფიზიკური აპარატები დახელსაწყოები; ოპტიკური ნაწარმი; დასარტყამი მოწყობილობები ხანძრის ჩასაქრობად; სახანძრო
ტუმბოები; აირწინაღები; ფილტრები და აირწინაღის სხვა ნაწილები; ელექტროაპარატები
შედუღებისათვის; კომუტაციური ელექტროაპარატები.
11 – წყლის მიმღები დანადგარები; წყლის გამანაწილებელი
დანადგარები;დანადგარები
დასუფთავებისათვის; სავენტილაციო დანადგარები და მოწყობილობები; სადეზინფექციო
აპარატები.
12 – ავტომობილები; ელექტროძრავები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
21 – წყლის გასაფრქვევლები; მოსარწყავი საშუალებები; კვამლის შთამნთქმელები.
_________________________________________
(111) M 1998 8967 R
(732) სიგმა გრუპ ა.ს.
783 50 ლუტინი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
(511)
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები, ლითონის სამშენებლომასალები, გადასაადგილებელი სამშენებლო კონსტრუქციები და ლოთონის ნაგებობები, ლითონის
მასალები რელსური გზებისათვის, ბაგირები
და მავთულები ლითონური, არაელექტრული,
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რკინა-კავეული და ნაკეთობანი კლიტეებისათვის, ლითონის მილები, სეიფები, საქონელი
ჩვეულებრივი ლითონისაგან, რომელიც არ
არის გათვალისწინებული სხვა კლასებში, მადნეული.
7 – მანქანები და ჩარხები, ძრავები /მიწისზედა
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა/, ქუროები, შეერთებები, გადაბმები და ამძრავი ღვედები, მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა, სასოფლო-სამეურნეო იარაღები,
ინკუბატორები, კერძოდ მანქანა-იარაღები;
ტუმბოები, ელექტროძრავები, მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა.
9 – ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები სამეცნიერო მიზნებისათვის, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექტული, ფოტოგრაფიული, კონომატოგრაფიული, ოპტიკური, ასაწონი, გასაზომი,
სიგნალიზაციის კონტროლის (გასასინჯი),
გადასარჩენი, სასწავლო, ხმის ან გამოსახულების გადასაცემი, ჩასაწერი ან აღმწარმოებელი აპარატურა, ინფორმაციის მაგნიტური
მატარებლები, დისკები, სავაჭრო ავტომატები
და ოპერატორის მექანიზმები წინასწარი ანაზღაურებით, სალაროს აპარატები, სათვლელი მანქანები, ინფორმაციის დამუშავების
მოწყობილობები, ცეცხლჩამქრობები.
11 – მოწყობილობები განათების, გახურების,
ორთქლის წარმოქმნისა/ორთქლის გენერატორები/ და საკვები პროდუქტების სითბური დამუშავებისათვის, სამაცივრე, გასაშრობი, სავენტილაციო, წყლის გამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები, კერძოდ, წყლის გამანაწილებელი დანადგარები;
წყლის გამანაწილებელი ხელსაწყოები; აბაზანები; ვენტილები; საშხაპეები; ვენტილები;
საშხაპეები; პისუარები; ნიჟარები; წყლის გამანაწილებელი დანადგარები რეგულირებისა
და დაცვის მოწყობილობები; სანიტარულ-ტექნიკური სისტემები /მილები, მილგაყვანილობები და ა.შ./ წყლის მილები; ტუალტები; ხელსაბანები.
_________________________________________
(111) M 1998 10565 R
(732) ტაკასაგო კორიო კოგიო კაბუშიკი კაიშა
(ასევე ვაჭრობს როგორც ტაკასაგო
ინტერნეშენელ კორპორეიშენ)
5-37-1, კამატა, ოტა-კუ, ტოკიო,
იაპონია
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oficialuri Setyobinebebi
(511)
1 – მრეწველობასა და მეცნიერებაში, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი ხელოვნური ფისები და პლასტმასები; სასუქი; ცეცხლმქრობები; პრეპარატები ლითონების წრთობისა და
რჩილვისათვის; საკვების დასაკონსერვებელი
ქიმიური პროდუქტები; მთრიმლავი ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი მასალები (მწებავი მარილები).

ძმარი, საწებლები (სალათის საწებლების გარდა); სანელებლები; ნაყინი.
_________________________________________

3 – მათეთერებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენდი, გასაპრიალებელი, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები, კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები; კბილის
ფხვნილები და პასტები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტები, პური, ტკბილეული და საკონდიტრო ნაწარმი, საკვები ყინული; ბადაგი; შაქრის ჭენჭოს ვაჟინი; საფუარი,
ასაფუებელი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი;
ძმარი, საწებლები (სალათის საწებლების გარდა); სანელებლები; ნაყინი.
_________________________________________
(111) M 1998 10566 R
(732) ტაკასაგო კორიო კოგიო კაბუშიკი კაიშა
(ასევე ვაჭრობს როგორც ტაკასაგო
ინტერნეშენელ კორპორეიშენ)
5-37-1, კამატა, ოტა-კუ, ტოკიო, იაპონია
(511)
1 – მრეწველობაში და მეცნიერებაში, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი ხელოვნური
ფისები და პლასტმასები; სასუქი; ცეცხლმქრობები; პრეპარატები ლითონების წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნაწარმი; მთრიმლავი მასალები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი
მასალები (მწებავი მარილები).
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; გასაწმენდი, გასაპრიალებელი, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული
პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები, კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და
მარცვლეული პროდუქტები, პური, ტკბილეული და საკონდიტრო ნაწარმი, საკვები ყინული; ბადაგი; შაქრის ჭენჭოს ვაჟინი; საფუარი,
ასაფუებელი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი;
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/44; C 07 D 455/02; A 01 N 43/90
61 K 31/416; A 61 K 31/4174; A 61 K 45/06; A 61 P 31/10
A 61 K 35/10
B 26 B 21/24
C 07 D 471/04; C 07 D 473/34; C 07 D 473/38; C 07 D 487/04;
A 61 K 31/4162; A 61 K 31/52;
C 07 D 487/04; A 61 K 31/5025; A 61 K 9/00; A 61 P 11/00;
A 61 P 25/00; A 61 P 27/02
E 02 B 5/02; E 02 B 3/16

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14124 A
AP 2018 14557 A
AP 2018 14212 A
AP 2018 14619 A
AP 2018 14179 A
AP 2018 14410 A
AP 2018 14433 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14124 A
AP 2018 14179 A
AP 2018 14212 A
AP 2018 14410 A
AP 2018 14433 A
AP 2018 14557 A
AP 2018 14619 A
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/44; C 07 D 455/02; A 01 N 43/90
C 07 D 471/04; C 07 D 473/34; C 07 D 473/38; C 07 D 487/04;
A 61 K 31/4162; A 61 K 31/52;
A 61 K 35/10
C 07 D 487/04; A 61 K 31/5025; A 61 K 9/00; A 61 P 11/00;
A 61 P 25/00; A 61 P 27/02
E 02 B 5/02; E 02 B 3/16
61 K 31/416; A 61 K 31/4174; A 61 K 45/06; A 61 P 31/10
B 26 B 21/24
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sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 G 5/04
A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04;
A 61 K 47/12; A 61 K 47/18; A 61 K 47/34;
A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
A 61 K 31/444; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
A 61 N 2/00; A 61 N 2/02
B 66 B 9/00
C 03 C 25/10, 25/24, 25/50; F 16 D 69/02
C 07 D 401/14; A 61 K 31/454; A 61 P 29/02;
A 61 P 37/08
C 07 D 403/12; A 61 K 31/506; A 61 P 25/00
C 07 D 409/14; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439;
A 61 P 11/00
C 07 D 417/12; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162;
A 61 P 35/00;
C 10 J 3/12
G 01 N 23/222; G 01 V 5/00

P 2018 6919 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14258 A

P 2018 6916 B

AP 2018 14216 A

P 2018 6917 B
P 2018 6918 B
P 2018 6926 B
P 2018 6924 B

AP 2018 14239 A
AP 2018 14256 A
AP 2018 14428 A
AP 2018 14373 A

P 2018 6927 B

AP 2018 14455 A

P 2018 6920 B

AP 2018 14286 A

P 2018 6922 B

AP 2018 14338 A

P 2018 6923 B

AP 2018 14361 A

P 2018 6921 B

AP 2018 14322 A

P 2018 6915 B
P 2018 6925 B

AP 2018 14569 A
AP 2018 14394 A

patentis nomeri
(11)

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

P 2018 6915 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14569 A

P 2018 6916 B

AP 2018 14216 A

P 2018 6917 B
P 2018 6918 B
P 2018 6919 B
P 2018 6920 B

AP 2018 14239 A
AP 2018 14256 A
AP 2018 14258 A
AP 2018 14286 A

P 2018 6921 B

AP 2018 14322 A

P 2018 6922 B

AP 2018 14338 A

P 2018 6923 B
P 2018 6924 B
P 2018 6925 B
P 2018 6926 B

AP 2018 14361 A
AP 2018 14373 A
AP 2018 14394 A
AP 2018 14428 A

P 2018 6927 B

AP 2018 14455 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 10 J 3/12
A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04; A 61
K 47/12; A 61 K 47/18; A 61 K 47/34; A 61 P
27/02; A 61 P 27/06
A 61 K 31/444; A 61 P 27/02; A 61 P 27/06
A 61 N 2/00; A 61 N 2/02
A 61 G 5/04
C 07 D 403/12; A 61 K 31/506; A 61 P 25/00
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162;
A 61 P 35/00;
C 07 D 409/14; C 07 D 453/02; A 61 K 31/439;
A 61 P 11/00
C 07 D 417/12; A 61 K 31/506; A 61 P 35/00
C 03 C 25/10, 25/24, 25/50; F 16 D 69/02
G 01 N 23/222; G 01 V 5/00
B 66 B 9/00
C 07 D 401/14; A 61 K 31/454; A 61 P 29/02;
A 61 P 37/08
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14216 A
AP 2018 14239 A
AP 2018 14256 A
AP 2018 14258 A
AP 2018 14286 A
AP 2018 14322 A
AP 2018 14338 A
AP 2018 14361 A
AP 2018 14373 A
AP 2018 14394 A
AP 2018 14428 A
AP 2018 14455 A
AP 2018 14569 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2015 14216
AP 2015 14239
AP 2016 14256
AP 2016 14258
AP 2015 14286
AP 2015 14322
AP 2015 14338
AP 2015 14361
AP 2016 14373
AP 2015 14394
AP 2017 14428
AP 2015 14455
AP 2017 14569

patentis nomeri
(11)
P 2018 6916 B
P 2018 6917 B
P 2018 6918 B
P 2018 6919 B
P 2018 6920 B
P 2018 6921 B
P 2018 6922 B
P 2018 6923 B
P 2018 6924 B
P 2018 6925 B
P 2018 6926 B
P 2018 6927 B
P 2018 6915 B

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
F 24 D 19/00; F 24 H 9/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14602 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14602 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
F 24 D 19/00; F 24 H 9/00

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

patentis nomeri
(11)

A 47 K 10/38
A 61 K 35/50, 47/46
A 61 K 35/76
C 09 D 5/18, 1/00

U 2018 1992 Y
U 2018 1991 Y
U 2018 1990 Y
U 2018 1993 Y
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ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14170 U
AU 2018 14053 U
AU 2018 14570 U
AU 2018 14285 U

sistemuri saZieblebi

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2018 1990 Y
U 2018 1991 Y
U 2018 1992 Y
U 2018 1993 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14570 U
AU 2018 14053 U
AU 2018 14170 U
AU 2018 14285 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 35/76
A 61 K 35/50, 47/46
A 47 K 10/38
C 09 D 5/18, 1/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2016 14053
AU 2014 14170
AU 2016 14285
AU 2017 14570

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14053 U
AU 2018 14170 U
AU 2018 14285 U
AU 2018 14570 U

patentis nomeri
(11)
U 2018 1991 Y
U 2018 1992 Y
U 2018 1993 Y
U 2018 1990 Y

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

patentis nomeri
(11)

02-03
09-02
11-01
13-03
21-01

D 2018 783 S
D 2018 780 S
D 2018 782 S
D 2018 781 S
D 2018 779 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1019 S
AD 2018 1002 S
AD 2018 1018 S
AD 2018 1014 S
AD 2018 1030 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2018 779 S
D 2018 780 S
D 2018 781 S
D 2018 782 S
D 2018 783 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 1030 S
AD 2018 1002 S
AD 2018 1014 S
AD 2018 1018 S
AD 2018 1019 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
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21-01
09-02
13-03
11-01
02-03
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2017 1002
AD 2018 1014
AD 2018 1018
AD 2018 1019
AD 2018 1030

238

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 1002 S
AD 2018 1014 S
AD 2018 1018 S
AD 2018 1019 S
AD 2018 1030 S

#21 2018 11 12

patentis nomeri
(11)
D 2018 780 S
D 2018 781 S
D 2018 782 S
D 2018 783 S
D 2018 779 S

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2018 30333 R
M 2018 30334 R
M 2018 30335 R
M 2018 30336 R
M 2018 30337 R
M 2018 30338 R
M 2018 30339 R
M 2018 30340 R
M 2018 30341 R
M 2018 30342 R
M 2018 30343 R
M 2018 30344 R
M 2018 30345 R
M 2018 30346 R
M 2018 30347 R
M 2018 30348 R
M 2018 30349 R
M 2018 30350 R
M 2018 30351 R
M 2018 30352 R
M 2018 30353 R
M 2018 30354 R
M 2018 30355 R
M 2018 30356 R
M 2018 30357 R
M 2018 30358 R
M 2018 30359 R
M 2018 30360 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30376 R
M 2018 30377 R
M 2018 30378 R

2
AM 92481
AM 92586
AM 93054
AM 93531
AM 93556
AM 93834
AM 93835
AM 93836
AM 94547
AM 94577
AM 94926
AM 95066
AM 95346
AM 95347
AM 95348
AM 95349
AM 95350
AM 95352
AM 95554
AM 90882
AM 92050
AM 99646
AM 99647
AM 99648
AM 97998
AM 99866
AM 99781
AM 99782
AM 99790
AM 99791
AM 99793
AM 99794
AM 99796
AM 99797
AM 99873
AM 99874
AM 99875
AM 99877
AM 99878
AM 99879
AM 99880
AM 99881
AM 99882
AM 99889
AM 100045
AM 100007

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2018 92481 A
AM 2018 92586 A
AM 2018 93054 A
AM 2018 93531 A
AM 2018 93556 A
AM 2018 93834 A
AM 2018 93835 A
AM 2018 93836 A
AM 2018 94547 A
AM 2018 94577 A
AM 2018 94926 A
AM 2018 95066 A
AM 2018 95346 A
AM 2018 95347 A
AM 2018 95348 A
AM 2018 95349 A
AM 2018 95350 A
AM 2018 95352 A
AM 2018 95554 A
AM 2018 90882 A
AM 2018 92050 A
-
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biuletenis
Nnomeri
4
12(496)2018
12(496)2018
7(491) 2018
10(494)2018
7(491)2018
12(496)2018
12(496)2018
12(496)2018
12(496)2018
12(496)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
13(497)2018
11(495)2018
7(491)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018

239

sistemuri saZieblebi

1
M 2018 30379 R
M 2018 30380 R
M 2018 30381 R

2
AM 99867
AM 99435
AM 99436

3
-

4
21(505)2018
21(505)2018
21(505)2018

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili

240

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2018 87187 A**
AM 2018 87189 A**
AM 2018 92380 A
AM 2018 92452 A*
AM 2018 92994 A
AM 2018 93532 A
AM 2018 93707 A
AM 2018 94716 A
AM 2018 94928 A
AM 2018 95172 A
AM 2018 95173 A
AM 2018 95360 A
AM 2018 95408 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96679 A
AM 2018 96709 A
AM 2018 96710 A
AM 2018 96732 A
AM 2018 96733 A
AM 2018 96734 A
AM 2018 96763 A
AM 2018 96764 A
AM 2018 96766 A
AM 2018 96767 A
AM 2018 96770 A
AM 2018 96810 A
AM 2018 96811 A
AM 2018 96817 A
AM 2018 96841 A

2
AM 87187
AM 87189
AM 92380
AM 92452
AM 92994
AM 93532
AM 93707
AM 94716
AM 94928
AM 95172
AM 95173
AM 95360
AM 95408
AM 96167
AM 96168
AM 96679
AM 96709
AM 96710
AM 96732
AM 96733
AM 96734
AM 96763
AM 96764
AM 96766
AM 96767
AM 96770
AM 96810
AM 96811
AM 96817
AM 96841

1
AM 2018 96863 A
AM 2018 96867 A
AM 2018 96868 A
AM 2018 96886 A
AM 2018 96887 A
AM 2018 96888 A
AM 2018 96889 A
AM 2018 96905 A
AM 2018 96916 A
AM 2018 96919 A
AM 2018 96971 A
AM 2018 96974 A
AM 2018 96975 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97001 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97005 A
AM 2018 97013 A
AM 2018 97020 A
AM 2018 97023 A
AM 2018 97024 A
AM 2018 97063 A
AM 2018 97070 A
AM 2018 97074 A
AM 2018 97164 A
AM 2018 97165 A
AM 2018 97193 A
AM 2018 97195 A
AM 2018 97197 A
AM 2018 97216 A
AM 2018 97226 A
AM 2018 97233 A
AM 2018 97369 A
AM 2018 97371 A

#21 2018 11 12

2
AM 96863
AM 96867
AM 96868
AM 96886
AM 96887
AM 96888
AM 96889
AM 96905
AM 96916
AM 96919
AM 96971
AM 96974
AM 96975
AM 96976
AM 97001
AM 97003
AM 97005
AM 97013
AM 97020
AM 97023
AM 97024
AM 97063
AM 97070
AM 97074
AM 97164
AM 97165
AM 97193
AM 97195
AM 97197
AM 97216
AM 97226
AM 97233
AM 97369
AM 97371

sistemuri saZieblebi

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

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

2
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96841 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96710 A
AM 2018 96733 A
AM 2018 96817 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 87187 A**
AM 2018 87189 A**
AM 2018 92380 A
AM 2018 92994 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96709 A
AM 2018 96732 A
AM 2018 96734 A
AM 2018 96886 A
AM 2018 96887 A
AM 2018 96888 A
AM 2018 96916 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97013 A
AM 2018 97020 A
AM 2018 97023 A
AM 2018 97063 A
AM 2018 97070 A
AM 2018 97074 A
AM 2018 97193 A
AM 2018 97233 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
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1
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22

2
AM 2018 95360 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96811 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96889 A
AM 2018 97369 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96679 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96679 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
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sistemuri saZieblebi

1
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
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2
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97164 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96679 A
AM 2018 96810 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97165 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97164 A
AM 2018 97165 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 93532 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97197 A
AM 2018 92452 A*
AM 2018 93532 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96974 A
AM 2018 96975 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 93532 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96763 A
AM 2018 96767 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97216 A
AM 2018 95172 A
AM 2018 95173 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97195 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96868 A
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1
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42

2
AM 2018 96168 A
AM 2018 96905 A
AM 2018 96919 A
AM 2018 96971 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 93532 A
AM 2018 94928 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96710 A
AM 2018 96817 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97005 A
AM 2018 97165 A
AM 2018 97371 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96766 A
AM 2018 96770 A
AM 2018 96867 A
AM 2018 97001 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97024 A
AM 2018 96764 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97001 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97369 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97001 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97164 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97164 A
AM 2018 94716 A
AM 2018 94928 A
AM 2018 95360 A
AM 2018 95408 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96764 A
AM 2018 96766 A
AM 2018 96770 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97003 A

sistemuri saZieblebi

1
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43

2
AM 2018 97369 A
AM 2018 93532 A
AM 2018 93707 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 96863 A
AM 2018 96976 A
AM 2018 97001 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97024 A

1
44
44
44
44
45
45
45
45
45

2
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A
AM 2018 97226 A
AM 2018 94716 A
AM 2018 95408 A
AM 2018 96167 A
AM 2018 96168 A
AM 2018 97003 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)
1
4
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
25

daCqarebuli
proceduriT
registrirebuli
sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
2
M 2018 30355 R
M 2018 30358 R
M 2018 30357 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30355 R
M 2018 30356 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30367 R
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1
25
25
25
25

2
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R

25
25
25
30
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36

M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30379 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30359 R
M 2018 30360 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30367 R

243

sistemuri saZieblebi

25
1
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
41
41

244

M 2018 30368 R
2
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30376 R
M 2018 30354 R
M 2018 30359 R
M 2018 30360 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30380 R
M 2018 30381 R
M 2018 30357 R
M 2018 30367 R
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36
1
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

M 2018 30368 R
2
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30380 R
M 2018 30381 R
M 2018 30357 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30361 R
M 2018 30362 R
M 2018 30363 R
M 2018 30364 R
M 2018 30365 R
M 2018 30366 R
M 2018 30377 R
M 2018 30380 R
M 2018 30381 R
M 2018 30367 R
M 2018 30368 R
M 2018 30369 R
M 2018 30370 R
M 2018 30371 R
M 2018 30372 R
M 2018 30373 R
M 2018 30374 R
M 2018 30375 R
M 2018 30378 R

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
21(505)
gamogonebebi
sasargeblo modelebi
dizainebi
sasaqonlo niSnebi
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba da geografiuli aRniSvna

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2018 11 09
tiraJi: 25
SekveTa #21

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze.

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

