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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis gamo-

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis mier 

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an savaWro  

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri
(151) _ registraciis TariRi
(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi
(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
(210) _ ganacxadis nomeri
(220) _ ganacxadis Setanis TariRi
(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi gadawy-

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

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

ciis saidentifikacio kodi
(511) _ saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis 

registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an momsaxurebis 
CamonaTvali

(526) _ disklamacia
(531) _ sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo niSnebis 

gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis (venis klasi-
fikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

(551) _ miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio

(554) _ samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlile-

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

zio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis TariRi, salicen-
zio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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

(852) _ nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi
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გამოქვეყნებული ობიექტები 
 

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15561; 15628 

 

• პატენტები:  
7318-7326 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15659; 15487 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1237; 1221 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინები: 
912-914 
 

• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს 
   ტერიტორიაზე  უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით 

 

213344; 213324; 216166; 215349; 216325, 216326 
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი  განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია  
     გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ: 

 

109506; 110303; 110387; 111336; 111424; 111499; 111835, 111836; 112188; 112310; 112365; 112389; 112392; 
112395, 112396; 112406; 112408; 112419; 112473; 112489, 112490; 112493; 112495; 112577, 112578; 112584; 
112596; 112598; 112601-112606; 112608; 112626; 112672; 112674; 112701; 112720; 112725; 112727; 112729-  
-112731; 112839; 112906; 112928, 112929 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
   34692-34721; 34726-34763 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
34685-34691; 34722-34725 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
106330*; 106425*; 108800*; 109475*; 110154; 111055; 111143; 111316; 111356, 111357; 111387, 111388; 
111392; 111461-111465; 111491-111493; 111495; 111560-111564; 111574; 111622-111625; 111637; 111639; 
111653; 111655-111662; 111672; 111683- 111685; 111760; 111769, 111770; 111781; 111787-111791; 111803; 
111808; 111810; 111815, 111816; 111826; 111888, 111889; 111896-111898; 111901-111903; 111905, 111906; 
111908, 111909; 111918; 111920; 111922, 111923; 111978, 111979; 111983, 111984; 111989, 111990; 112005; 
112007; 112009; 112012; 112015; 112017; 112021; 112032-112039; 112116; 112126; 112129; 112134, 112135; 
112151; 112163; 112200; 112205; 112218; 112237; 112251, 112252; 112313, 112314; 112318; 112320; 112324; 
112339; 112353-112355; 112357; 112435; 112445; 112467; 112786 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
107214; 107228; 107321; 108186; 109811; 109967; 110064; 110077-110080; 110085, 110086; 110090; 110106; 
110148; 110155; 110157, 110158; 110161; 110166-110170; 110180; 110185- 110187; 110232, 110233; 110236, 
110237; 110247; 110249; 110263, 110264; 110267; 110274- 110277; 110308-110310; 110343, 110344; 110354- 
-110356; 110395; 110397; 110410-110412; 110425-110429; 110431; 110436, 110437; 110483; 110486-110489; 
110499; 110575, 110576; 110582; 110591; 110598; 110646-110650; 110652, 110653; 110662; 110701-110706; 
110716- 110722; 110733-110738; 110853, 110854; 110901; 110903, 110904; 110985, 110986; 110988; 110992; 
111040; 111042-111047 
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განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AP 2021 15561 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/00 
(21) AP 2021 15561 (22) 2021 02 16 
(71) ბაბრი ორენი (US)  

15050 შერმან ვეი,  №201, ვან ნუის, CA,  
USA, 91356, აშშ (US) 

(72) ბაბრი ორენი (US) 
(74) დავით ძამუკაშვილი 
(54) მცენარეულ ნედლეულზე დაფუძნებული 

ფარმაცევტული კომპოზიცია 
(57) ფარმაცევტული კომპოზიცია შეიცავს ფიჭ-
ვის (Pinus) წიწვებისა და ყურძნის მშრალი ჭა-
ჭის ექსტრაქტისა და ფარმაცევტულად მისა-
ღები დანამატის მშრალ ფხვნილს, კოჭას (Zin-
giber officinale), მწვანე ჩაის (Camellia sinensis), 
ყვითელი კოჭას (Curcuma Longa), ყვითელი 
მდოგვის (Brassica hirta) თესლების, თეთრი 
პილპილის, ბროწეულის (Punica granatum) ხის 
ქერქის მშრალ ექსტრაქტებსა და ბროწეულის 
(Punica granatum) წვენის მშრალ ფხვნილს. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
  3 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 65 
 
(10) AP 2021 15628 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 D 85/10 
(21) AP 2021 15628 (22) 2021 05 13 
(71) ნიკო მელიქიძე (GE)  

ნუცუბიძის მე-II პლატო, III კვარტ.,  
კორპ. 1, ბ. 10, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნიკო მელიქიძე (GE) 
(54) საფუთავი სიგარეტებისათვის  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57) საფუთავი შეიცავს მართკუთხა პარალელე-
პიპედის ფორმის გარე კოლოფს 6, რომელსაც 
აქვს ძირი, წინა 7, უკანა 8 და გვერდითი 9, 10 
კედლები და გადასახსნელი სახურავი 13, 
რომელიც სახსრის 14 საშუალებით დაკავში-
რებულია უკანა კედელთან, მართკუთხა პარა-
ლელეპიპედის ფორმის შიგა შესახვევს 1, რო-
მელიც მოიცავს სიგარეტების ჯგუფს 2. შიგა 
შესახვევი წარმოადგენს პლასტიკისაგან დამზა-
დებულ დახურულ პაკეტს, რომლის ძირზე 
მოთავსებულია მართკუთხა ფორმის ლითონის 
ფირფიტა 3, რომლის მთელ პერიმეტრზე შეს-
რულებულია შესუსტებული სიმტკიცის ხაზი 4, 
ამასთან, მას ზედა ნაწილში გააჩნია სახელური 
5 გარე კოლოფში შიგა შესახვევის მოსათავსებ-
ლად და გარე კოლოფიდან მის ამოსაღებად. 
გარე კოლოფის ძირზე მოხსნის შესაძლებლო-
ბით მოთავსებულია მაგნიტი 11. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი                  
 1 დამოკიდებული 
ფიგურა:    5 

 
ფიგ. 4 

__________________________________________ 
 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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გამოგონებები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 01 
 
(11) P 2021 7319 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 46/04 
(10) AP 2021 15317 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2020 15317 
(22) 2020 04 15 
(24) 2020 04 15 
(73)  სსიპ „სოფლის მეურნეობის  

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“ (GE)  
მარშალ გელოვანის გამზ. 6,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნუგზარ ებანოიძე (GE);  
ალექსანდრე ბეკოშვილი (GE);  
ნოდარ კეკენაძე (GE);  
გიორგი ლეჟავა (GE) 

(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავი და დამტვირთავი 
 კომბინირებული აგრეგატი 

__________________________________________ 
 
(11) P 2021 7320 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 46/04 
(10) AP 2021 15357 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2020 15357 
(22) 2020 06 04 
(24) 2020 06 04 
(73) სსიპ „სოფლის მეურნეობის  

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“ (GE)  
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ალექსანდრე ბეკოშვილი (GE);  
მარიტა მაჭარაშვილი (GE);  
ნოდარ  კეკენაძე (GE);  
ნუგზარ  ებანოიძე (GE) 

(54) კომბინირებული აგრეგატი ჩაის  
პლანტაციების რეაბილიტაცი- 
ისათვის  

__________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) P 2021 7323 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 L 2/00 
C 12 H 1/16 

(10) AP 2021 15240 A (44) 12(568)/2021 
(21) AP 2019 15240 

 
 
 
 
(22) 2019 12 19 
(24) 2019 12 19 
(73) შპს „აქუიქსი“ (GE)  

უზნაძის ქ. 111, ბ. 11, შენობა 2, დიდუბის  
რაიონი, საქართველო, თბილისი (GE) 

(72) ანდრეი იურევიჩ  კალაჩევ (RU);  
არტიომ არტუროვიჩ  ბალიაკნო (RU);  
ალექსანდრ ვიქტოროვიჩ  კოლომიცევ (RU);  
ანდრეი ვლადიმიროვიჩ  ჩენცოვ (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) სასმელის მომზადების ხერხი 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2021 7318 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/496 
A 61 K 31/4155 
C 07 D 403/14 
C 07 D 403/06 
C 07 D 401/06 

(10) AP 2021 15219 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2018 15219 
(22) 2018 05 22 
(24) 2018 05 22 
(31) 62/510,213 
(32) 2017 05 23 
(33) US 
(86) PCT/US2018/033959, 2018 05 22 
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)  

 ოტილიავეი 9, ვალბი, DK-2500,  
დანია (DK) 

(72) შერილ ა. გრაისი (US);  
ჯონ ჯ. მ. ვიენერი (US);  
ოლივია დ. ვებერი (US);  
კეტრინ კ. დუნკანი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) პირაზოლის MAGL ინჰიბიტორები 
__________________________________________ 
 
(11) P 2021 7326 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
A 61 K 38/17 
C 07 K 14/47 
C 07 K 14/705 

(10) AP 2021 14720 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2016 14720 
(22) 2016 08 05 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

(24) 2016 08 05 
(31) 62/202,772; 62/202,775; 62/202,779; 

62/265,887; 62/276,801; 62/276,796;  
62/346,414  

(32) 2015 08 07; 2015 08 07; 2015 08 07; 
2015 12 10; 2016 01 08; 2016 01 08; 
2016 06 06  

(33) US; US; US; US; US; US; US 
(86) PCT/US2016/045914, 2016 08 05 
(73) ეიელექს ონკოლეჯი ინკ. (US)  

866 მალკოლმ როუდ, სუიტი 100,  
ბურლინგეიმი, CA 94010, აშშ,  
US, 94080 (US) 

(72) კორი გუდმანი (US);  
ბანგ ჯანეტ სიმი (US);  
ტრეისი ჩია ჩიენ კო (US);  
ხუნ ვანი (US);  
ლაურა დემინგი (US);  
ჰაუმე პონზი (US);  
სტივენ ელიოტ კაუდერი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) SIRP-ALPHA დომენის შემცველი  

კონსტრუქციები და მათი  
ვარიანტები 

__________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 05 
 
(11) P 2021 7325 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 05 D 3/00 
C 09 D 7/40 
C 09 D 137/00 

(10) AP 2021 14598 A (44) 11(567)/2021 
(21) AP 2017 14598 
(22) 2017 09 29 
(24) 2017 09 29 
(31) 16191982.4 
(32) 2016 09 30 
(33) EP 
(73) დავ  სე (DE)  

როსდოერფერ  შტრასე 50, 64372 ობერ- 
რამშტადი, გერმანია (DE) 

(72) თომას  ბრენერი (DE);  
პეტრა  ვაინჰოლდი (DE);  
იან  გროსკოპფი (DE) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) წყლიანი მასა კედლების, ჭერის ან 

იატაკის დამუშავებისათვის,  

შეღებვა ან დაგრუნტვა, ქვესადები  
საფარით, მასის გამოყენება დამუშავე- 
ბისათვის  

__________________________________________ 
 
B 61 
 
(11) P 2021 7324 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 61 B 23/02  
(10) AP 2021 15215 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2017 15215 
(22) 2017 04 12 
(24) 2017 04 12 
(86) PCT/EP2017/058859, 2017 04 12 
(73) შტადლერ რეილ აგ (CH)  

ერნსტ-შტადლერ-შტრასე 1, ბუსნანგი,  
9565, შვეიცარია (CH) 

(72) იურგენ-მ.  პაუკერი (AT) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ჩასხდომის სისტემა, სარელსო სატრანს- 

პორტო საშუალება, რომელიც შეიცავს  
ჩასხდომის სისტემას, სარელსო სატრან- 
სპორტო საშუალების აღჭურვის ხერხი 

__________________________________________ 
 

განყოფილება G 
 
G 01 
 
(11) P 2021 7321 B  (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/00 
(10) AP 2021 15404 A (44) 14(570)/2021 
(21) AP 2020 15404 
(22) 2020 08 04 
(24) 2020 08 04  
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლო- 

გიების ეროვნული ცენტრი“  (GE)  
ქავთარაძის ქ. 46, 0186, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ლამზირა ფარულავა (GE);  
ნათია მზარეულიშვილი (GE) 

(74) თამარ ლილუაშვილი 
(54) ნახშირბად-13 იზოტოპის ატომური  

წილის განსაზღვრის მას-სპექტრო- 
მეტრიული  მეთოდი უშუალოდ  
სალიცილის მჟავაში 

__________________________________________ 
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გამოგონებები 

(11) P 2021 7322 B  (51) Int. Cl. (2006) 
G 01 J 3/00 

(10) AP 2021 15403 A (44) 14(570)/2021 
(21) AP 2020 15403 
(22) 2020 08 04 
(24) 2020 08 04 
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლო- 

გიების ეროვნული ცენტრი“  (GE)  
ქავთარაძის ქ. 46, 0186, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ლამზირა ფარულავა (GE);  
ვახტანგ უგრეხელიძე (GE) 

(74) თამარ ლილუაშვილი 
(54) ჟანგბად-17 იზოტოპის ატომური წილის  

განსაზღვრა მოლეკულურ ჟანგბადში 
__________________________________________ 
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განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AU 2021 15659 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 K 9/20 
A 61 K 35/76 
A 61 K 36/00 

(21) AU 2021 15659 (22) 2021 06 10 
(71) გ. ელიავას ბაქტერიოფაგიის, მიკრო- 

ბიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის  
ინსტიტუტი (GE)  
გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ლაშა ბაკურიძე (GE)  
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,  
0159, თბილისი, საქართველო (GE);  
მარინე გოდერძიშვილი (GE)  
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 22, 0160,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
ირინე ჭყონია (GE)  
გოთუას ქ. 22, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ია კუსრაძე (GE)  
გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) ლაშა ბაკურიძე (GE); 
ნორა კირთაძე (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE); 
ნინო  თათრიშვილი (GE); 
თეონა დვალიძე (GE); 
ნათია  ქარუმიძე (GE); 
მარინე გოდერძიშვილი (GE); 
ირინე ჭყონია (GE); 
ია კუსრაძე (GE) 

(54) ზემო სასუნთქი გზების და პირის  
ღრუს ინფექციების საწინააღმდეგო  
საწუწნი სამკურნალო ფორმა 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57) საწუწნი სამკურნალო ფორმა აქტიური ინგ-
რედიენტის სახით შეიცავს Staphylococcus aure-
us, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus oralis, Entero-
coccus faecium, Enterococcus faecalis, E. coli-სადმი 
სპეციფიური ფაგოლიზატების ნარევს და ევკა-
ლიპტის ზეთს ან სალბის მშრალი ექსტრაქტისა 
და სალბის ზეთის კომბინაციას, ხოლო დამხა-
მარე ნივთიერების სახით შეიცავს მენთოლს, 
ჟელატინს, საქაროზას, კელენბერგერის მოდი-
ფიცირებულ სინთეთიკურ ნიადაგს, იზომალტს 
და არააუცილებლად საღებარს. 
მუხლები  1 დამოუკიდებელი 
 9 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 04 
 
(10) AU 2021 15487 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 04 B 35/32 
H 01 L 39/00 

(21) AU 2020 15487 (22) 2020 11 09 
(71) ნიკოლოზ მარგიანი (GE)  

ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვრტ., კორპ. 4,   
ბ. 27, 0186, თბილისი, საქართველო (GE);  
გიორგი მუმლაძე (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 47, ბ. 91, 0186,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
ვახტანგი ჟღამაძე (GE)  
ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 3, ბ. 108, 0163,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
იამზე ქვარცხავა (GE)  
დემეტრე თავდადებულის ქ. 7, ბ. 27, 4400, 
ფოთი, საქართველო (GE);  
ნათია მარგიანი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვრტ., კორპ. 4,   
ბ. 27, 0186, თბილისი, საქართველო (GE);  

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადები, რომლეზბეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში       
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 

 
#21  2021 11 25  

 



                                                    
 
 

სასარგებლო მოდელები 

ნინო მუმლაძე (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 47, ბ. 91, 0186,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნიკოლოზ მარგიანი (GE); 
გიორგი მუმლაძე (GE); 
ვახტანგი ჟღამაძე (GE); 
იამზე ქვარცხავა (GE); 
ნათია მარგიანი (GE); 
ნინო მუმლაძე (GE) 

(54) კობალტის ფუძიანი თერმოელექტრული 
კერამიკა 

(57) კობალტის ფუძიანი თერმოელექტრული   
კერამიკა, რომელიც შეიცავს ოქსიდებს: Bi2O3, 
CaO, Co3O4, ამასთან, იგი დამატებით შეიცავს 
Pb(BO2)2-ს კომპონენტების შემდეგი თანაფარ-
დობით (მას %): 
Bi2O3 – 60,50 ÷  62,45 
CaO – 15.50 ÷ 15.60 
Co3O4 – 18,90 ÷ 19,00 
Pb(BO2)2 – 3,10 ÷ 5,10 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
__________________________________________ 
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(10) AD 2021 1237 S (51) 15-07 
(21) AD 2021 1237 (22) 2021 08 20 
(28) 1 
(71) გიორგი ცაბოლაშვილი (GE)  

მუხიანი, I მკრ., კორპ. ბ, ბ. 404, 0172, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ცაბოლაშვილი (GE) 
(54) ბოთლის ფორმის მაცივარი 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დიზაინები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  
რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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დიზაინები 

(10) AD 2021 1221 S (51) 20-02 
(21) AD 2021 1221 (22) 2021 06 10 
(28) 1 
(71) შპს „მოსეირნე დაფა“ (GE)  

ც. დადიანის ქ. 34, კორპ. 13, ბ. 7, 0180, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) მერაბ მახარაძე (GE) 
(54) სარეკლამო დაფა 
(55)  

 

1.1      1.2  
 
 

1.3      1.4  
 
 

1.5      1.6  
 
 

1.7  
 

__________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
(11) D 2021 912 S (51) 09-01 
(21) AD 2021 1243 (22) 2021 10 18 
(24) 2021 10 18 
(28) 1 
(18) 2026 10 18 
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)  

ს. ჭიკაანი, 4800, ყვარელი, საქართველო (GE) 
(72) ოთარ ტაბატაძე (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე (GE) 
(54) ბოთლი ეტიკეტით  
(55)  

1.1  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინები 
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო 

პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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დიზაინები 

(11) D 2021 913 S (51) 19-08 
(21) AD 2021 1245 (22) 2021 10 18 
(24) 2021 10 18 
(28) 3 
(18) 2026 10 18 
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)  

ს. ჭიკაანი, 4800, ყვარელი, საქართველო (GE) 
(72) ოთარ ტაბატაძე (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე (GE) 
(54) 1.-3. ეტიკეტი 
(55)  

1.1    2.1  
 

3.1  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) D 2021 914 S (51) 25-03 
(21) AD 2021 1249 (22) 2021 11 05 
(24) 2021 11 05 
(28) 1 
(18) 2026 11 05 
(73) აკაკი პაიჭაძე (GE)  

ტაშკენტის ქ. 17, ბ. 22, 0160, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) აკაკი პაიჭაძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე (GE) 
(54) მონაცემთა ცენტრის მოდულის შენობის დიზაინი 
(55)  

1.1 1.2  
 
 

1.3         1.4  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(11) DM/213 344  (51) 11-01 
(15) 2021 03 01  (44) 35/2021 (2021 09 03) 
(22) 2021 03 01 
(28) 11 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM,  

SG, TN, TR, UA 
(72) 1; 9-11 Rie YATSUGI-KANG  

C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
2-4 Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
5-6 Delphine ABDOURAHIM  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
7-8 Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 10. Necklace, 11. Pair of earrings, 1.-2. Finger ring, 3. Necklace, 4.-8. Pair of earrings, 9. Bracelet 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7 1.8  

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების 

მოთხოვნით 
 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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დიზაინები 

 

2.1 2.2 2.3  
 
 

2.4 2.5 2.6  
 

2.7 2.8  
 
 

3.1 3.2  
 

3.3  
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დიზაინები 

3.4  

3.5 3.6  

3.7 3.8  

4.1 4.2  

4.3 4.4  

4.5 4.6  

4.7 4.8  
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დიზაინები 

5.1 5.2  

5.3 5.4  

5.5 5.6  

5.7 5.8  

6.1 6.2 6.3 6.4  

6.5 6.6  

6.7 6.8  
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დიზაინები 

7.1 7.2  

7.3 7.4 

 

7.5 7.6  

7.7 7.8  

8.1 8.2  

8.3 8.4 
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დიზაინები 

 

8.5 8.6  

8.7 8.8  

9.1  

9.2  

9.3  

9.4  

9.5 9.6  
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დიზაინები 

9.7  

9.8  

10.1 10.2  

10.3  

10.4  

10.5  

10.6  
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დიზაინები 

10.7  

10.8  

11.1 11.2  11.3  
 
 

11.4    11.5  
 
 

11.6  
 
 

11.7 11.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/213 324  (51) 09-01 
(15) 2021 03 11  (44) 37/2021 (2021 09 17) 
(22) 2021 03 11 
(28) 1 
(30) No1: 15.10.2020; 008203343-0003; EM 
(73) MONCLER S.P.A.  

VIA STENDHAL, 47, 20144 MILANO (IT) 
(85) EM 
(86) IT 
(87) IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. GE, MD, MX, SG, UA 
(72) Mitha DE BHARAT ALNOOR  

32 RUE DES VIGNOLES, 75020, PARIS (FR) 
(74) MODIANO & PARTNERS  

Via Meravigli 16, 20123 MILANO (IT) 
(54) 1. Perfume bottle 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5 1.6  

1.7  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/216 166  (51) 12-06 
(15) 2021 08 31  (44) 37/2021 (2021 09 17) 
(22) 2021 08 31 
(28) 1 
(73) Lev Yosypovych RABENKO  

Vul. Olesia Honchara, Bud. 26-28, Kv. 67, 01054 Kyiv (UA) 
(85) UA 
(86) UA 
(87) UA 
(88) UA 
(89) UA 
(81) III. AZ, BG, DE, EM, GB, GE, HR, IL, KR, NO, RO, UA, US, VN 
(72) Lev Yosypovych RABENKO  

Vul. Olesia Honchara, Bud. 26-28, Kv. 67, 01054 Kyiv (UA) 
(74) Alexey Goriainov  

P.O. Box 57, P.O. 210, 04210 Kyiv (UA) 
(54) 1. Ship 
(55)  

 

1.1  
 
 

1.2  
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დიზაინები 

1.3  
 

1.4  
 
 

1.5 1.6  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/215 349  (51) 24-04 
(15) 2021 03 17  (44) 37/2021 (2021 09 17) 
(22) 2021 03 17 
(28) 1 
(73) FEATHER COMPANY LTD.  

40 Larch Street, Suite 201, P3E 5M7 Sudbury, ON (CA) 
(85) CA 
(86) CA 
(87) CA 
(88) CA 
(89) CA 
(81) III. AM, AZ, GE, IL, IS, OA 
(72) Jason RAINVILLE  

3316 St. Laurent Street, P0M 1L0, Chelmsford, ON (CA); 
Dominic COBALLE  
2201 Reeves Crescent, K1H 7H3, Ottawa, ON (CA); 
Patrick LEHOUX  
284 David Street, P3E 1T8, Sudbury, ON (CA); 
Mitch THOMPSON  
496 Telstar Avenue, P3E 5K8, Sudbury, ON (CA) 

(74) MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP  
275 Slater Street, 14th Floor, K1P 5H9 Ottawa, ON (CA) 

(54) 1. Inhaler 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  

1.5 1.6 1.7 1.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/216 325  (51) 02-04 
(15) 2021 09 02  (44) 38/2021 (2021 09 24) 
(22) 2021 09 02 
(28) 1 
(73) Valentino S.p.A  

Via Turati 16/18, I-20121 Milano (EM) 
(85) − 
(86) EM, IT 
(87) EM, IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. AZ, EM, GB, GE, JP, KG, KR, RU, TJ, TR, UA, US 
(72) Pierpaolo PICCIOLI  

C/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18, I-20121, Milano (IT) 
(74) Jacobacci & Partners/ Salvatore Giovanni Pennacchio  

Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT) 
(54) 1. Boot 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7 1.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/216 326  (51) 03-01 
(15) 2021 09 01  (44) 38/2021 (2021 09 24) 
(22) 2021 09 01 
(28) 3 
(73) Valentino S.p.A  

Via Turati 16/18, I-20121 Milano (IT) (86) EM (EM) 
(85) − 
(86) EM, IT 
(87) EM, IT 
(88) EM, IT 
(89) EM 
(81) III. AZ, EM, GB, GE, JP, KG, KR, RU, TJ, TR, UA 
(72) Pierpaolo PICCIOLI  

C/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18, I-20121, Milano (IT) 
(74) Jacobacci & Partners/ Matteo Mozzi  

Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT) 
(54) 1.-3. Bag 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 
 

1.4 1.5 1.6 1.7  
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დიზაინები 

2.1 2.2  
 

2.3 2.4 2.5  
 
 

2.6 2.7  
 

3.1 3.2 3.3  
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დიზაინები 

3.4      3.5  
 
 

3.6 3.7  
__________________________________________ 
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„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2021 109506 A 
(210) AM 109506 
(220) 2021 04 12 
(731) დემასი 

9 მარტის სახელობის ბაღის მიმდებარე 
ტერიტორია, ძველი თბილისის რაიონი,  
0105, თბილისი,  საქართველო 

(540)  

რადიანტი 
Radiant 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110303 A 
(210) AM 110303 
(220) 2020 10 29 
(731) ჯიპი გლობალ მაგ ელელსი 

ნეშნლ ინდასტრიზ პარკ, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
4 – საზეთი მასალები, გრაფიტი (საპოხი), კონ-
სისტენტური საზეთები, საპოხი ზეთები, ტექ-
ნიკური ცხიმები, ტექნიკური ზეთები, აბუსა-
ლათინის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის, 
ძრავას ზეთი, საწვავი ზეთი, საზეთ-მაცივებე-
ლი სითხეები, გაზოილი. 
___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2021 110387 A 
(210) AM 110387 
(220) 2021 05 04 
(731) შპს „გროუგროუ“ 

ანასტასია ერისთავ-ხოშტარიას ქ. 1, 0108,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ფოსფორის მწვანე, შავი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.21; 26.01.22;  

26.01.24; 27.05.22; 27.05.24; 27.05.25; 28.19;  
29.01.12 

(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111336 A 
(210) AM 111336 
(220) 2021 01 21 
(731) ჰოლლანდ & ბარრეტტ ინტერნეშნლ  

ლიმიტედ 
სემუელ რაიდერ ჰაუს, ბარლინგ უეი,  
ელიოტ პარკ, ნანიტონ, უორიკშირ,  
CV10 7RH, გაერთიანებული სამეფო 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) მწვანე, მუქი მწვანე, თეთრი 
(531) 05.07.08; 05.07.23; 27.05.01; 27.05.24; 28.19;  

29.01.12 
 

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511)  
35 – საქონლის დემონსტრირება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; ნიმუშების გავრცელება; კოსმეტი-
კური საშუალებების, ტუალეტის საშუალებე-
ბის, სტომატოლოგიური საშუალებების, დიაბე-
ტური საკვები პროდუქტების, დიეტური დანა-
მატების და დიეტური პრეპარატების, მცენა-
რეული დანამატების და პრეპარატების, ვიტა-
მინების და ვიტამინის პრეპარატების, ეთერზე-
თების და არომატული ნივთიერებების, საკვები 
პროდუქტების და სასმელების, ჯანმთელობი-
სათვის სასარგებლო საკვები პროდუქტების, 
დანამატების, საყოფაცხოვრებო საწმენდი სა-
შუალებების, ჟურნალების და პერიოდული გა-
მოცემების, მინერალების, ნუტრიცევტიკების 
(გამაჯანმრთელებელ დანამატებიანი ნატურა-
ლური საკვები პროდუქტების), კვების დანამა-
ტების, პარფიუმერიის, პირადი სარგებლობის 
მოვლის საშუალებების, ფარმაცევტული პრეპა-
რატების, ნაბეჭდი პროდუქციის, საყოფაცხოვ-
რებო მიზნებისთვის და საყიდლებისათვის გან-
კუთვნილი ჩანთების, სპორტული კვების პრო-
დუქტების, თერაპიული საშუალებების საცალო 
ვაჭრობის მომსახურება.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111424 A 
(210) AM 111424 
(220) 2021 01 26 
(731) შპს „მისტერ საქართველო ემერ. ჯორჯია“ 

აგარაკის ქ. 30, 4100, სენაკი, საქართველო 
(540) 

 
(591) 0F0D0D შავი, 2B2222 ნაცრისფერი, თეთრი 
(531) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.10; 26.01.01;  

26.01.03; 26.01.16; 26.01.20; 27.05.01;  
27.05.09; 27.05.24 

(526) Georgia 
(511)  
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111499 A 
(210) AM 111499 
(220) 2021 01 29 
(731) შპს „მეტეხის კერამიკა“ 

სოფ. მეტეხი, კასპი, საქართველო 
(540) 

 
(591) წითელი, ნარინჯისფერი, შავი,   

აგურისფერი 
(531) 27.05.01; 27.05.22; 29.01.13 
(526) Metekhi 
(511)  
19 – არალითონური მასალა მშენებლობისა და 
კონსტრუქციებისთვის; არალითონური ხისტი 
მილები მშენებლობისთვის; ასფალტი, ფისი, 
გუდრონი და ბიტუმი; არალითონური ტრანს-
პორტირებადი ნაგებობები; ძეგლები, არალი-
თონური. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111835 A 
(210) AM 111835 
(220) 2021 02 19 
(731) შპს „ალკოჰოლური სასმელების ქარხანა“ 

სოფ. მარტყოფი, ვაზიანის დასახ. 1320, 
გარდაბანი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 07.01.08; 27.05.10; 28.05 
(526) Тифлисъ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111836 A 
(210) AM 111836 
(220) 2021 02 19 
(731) შპს „ალკოჰოლური სასმელების ქარხანა“ 

სოფ. მარტყოფი, ვაზიანის დასახ. 1320,  
გარდაბანი,  საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.04; 26.01.15; 27.05.10; 27.05.22 
(526) Tbilisi თბილისი 
(511)  
32 – მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის 
სასმელები და წვენები; სიროფები და სხვა არა-
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112188 A 
(210) AM 112188 
(220) 2021 03 17 
(731) შპს „ალკოჰოლური სასმელების ქარხანა“ 

სოფ. მარტყოფი, ვაზიანის დასახ. 1320, 
გარდაბანი, საქართველო  

(540) 

 
(591) 000000 შავ-თეთრი 
(531) 07.01.01; 28.05 
(526) Кахети 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-

ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალ-
კოჰოლური შედგენილობები სასმელების დასა-
მზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112310 A 
(210) AM 112310 
(220) 2021 03 25 
(731) ჰეირატ ალ-მენაფი ესიო ფორტრენსპორტ 

ენდ ჯენერალ ტრეიდინგ ლტდ 
27, ბულვარ საბორნი, ვარნა, 9000,  
ბულგარეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

VAN ROYALS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – თამბაქო; გა(და)სახვევი თამბაქო; თამბაქოს 
შემცვლელები გარდა სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; თამბაქოს ნაწარმი; არომატიზირებული 
თამბაქო გარდა ეთერზეთის არომატიზატორე-
ბის; თამბაქოს ფილტრები; ჩიბუხის თამბაქო; 
ნედლი თამბაქო; საღეჭი თამბაქო; ასანთი; სიგა-
რეტები; მწეველთა საკუთნო; მწეველთა სან-
თებლები; საფერფლეები მწეველთათვის; ელექ-
ტრონული სიგარეტები-ვეიპინგი (პირიდან გა-
მოსაორთქლებლები). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112365 A 
(210) AM 112365 
(220) 2021 03 26 
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

დრაფტ შოპი 
draft shop 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 112389 A 
(210) AM 112389 
(220) 2021 03 29 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

ლუმინალ-ბიო 
LUMINAL-BIO 

ЛУМИНАЛ-БИО 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 112392 A 
(210) AM 112392 
(220) 2021 03 29 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

ტრავისალ-ბიო 
TRAVISAL-BIO 

ТРАВИСАЛ-БИО 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-

სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112395 A 
(210) AM 112395 
(220) 2021 03 29 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)   

სლეპექსონ 
SLEEPEXON 

СЛЕПЕКСОН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112396 A 
(210) AM 112396 
(220) 2021 03 29 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

უნიპროქტი 
UNIPROCT 

УНИПРОКТ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
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ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112406 A 
(210) AM 112406 
(220) 2021 03 30 
(731) სააქციო საზოგადოება „კორპორაცია  

ქინძმარაული“ 
ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540)  

ილიას მამული 
Усадьба Ильи 

Ilia's Estate 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112408 A 
(210) AM 112408 
(220) 2021 03 31 
(731) შპს „აისი“  

ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 28, ბ. 26, 0163,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 

 (591) წითელი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი,   
ცისფერი, ყავისფერი 

(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.19; 29.01.15 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; დაუმუშავებელი სინ-
თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასე-
ბი; ცეცხლმქრობი შედგენილობები და ხანძარ-
საწინააღმდეგო შედგენილობები; ქიმიური ნივ-
თიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; ცხო-
ველის კანისა და ტყავის სათრიმლავი შედგენი-
ლობები; მრეწველობაში გამოსაყენებელი მწება-
ვი ნივთიერებები; საგოზავი და სხვა შემავსებ-
ლები; კომპოსტი, სასუქები, ნიადაგის გამანო-
ყიერებლები; ბიოლოგიური ნივთიერებები 
მრეწველობასა და მეცნიერებაში გამოყენებისთ-
ვის. 
2 – საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიის 
და მერქნის დაშლისგან დამცავი ნივთიერებე-
ბი; საღებავები; მელანი ბეჭდვისთვის, მარკირე-
ბის ან  გრავირებისთვის; დაუმუშავებელი ბუ-
ნებრივი კაუჩუკი; სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათ-
ვის განკუთვნილი ლითონები ფურცლოვანი და 
ფხვიერი სახით. 
 

3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

4 – სამრეწველო ზეთები და საპოხი მასალა, 
ცვილი; საპოხი მასალები; მტვრის მშთანთქმე-
ლი, დამტენიანებელი და შემკრავი შედგენი-
ლობები; საწვავი და გამანათებლები; სანთლები 
და პატრუქები განათებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112419 A 
(210) AM 112419 
(220) 2021 04 01 
(731) იივუ ფაინდერ იმპორტ&ექსპორტ კო., ლტდ 

შოპ 19846, 19847, 19848, 19849, სეკშენ 2,  
ინტერნეიშენელ ტრეიდ სიტი, ფუტიან  
დისტრიკტ, იივუ სიტი, ჟეჟიანგ პროვინსე,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 
(511)  
7 – სასოფლო-სამეურნეო იარაღები და დანად-
გარები, გარდა ხელის იარაღებისა; ხერხები [მა-
ნქანები]; ელექტრო ჩაქუჩები; საჭრელი მანქანე-
ბი; ხელის ელექტროდრელები; საღებავის საფ-
რქვევლები; მუდმივი დენის გენერატორები; სა-
პრიალებელი მანქანები და აპარატურა [ელექ-
ტრული]; ტუმბოები [მანქანები]; პნევმატიკური 
მანქანები; შემრევი მანქანები; საკისარ-სადებე-
ბი [მანქანათა ნაწილები]; შედუღების აპარატე-
ბი, ელექტრული; დალაგებისა და დასუფთავე-
ბის მანქანები და აპარატურა, ელექტრული; გა-
ზონსაკრეჭები [მანქანები]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112473 A 
(210) AM 112473 
(220) 2021 04 04 
(731) ირაკლი შევარდნაძე 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 20, 1160,  
საბურთალო, თბილისი,  საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) 493F35 შავი, A63137 ბორდოსფერი,  
7DABA2 ცისფერი, E3C69C კრემისფერი 

(531) 25.05.02; 26.11.12; 27.05.23; 28.19; 29.01.14 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონო-
მეტრული ინსტრუმენტები. 
 

15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები; მუსიკალუ-
რი სტენდები და სტენდები მუსიკალური ინს-
ტრუმენტებისთვის; სადირიჟორო ჯოხები. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცე-

ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასა-
ლა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიუ-
ლი კლიშეები.  
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელე-
ბი); ცხოველთა ტყავები; საბარგო და სამგზა-
ვრო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი  
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და 
უნაგირები; საყელურები, საბელები და სამოსი 
ცხოველებისთვის. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათის ჩარჩოები; არა-
ლითონური კონტეინერები, დასაწყობების ან 
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშა-
პის ულვაში  და სადაფი; ნიჟარები; სეპიოლიტი 
(ზღვის ქაფი, ხვირთქლი); ყვითელი ქარვა. 
 

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და ჭუ-
რჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეუ-
ლობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების გარ-
და; ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, სამხა-
ტვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამზადე-
ბელი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუშავებე-
ლი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, სამშე-
ნებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის და კე-
რამიკის (თიხის)  ნაწარმი. 
 

24 – ტიკი [სელის ქსოვილი]; ტიკი [ლეიბის გა-
დასაკრავი]; ქსოვილის ან პლასტმასის ბანერე-
ბი; ქსოვილის საფენები გრაფინისათვის; ქსოვი-
ლის იარლიყები, ეტიკეტები; ჩაის ტილოები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

26 – მაქმანები და ნაქარგები, ლენტები და თას-
მები და საგალანტერიო ლენტები;  ღილები, 
დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვნუ-
რი ყვავილები; მოსართავები თმისთვის; პარი-
კები. 
 

27 – ხალიჩები, ფარდაგები, ჭილოფები, საჭი-
ლოფე მასალა, ლინოლეუმი და იატაკის საფარი 
სხვა მასალა; გობელენები, არაქსოვილური. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო სა-
გნები; ვიდეო-თამაშების აპარატურა; ტანვარ-
ჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძ-
ვისხის მოსართავები. 
 

32 – არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალუ-
რი და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და 
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წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური 
შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად. 
 

34 – თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები; სიგა-
რეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგარე-
ტები და პირის ღრუს აეროზოლები მწეველთა-
თვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

39 – ამანათების მიტანა; ავეჯის გადაზიდვა; 
ამოწევა (ჩაძირული გემების -); გაქირავება (საწ-
ყობების -). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112489 A 
(210) AM 112489 
(220) 2021 04 06 
(731) სს  „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი,   

თეთრი, ყავისფერი, შავი 
(531) 02.01.04; 02.01.07; 02.01.15; 02.01.22;  

02.01.23; 02.01.27; 07.01.18; 13.01.17;  
13.01.25; 27.05.01; 29.01.13 

(511)  
35 – რეკლამა; საქმიან სფეროში მართვისა და 
ადმინისტრირების მომსახურება; საქმიან სფე-
როში მართვისა და ადმინისტრირების მომსა-
ხურება ყველა სახის საბანკო და ფინანსური 
მომსახურების უზრუნველყოფის, გამოყენებისა 
და წარმოჩენისათვის; სარეკლამო, მარკეტინგუ-
ლი და წარმოჩენის მომსახურება; კორპორაციუ-
ლი და ინსტიტუციონალური საცალო გაყიდვე-
ბის მომსახურებასთან, საქონლის კომერციალი-
ზაციასა და საშუამავლო ბიზნესმომსახურების 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სარეკ-
ლამო მომსახურება; კომერციული და საქმიანი 
ინფორმაცია; საბანკო და ფინანსური მომსახუ-
რების რადიო, სატელევიზიო და ონლაინ რეკ-
ლამა; საქონლისა და მომსახურების წარმოჩენა; 
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ; კომერ-

ციული საქმიანობის აუდიტი; კონსულტაციები 
ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკით-
ხებში; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; კონსულტაციები საქ-
მიანობის მართვაში; საქონლის დემონსტრირე-
ბა; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით 
სავარაუდო მომხმარებელზე; დახმარება კომერ-
ციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში; 
კომერციული საქმიანობის ეფექტურობის ექს-
პერტიზის მომსახურება; აუქციონით გაყიდვა; 
ბაზრის შესწავლა; კომერციული საქმიანობის 
შეფასება; კვლევები საქმიანობის სფეროში; კონ-
სულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში; კო-
მერციული ინფორმაცია და რჩევები; ეკონომი-
კური პროგნოზირება; გამოფენების ორგანიზე-
ბა კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საზო-
გადოებრივი აზრის შესწავლა; საქონლის გასა-
ღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; მომარა-
გების მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონ-
ლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარ-
მეებისათვის]; კომერციული ინფორმაცია და 
რჩევები მომხმარებლისათვის; აუტსორსინგი- 
გარე რესურსების მოზიდვის სამსახური [საქ-
მიანობაში ხელშეწყობა]; კომერციული საშუა-
მავლო მომსახურება; გარე რესურსებით ად-
მინისტრაციული მართვა კომპანიებისთვის; კო-
რპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამების მართვა, კერძოდ, ასეთი პროგრა-
მების საქმიანობის ადმინისტრირება; ბიზნეს-
კონსულტაციები კორპორატიული სოციალური 
პასუხისმგებლობის საკითხებზე; საცალო ან სა-
ბითუმო ვაჭრობის მომსახურება; მარკეტინგი. 
 

36 – ფინანსური მომსახურება; საბანკო საქმია-
ნობა; ვალუტის გაცვლა, პორტფელის მართვა; 
უზრუნველყოფილი სესხები; ვალის დაბრუნე-
ბის (ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და საკ-
რედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, აქ-
ციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების მართ-
ვა; საბანკო და ფინანსური მომსახურება გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; 
სესხები განვადებით; აქტუარის სამსახური; უძ-
რავი ქონების გაქირავება; საბროკერო საქმიანო-
ბა; უძრავი ქონების შეფასება; საქველმოქმედო 
სახსრების შეგროვება; თანაზიარი ფონდები; 
ინვესტირება; თავდებობა; კლირინგი; ფინანსუ-
რი შეფასება [საბანკო ოპერაციები, უძრავი ქო-
ნება]; ფატორინგი [დავალიანების ყიდვა-გაყი-
დვის მომსახურება]; მინდობილობით მართვის 
მომსახურება; დაფინანსება; ფინანსების) მართ-
ვა; სესხის გაცემა გირაოთი; იპოთეკური სესხე-
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ბი; შემნახველი ბანკების მომსახურება; განვა-
დება-იჯარის დაფინანსება; ფინანსური ანალი-
ზი; ფულადი სახსრების გადარიცხვა ელექ-
ტრონული ანგარიშგების სისტემაში; ფინანსებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; საიუველი-
რო ნაწარმისა და ნუმიზმატიკის ნიმუშების შე-
ფასება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; ფასეუ-
ლობის შენახვა; ფინანსური სპონსორობა; ონ-
ლაინ საბანკო მომსახურება; ფინანსური ინფო-
რმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; 
საკომპენსაციო გადახდების ფინანსური მართვა 
მესამე პირთათვის;  საბირჟო შუამავლობა; კორ-
პორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამები, კერძოდ, კორპორატიული ფილან-
ტროპიული მომსახურება, დაკავშირებული 
ფულად შემოწირულობებთან საზოგადოებრივ 
ინიციატივებში საზოგადოების ჩართულობის 
გასაძლიერებლად; კორპორატიული სოციალუ-
რი პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერძოდ, 
ფულადი შემოწირულობები; კორპორატიული 
სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, 
კერძოდ, ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა 
სფეროში საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად. 
 

41 – აკადემიები [განათლება]; სათამაშო ავტო-
მატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; სილა-
მაზის კონკურსების ორგანიზება; სკოლა-ინ-
ტერნატები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; წიგნების 
გამოცემა; კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; ცირკი; კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი 
კლუბები; კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სასწავლო ან გასართობი კონკურსების 
ორგანიზება; კონცერტების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატა-
რება; კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; 
დაუსწრებელი სწავლება; დისკოთეკები; ინ-
ფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკით-
ხებში; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი 
მომსახურება; გამრთობების სამსახური; გარ-
თობა; გართობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამო-
ფენების ორგანიზაცია; კინოფილმების წარმოე-
ბა; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერულ ქსელში; აზარტული თამაშები; 
გოლფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყო-
ფა; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები გა-
ნათლებისა და სწავლების სფეროში]; გამაჯან-
საღებელი კლუბები; საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება; წიგნების ხელზე 
გამცემი ბიბლიოთეკები; თეატრალიზებული 

წარმოდგენები; ლატარეის ორგანიზება; მოძრა-
ვი ბიბლიოთეკები; კინოსტუდიები; მუზეუმე-
ბით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფე-
ნები]; მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; მიუ-
ზიკ-ჰოლები; ღამის კლუბები; ორკესტრით მო-
მსახურება; მეჯლისების მოწყობა; გართობის 
პარკები; მიღების, წვეულების  პროგრამის შედ-
გენა [გართობა]; პრაქტიკული ჩვევების სწავლე-
ბა [დემონსტრირება]; შოუ-პროგრამები; კარაო-
კეს უზრუნველყოფა; წიგნების გამოცემა; ელექ-
ტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების 
გამოცემა; გასართობი რადიოგადაცემები; ჩამ-
წერი სტუდიები; რელიგიური განათლება; სკო-
ლა-ინტერნატები; სკოლამდელი აღზრდის და-
წესებულებები; სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; კინოსტუდიები; სიმპოზიუმების ორგა-
ნიზება და ჩატარება; საგანმანათლებლო-აღმ-
ზრდელობითი მომსახურება; სატელევიზიო გა-
სართობი  გადაცემები; თეატრალური წარმოდ-
გენები; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი; ვიდეო-
ფილმების წარმოება; ვიდეოფილმების გადაღე-
ბა; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება; 
ქველმოქმედებისა და კორპორატიული სოცია-
ლური პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერ-
ძოდ, საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატა-
რება მასტერ-კლასებისა და სემინარების სახით; 
ზოოპარკები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112490 A 
(210) AM 112490 
(220) 2021 04 06 
(731) სს  „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ნარინჯისფერი, წითელი, ყვითელი, 

თეთრი, ყავისფერი, შავი 
(531) 02.01.04; 02.01.22; 02.01.23; 02.01.27;  

19.01.11; 27.05.01; 29.01.14 
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(511) 
35 – რეკლამა; სარეკლამო, მარკეტინგული და 
წარმოჩენის მომსახურება; კორპორაციული და 
ინსტიტუციონალური საცალო გაყიდვების მო-
მსახურებასთან, საქონლის კომერციალიზაცია-
სა და საშუამავლო ბიზნესმომსახურების უზ-
რუნველყოფასთან დაკავშირებული სარეკლამო 
მომსახურება; კომერციული და საქმიანი ინფო-
რმაცია; საბანკო და ფინანსური მომსახურების 
რადიო, სატელევიზიო და ონლაინ რეკლამა; 
საქონლისა და მომსახურების წარმოჩენა; ცნო-
ბები საქმიანი ოპერაციების შესახებ; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის 
საკითხებში; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; კონსულტაციები 
საქმიანობის მართვაში; საქონლის დემონსტრი-
რება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოს-
ტით სავარაუდო მომხმარებელზე; გამოფენების 
ორგანიზება სარეკლამო მიზნით;  კორპორატი-
ული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრა-
მების მართვა, კერძოდ, ასეთი პროგრამების სა-
ქმიანობის ადმინისტრირება; ბიზნეს-კონსულ-
ტაციები კორპორატიული სოციალური პასუ-
ხისმგებლობის საკითხებზე. 
 

36 – ფინანსური მომსახურება; საბანკო საქმია-
ნობა; ვალუტის გაცვლა, პორტფელის მართვა; 
უზრუნველყოფილი სესხები; ვალის დაბრუნე-
ბის (ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და საკ-
რედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, აქ-
ციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების მართ-
ვა; საბანკო და ფინანსური მომსახურება გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; 
სესხები განვადებით; აქტუარის სამსახური; უძ-
რავი ქონების გაქირავება; საბროკერო საქმიანო-
ბა; უძრავი ქონების შეფასება; საქველმოქმედო 
სახსრების შეგროვება; თანაზიარი ფონდები; 
ინვესტირება; თავდებობა; კლირინგი; ფინანსუ-
რი შეფასება [საბანკო ოპერაციები, უძრავი ქო-
ნება]; ფატორინგი [დავალიანების ყიდვა-გა-
ყიდვის მომსახურება]; მინდობილობით მართ-
ვის მომსახურება; დაფინანსება; ფინანსების 
მართვა; სესხის გაცემა გირაოთი; იპოთეკური 
სესხები; შემნახველი ბანკების მომსახურება; 
განვადება-იჯარის დაფინანსება; ფინანსური 
ანალიზი; ფულადი სახსრების გადარიცხვა ელ-
ექტრონული ანგარიშგების სისტემაში; ფინან-
სებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; საიუვე-
ლირო ნაწარმისა და ნუმიზმატიკის ნიმუშების 
შეფასება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; ფა-
სეულობის შენახვა; ფინანსური სპონსორობა; 

ონლაინ საბანკო მომსახურება; ფინანსური ინ-
ფორმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; 
საკომპენსაციო გადახდების ფინანსური მართვა 
მესამე პირთათვის;  საბირჟო შუამავლობა; კორ-
პორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამები, კერძოდ, კორპორატიული ფილან-
ტროპიული მომსახურება, დაკავშირებული 
ფულად შემოწირულობებთან საზოგადოებრივ 
ინიციატივებში საზოგადოების ჩართულობის 
გასაძლიერებლად; კორპორატიული სოციალუ-
რი პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერძოდ, 
ფულადი შემოწირულობები; კორპორატიული 
სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, 
კერძოდ, ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა 
სფეროში საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად. 
 

41 – სათამაშო ავტომატების დარბაზებით უზ-
რუნველყოფა; სილამაზის კონკურსების ორგა-
ნიზება; კაზინოთი მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა [აზარტული თამაშები]; ცირკი; გასართო-
ბი კლუბები; გასართობი კონკურსების ორგა-
ნიზება; კონცერტების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; დისკოთეკები; გამრთობების სამსახური; 
გართობა; გართობასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია; კინოფილმების წარმოება; თამაშების 
ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტე-
რულ ქსელში; აზარტული თამაშები; გოლფის 
სათამაშო მოედნებით უზრუნველყოფა; ქველ-
მოქმედებისა და კორპორატიული სოციალური 
პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერძოდ, სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება მას-
ტერ-კლასებისა და სემინარების სახით. თეა-
ტრალიზებული წარმოდგენები; ლატარეის ორ-
განიზება; მიუზიკ-ჰოლები; ღამის კლუბები; 
ორკესტრით მომსახურება; მეჯლისების მოწყო-
ბა; გართობის პარკები; მიღების, წვეულების  
პროგრამის შედგენა [გართობა]; შოუ-პროგრამე-
ბი; კარაოკეს უზრუნველყოფა; გასართობი რა-
დიოგადაცემები; სატელევიზიო გასართობი  გა-
დაცემები; თეატრალური წარმოდგენები; ზოო-
პარკები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540)  

 
(591) წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი,   

თეთრი, ყავისფერი, შავი 
(531) 02.01.04; 02.01.15; 02.01.23; 02.01.27;  

07.01.18; 13.01.17; 19.01.11; 29.01.14 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიან სფეროში მართვისა და 
ადმინისტრირების მომსახურება; საქმიან სფე-
როში მართვისა და ადმინისტრირების მომსა-
ხურება ყველა სახის საბანკო და ფინანსური 
მომსახურების უზრუნველყოფის, გამოყენებისა 
და წარმოჩენისათვის; სარეკლამო, მარკეტინგუ-
ლი და წარმოჩენის მომსახურება; კორპორაციუ-
ლი და ინსტიტუციონალური საცალო გაყიდ-
ვების მომსახურებასთან, საქონლის კომერცია-
ლიზაციასა და საშუამავლო ბიზნესმომსახურე-
ბის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სა-
რეკლამო მომსახურება; კომერციული და საქ-
მიანი ინფორმაცია; საბანკო და ფინანსური მომ-
სახურების რადიო, სატელევიზიო და ონლაინ 
რეკლამა; საქონლისა და მომსახურების წარმო-
ჩენა; ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ; 
კომერციული საქმიანობის აუდიტი; კონსულ-
ტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის 
საკითხებში; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; კონსულტაციები 
საქმიანობის მართვაში; საქონლის დემონსტრი-
რება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოს-
ტით სავარაუდო მომხმარებელზე; დახმარება 
კომერციული ან სამრეწველო საწარმოების მარ-
თვაში; კომერციული საქმიანობის ეფექტურო-
ბის ექსპერტიზის მომსახურება; აუქციონით გა-
ყიდვა; ბაზრის შესწავლა; კომერციული საქმია-
ნობის შეფასება; კვლევები საქმიანობის სფერო-
ში; კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზება-
ში; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები; ეკო-
ნომიკური პროგნოზირება; გამოფენების ორგა-
ნიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; საქონლის 
გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; მო-
მარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის [სა-
ქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მე-
წარმეებისათვის]; კომერციული ინფორმაცია 
და რჩევები მომხმარებლისათვის; აუტსორსინ-
გი- გარე რესურსების მოზიდვის სამსახური 
[საქმიანობაში ხელშეწყობა]; კომერციული სა-

შუამავლო მომსახურება; გარე რესურსებით ად-
მინისტრაციული მართვა კომპანიებისთვის; კო-
რპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამების მართვა, კერძოდ, ასეთი პროგრა-
მების საქმიანობის ადმინისტრირება; ბიზნეს-
კონსულტაციები კორპორატიული სოციალური 
პასუხისმგებლობის საკითხებზე;  საცალო ან სა-
ბითუმო ვაჭრობის მომსახურება; მარკეტინგი. 
 

36 – ფინანსური მომსახურება; საბანკო საქმია-
ნობა; ვალუტის გაცვლა, პორტფელის მართვა; 
უზრუნველყოფილი სესხები; ვალის დაბრუნე-
ბის (ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და საკ-
რედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, აქ-
ციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების მართ-
ვა; საბანკო და ფინანსური მომსახურება გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; 
სესხები განვადებით; აქტუარის სამსახური; უძ-
რავი ქონების გაქირავება; საბროკერო საქმია-
ნობა; უძრავი ქონების შეფასება; საქველმოქმე-
დო სახსრების შეგროვება; თანაზიარი ფონდე-
ბი; ინვესტირება; თავდებობა; კლირინგი; ფი-
ნანსური შეფასება [საბანკო ოპერაციები, უძრა-
ვი ქონება]; ფატორინგი [დავალიანების ყიდვა-
გაყიდვის მომსახურება]; მინდობილობით მარ-
თვის მომსახურება; დაფინანსება; ფინანსების) 
მართვა; სესხის გაცემა გირაოთი; იპოთეკური 
სესხები; შემნახველი ბანკების მომსახურება; გა-
ნვადება-იჯარის დაფინანსება; ფინანსური ანა-
ლიზი; ფულადი სახსრების გადარიცხვა ელექ-
ტრონული ანგარიშგების სისტემაში; ფინანსებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; საიუველი-
რო ნაწარმისა და ნუმიზმატიკის ნიმუშების შე-
ფასება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; ფასეუ-
ლობის შენახვა; ფინანსური სპონსორობა; ონ-
ლაინ საბანკო მომსახურება; ფინანსური ინ-
ფორმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; 
საკომპენსაციო გადახდების ფინანსური მართვა 
მესამე პირთათვის;  საბირჟო შუამავლობა; კორ-
პორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამები, კერძოდ, კორპორატიული ფილან-
ტროპიული მომსახურება, დაკავშირებული 
ფულად შემოწირულობებთან საზოგადოებრივ 
ინიციატივებში საზოგადოების ჩართულობის 
გასაძლიერებლად; კორპორატიული სოციალუ-
რი პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერძოდ, 
ფულადი შემოწირულობები; კორპორატიული 
სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, 
კერძოდ, ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა 
სფეროში საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად. 
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41 – აკადემიები [განათლება]; სათამაშო ავტო-
მატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; სილა-
მაზის კონკურსების ორგანიზება; სკოლა-ინ-
ტერნატები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; წიგნების 
გამოცემა; კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; ცირკი; კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობი 
კლუბები; კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; სასწავლო ან გასართობი კონკურსების 
ორგანიზება; კონცერტების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატა-
რება; კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; 
დაუსწრებელი სწავლება; დისკოთეკები; ინ-
ფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკით-
ხებში; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი 
მომსახურება; გამრთობების სამსახური; გარ-
თობა; გართობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამო-
ფენების ორგანიზაცია; კინოფილმების წარმოე-
ბა; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერულ ქსელში; აზარტული თამაშები; 
გოლფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყო-
ფა; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები გა-
ნათლებისა და სწავლების სფეროში]; გამაჯან-
საღებელი კლუბები; საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება; წიგნების ხელზე 
გამცემი ბიბლიოთეკები; თეატრალიზებული 
წარმოდგენები; ლატარეის ორგანიზება; მოძრა-
ვი ბიბლიოთეკები; კინოსტუდიები; მუზეუმე-
ბით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფე-
ნები]; მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; მიუ-
ზიკ-ჰოლები; ღამის კლუბები; ორკესტრით მო-
მსახურება; მეჯლისების მოწყობა; გართობის 
პარკები; მიღების, წვეულების  პროგრამის შედ-
გენა [გართობა]; პრაქტიკული ჩვევების სწავლე-
ბა [დემონსტრირება]; შოუ-პროგრამები; კარაო-
კეს უზრუნველყოფა; წიგნების გამოცემა; ელექ-
ტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების 
გამოცემა; გასართობი რადიოგადაცემები; ჩამ-
წერი სტუდიები; რელიგიური განათლება; სკო-
ლა-ინტერნატები; სკოლამდელი აღზრდის და-
წესებულებები; სემინარების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; კინოსტუდიები; სიმპოზიუმების ორგა-
ნიზება და ჩატარება; საგანმანათლებლო-აღმ-
ზრდელობითი მომსახურება; სატელევიზიო გა-
სართობი გადაცემები; თეატრალური წარმოდ-
გენები; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი; ვიდეო-
ფილმების წარმოება; ვიდეოფილმების გადაღე-
ბა; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება; 
ქველმოქმედებისა და კორპორატიული სოცია-
ლური პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერ-
ძოდ, საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატა-

რება მასტერ-კლასებისა და სემინარების სახით; 
ზოოპარკები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112495 A 
(210) AM 112495 
(220) 2021 04 06 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

გლუტაქსანი 
Glutaxan 

Глутаксан 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112577 A  
(210) AM 112577 
(220) 2021 04 12 
(731) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუ- 
ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

SMART RINSE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კარიესის საწინააღმდეგო პირის ღრუს სავ-
ლები ფთორიდით. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 112578 A 
(210) AM 112578 
(220) 2021 04 12 
(731) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუ- 
ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

LISTERINE SMART RINSE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კარიესის საწინააღმდეგო პირის ღრუს სავ-
ლები ფთორიდით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112584 A 
(210) AM 112584 
(220) 2021 04 12 
(731) შპს „ბერკეტი–დიზაინი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ. კორპ. 1ა,  
ბ. 90, 0186, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 

 
(591) 727376 რუხი, FEBF2C ყვითელი 
(531) 07.03.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;  

29.01.13 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გა-
საცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგა-
მანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მო-
წყობილობები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112596 A 
(210) AM 112596 
(220) 2021 04 13 
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი, შავი 
(531) 03.07.01; 03.07.16; 24.01.15; 27.05.01; 28.19;  

29.01.13 
(526) ზედაზენი 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112598 A 
(210) AM 112598 
(220) 2021 04 13 
(731) ანჰუი იანგჰუაი აუტომობაილ გრუპ 

კორპ., ლტდ 
№ 176 დონგლიუ როუდ, ჰეფეი სიტი,  
ანჰუი პროვინს, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი, შავი 
(531) 14.07.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
37 – ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება 
და რემონტი; მწყობრიდან გამოსული სატრან-
სპორტო საშუალებების რემონტი; ავტოგასამარ-
თი სადგურები [საწვავით შევსება და  ტექნიკუ-
რი მომსახურება]; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის დაზეთვა; სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების დატენვა; სატრანსპორტო სა-
შუალებების რეცხვა; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ანტიკოროზიული დამუშავება; სრულად 
ან ნაწილობრივ გაცვეთილი ძრავების აღდგენა; 
ანტიკოროზიული დამუშავება; სამანქანო მოწ-
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ყობილობების დაყენება, ტექნიკური მომსახუ-
რება და რემონტი. 
___________________________________________ 
 
(210) AM 2021 112601 A 
(210) AM 112601 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6, 
მოსკოვი, 115054, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10;  

27.05.01; 29.01.12 
(511)  
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-
ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-

ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-
დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 
ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
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მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 
საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
 

31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-

ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
 

37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 
და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-
ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
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როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 
ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-
ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112602 A 
(210) AM 112602 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6,  
115054, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 

(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10; 28.05;  

29.01.12 
(511)  
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-
ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-
ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
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პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-
დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 
ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 

საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
 

31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-
ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
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37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 
და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-
ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 
ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-

ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112603 A 
(210) AM 112603 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6,  
115054, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

 
(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10;  

27.05.01; 29.01.12 
(511)  
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
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ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-
ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-
ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-
დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 

ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 
საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
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31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-
ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
 

37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 
და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-

ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 
ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-
ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
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და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112604 A 
(210) AM 112604 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6,  
115054, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10;  

27.05.01; 29.01.12 
(511) 
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-

ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-
ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-
დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 
ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
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ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 
საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
 

31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 

მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-
ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
 

37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 
და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-
ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
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სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 
ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-
ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112605 A 
(210) AM 112605 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6,  
115054, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 
 
 
 
 

(540) 

 
(591) მუქი ნაცრისფერი, ცისფერი, თეთრი 
(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10; 28.05;  

29.01.13 
(511)  
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-
ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-
ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
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ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-
დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 
ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-

ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 
საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
 

31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-
ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
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ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
 

37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 
და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-
ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 

ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-
ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112606 A 
(210) AM 112606 
(220) 2021 04 14 
(731) სააქციო საზოგადოება „მინერალურ- 

ქიმიური კომპანია „ევროხიმი“ 
დუბინინსკაიას ქ., სახლი 53, შენობა 6,  
115054, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
 

(591) მუქი ნაცრისფერი, ცისფერი, თეთრი 
(531) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.10; 29.01.13 
(511) 
1 – ქიმიური პრეპარატები სამრეწველო, სამეც-
ნიერო მიზნით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მე-
ურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გა-
მოსაყენებლად; ოქსიდები; ჰიდროოქსიდები; 
ლითონის ოქსიდები; ცირკონიუმის დიოქსიდი; 
ბადელეიტის ფხვნილი; ბადელეიტის კონცენ-
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ტრატი; რკინის ოქსიდები; არალითონური ოქ-
სიდები; მყარი ნახშირორჟანგი; თხევადი ნახში-
რორჟანგი; ფუძეები (ქიმიური ნივთიერებები); 
ტუტეები; ნატრიუმის ჰიდროჟანგი; კაუსტიკუ-
რი სოდა; მწვავე ნატრი; მჟავები; არაორგანული 
მჟავები; მინერალური მჟავები; ოლეუმი; ორგა-
ნული მჟავები; ფოსფორმჟავა; ექსტრაქციული 
ფოსფორმჟავა; მარილმჟავა; აზოტმჟავა; გო-
გირდმჟავა; ძმარმჟავა; კომპლექსური ნაერთები 
(ქიმიური ნივთიერებები); მარილები; მარილე-
ბი (ქიმიური პრეპარატები); დაუმუშავებელი 
მარილები (ნედლეული); სულფატები; კარბონა-
ტები; კალციუმის ქლორიდი; ფოსფორიტის კო-
ნცენტრატი; ექსტრაქციული ფოსფატები; ფოს-
ფატები (ნედლეული); კალციუმის სულფატი; 
ალუმინის ფტორიდი; სამრეწველო დანიშნუ-
ლების ამონიუმის ნიტრატი; ნატრიუმის აცეტა-
ტი; ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი; წყალბადი; ჟან-
გბადი; თხევადი ჟანგბადი; აზოტი; თხევადი 
აზოტი; ჰალოგენები; ქლორი; თხევადი ქლორი; 
ინერტული გაზები; არგონი; თხევადი არგონი; 
ქსენონი; ამიაკი; თხევადი უწყლო ამიაკი; 
წყლიანი ამიაკი; უჯერი ნახშირწყალბადები; ნა-
ჯერი ნახშირწყალბადები; ალკანები; ალკენები; 
ალკინები; დიენები; არომატული ნახშირწყალ-
ბადები; ბენზოლის წარმოებულები; იზოციანა-
ტები; არენები; ნახშირწყალბადების ჰალოგენ-
წარმოებულები; ლითონორგანული ნაერთები; 
სპირტები; ფენოლები; ალდეჰიდები; კეტონები; 
მარტივი ეთერები; ანჰიდრიდები; რთული ეთ-
ერები; ამიდები; ნიტრილები; ნიტრონაერთები; 
ამინები; დიაზონაერთები; ჰეტეროციკლური 
ნაერთები; მონომერები; ოლეფინები; დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები; დაუმუშავებელი ხელოვ-
ნური ფისები; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; პლასტმასის დისპერსიები; პლასტიფი-
კატორები; აცეტილენი; ტოლუილენდიიზოცი-
ონატი; მელამინი; ვინილაცეტატი; ბუტილაცე-
ტატი; ძმრის ალდეჰიდი; ბუთილის სპირტი; 
პოლივინილის სპირტი; ტეტრაქლორეთანი; მე-
თანოლი; დიმეთილის ეთერი; პოლივინილ-
ქლორიდის ფისი; პოლივინილაცეტატის დის-
პერსიები; დიბუთილფტალატის დისპერსიები; 
ოლიგოეთერის აკრილატები; მცენარეების 
ზრდის რეგულირების პრეპარატები; ქიმიური 
პრეპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; პრე-
პარატები  მიკროელემენტებით მცენარეებისათ-
ვის; პოლარული გამხსნელები; არაპოლარული 
გამხსნელები; ლაკების გამხსნელები; საღებავე-
ბის გამხსნელები; აცეტონი; ქიმიური რეაქტივე-
ბი; ქიმიკატები; ქიმიკატები მებაღეობისა და მე-
ბოსტნეობისათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიცი-

დების, ინსექტიციდებისა და პარაზიტიციდე-
ბის გარდა); ქიმიკატები სოფლის მეურნეობი-
სათვის (ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ინსექ-
ტიციდებისა და პარაზიტიციდების გარდა); სა-
მრეწველო ქიმიკატები; ნიადაგის გასანოყიერე-
ბელი ქიმიკატები; კუპცინი; შედგენილობები 
ყინულისა და თოვლის დნობისათვის; ლიპყი-
ნულის საწინააღმდეგო რეაგენტები; ფლოტაცი-
ის პრეპარატები; ფლოტაგენტები; მაგნეზიტები; 
აპატიტის კონცენტრატები; სასუქები; სასუქები 
სოფლის მეურნეობისათვის; აზოტის სასუქები; 
ფოსფორის სასუქები; კალიუმის სასუქები; თხე-
ვადი სასუქები; თხევადი კომპლექსური სასუ-
ქები; კარბამიდ-ამიაკური ნარევი; წყალში ხსნა-
დი მინერალური სასუქები; თხევადი მინერა-
ლური სასუქები; გვარჯილა; კომპლექსური სა-
სუქები, რთული სასუქები; შერეული სასუქები; 
მარილები (სასუქები); ნარევები სასუქის სათე-
სელასათვის (სასუქები); გასანოყიერებელი შე-
დგენილობები; აზოტ-ფოსფორიანი სასუქები; 
აზოტ-კალიუმიანი სასუქები; აზოტ-კირიანი 
სასუქები; ამონიუმის ნიტრატი სასუქად გამო-
საყენებლად; ამონიუმის სულფატი; კალიუმის 
ქლორიდი; გოგირდმჟავა კალიუმი; ამონიუმის 
გვარჯილა, კალცინირებული გვარჯილა; კარბა-
მიდი; ფოსფატები (სასუქები); ფოსფორის ფქვი-
ლი; მონოკალციუმფოსფატი; დიკალციუმფოს-
ფატი; სუპერფოსფატი; მონოამონიუმფოსფატი; 
დიამონიუმფოსფატი; ამოფოსი; სულფოამოფო-
სი; ნიტროამოფოსკა; ნიტროფოსკა; დოლომი-
ტი. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; მანქანის 
ზეთები; საპოხი მასალები; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამასველებელი და შემკვრელი შედგენი-
ლობები; საწვავები; დიზელის საწვავი; ბენზი-
ნი; გასანათებელი მასალები; ცერეზინი. 
 

5 – სამედიცინო დანიშნულების აირები; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჟანგბადი; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; პეს-
ტიციდები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; 
ჰერბიციდები; პარაზიტების გასანაგდურებელი 
საშუალებები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრე-
პარატები; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; 
საკვები დანამატები; საკვები ფოსფატები (საკ-
ვები დანამატები); დეფტორირებული ფოსფა-
ტები (საკვები დანამატები). 
 

6 – მადანი; რკინის მადანი; ფოსფორიტები (მა-
დანი); აპატიტი (მადანი). 
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19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; თა-
ბაშირი; ქვიშა (საყალიბე ნარევის გარდა); მშრა-
ლი სამშენებლო ნარევები. 
 

25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; 
ფორმის ტანსაცმელი; ქურთუკები; შარვლები; 
პერანგები; კომბინიზონები. 
 

30 – ძმარი; საკვები ყინული. 
 

31 – ცხოველთა საკვები; მარილი პირუტყვისა-
თვის; სოფლის მეურნეობის, ბაღ-ბოსტნის, 
ტყისა და მარცვლოვანი ნაწარმი; ახალი ბოსტ-
ნეული; ხილის ნაყოფები; კენკრა; სოკო; პარკო-
სნები; სოია; ყურძენი; მუხუდო; პურეულის 
დაუმუშავებელი მარცვლეული; მარცვლეული 
[პურეული]; კარტოფილი; სიმინდი; ჭვავი; ქე-
რი; ხორბალი; შვრია; ბრინჯი; მზესუმზირა; 
ჭარხალი; ხახვი; კიტრი; პომიდორი; წიწაკა; სა-
ზამთრო; ნესვი; გოგრა; ყაბაყი; მცენარეები; ხეე-
ბი; ბუჩქები; ყვავილები; თესლეული; ჩითილე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; ინტერაქტიული რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; სარეკლამო მასალების გა-
ვრცელება; საქონლის დემონსტრირება; გამოფე-
ნების მოწყობა კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; სავაჭრო ბაზრობების მოწყობა კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნით; მართვა საქმია-
ნობის სფეროში; ადმინისტრაციული მოღვაწე-
ობა საქმიანობის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; თვითღირე-
ბულების ანალიზი; საქმიანი ინფორმაცია; საქ-
მიანი ექსპერტიზა; მარკეტინგი; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის 
სფეროში; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების მართვაში; ხელშეწყობა საქონ-
ლის გასაღებაში (მესამე პირთათვის); ნიმუშე-
ბის გავრცელება; სასტუმრო ბიზნესის მართვა; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირთათვის 
(საქონლის შესყიდვა და უზრუნველყოფა სა-
წარმოებისა და მეწარმეებისათვის); სავაჭრო-შე-
სყიდვისა და სავაჭრო-საშუამავლო მომსახურე-
ბა. 
 

37 – მშენებლობა; სამთომადნო სასარგებლო წი-
აღისეულის მოპოვება; ჭაბურღილების ბურღვა; 
კარიერების დამუშავება; სამრეწველო საწარ-
მოების მშენებლობა; ინფორმაცია მშენელობის 
საკითხებზე; რემონტი; აღჭურვილობის დაყე-
ნება; სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; 
ინფორმაცია რემონტის საკითხებზე; სამანქანო 
აღჭურვილობის დაყენება, რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების რემონტი 

და ტექნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო 
საშუალებების ავტოგასამართი სადგურები; 
სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი მანქანე-
ბის აღდგენა. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის მიტანა; საავ-
ტომობილო გადაზიდვები; სარკინიგზო გადა-
ზიდვები; გადაზიდვებში შუამავლობა; სატრან-
სპორტო მომსახურება; ტვირთების ექსპედირე-
ბა; სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; 
ჩატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოები; ენერგი-
ის განაწილება; სასმელი წყლით მომარაგება; სა-
ქონლის შეფუთვა; თხევადი და აირადი საქონ-
ლის გადაზიდვისათვის შეფუთვის მომსახურე-
ბა; ტომრებში ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისა-
თვის ტარირების მომსახურება; ინფორმაცია სა-
ქონლის საწყობებში შენახვის საკითხებზე; სა-
ქონლის შენახვა; საქონლის საწყობებში შენახვა; 
საწყობების არენდა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალი-
ზისა და სამეცნიერო კვლევების მომსახურება; 
ტექნიკური პროექტების შესწავლა; ინჟინერინ-
გი; ტექნიკური კვლევები; კვლევები ქიმიის 
სფეროში; კვლევები ფიზიკის სფეროში; კვლე-
ვები სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფე-
როში; ახალი საქონლის კვლევა და დამუშავება 
მესამე პირთათვის; კონსულტაციები გარემოს 
დაცვის საკითხებში; მომსახურება ქიმიის სფე-
როში; მომსახურება აგროქიმიის სფეროში; მომ-
სახურება აგრონომიის სფეროში; მომსახურება 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერების სფეროში; 
მომსახურება სამრეწველო ესთეტიკის სფერო-
ში; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური 
კონტროლი; სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 
ტექნიკური კონტროლი; საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებოს-
ტნეობისა და მეტყევეობის სფეროში; მებოსტნე-
ობა; მებაღეობა; მცენარეთმცოდნეობა; თესლ-
წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილო-
ბის გაქირავება; სასუქისა და სხვა სოფლის მე-
ურნეობის ქიმიკატების მოფანტვა საჰაერო და 
ზედაპირული მეთოდებით; სასუქების ნიადაგ-
ში შეტანა; პესტიციდების, სოფლის მეურნეო-
ბის ქიმიკატებისა და პრეპარატების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებების ნიადაგში შეტანა; სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეო-
ბის მავნებლების განადგურება; სარეველების 
განადგურება; ნიადაგის დამუშავება; თესლეუ-
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ლისა და ჩითილების დამუშავება დათესვამდე 
ზრდის რეგულირებისა და მცენარეთა დაცვის 
მიზნით; თესვა; მცენარეთა დარგვა; ნათესების 
დამუშავება სასუქებით, სოფლის მეურნეობის 
ქიმიკატებით, პრეპარატებით, პესტიციდებით; 
მოსავლის აღება; კონსულტაციები სასუქების, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების, პრეპარატე-
ბისა და ქიმიკატების  გამოყენებაზე სოფლისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის, მებოსტნეობისა 
და მებაღეობისათვის; კონსულტაციები აგრო-
ნომიის საკითხებზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112608 A 
(210) AM 112608 
(220) 2021 04 14 
(731) შპს „ბორან კონსტრაქშენი“ 

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

(540)  

KINDWINE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ღვინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112626 A 
(210) AM 112626 
(220) 2021 04 15 
(731) ლევან კობალაძე 

ძმები ზუბალაშვილების ქ. 2, ბ. 1, 0108,  
თბილისი, საქართველო  

(540) 
 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი, ცისფერი,   
ვარდისფერი 

(531) 02.07.02; 02.07.05; 02.07.16; 24.17.15;  
24.17.21; 29.01.14 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატი. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 112672 A  
(210) AM 112672 
(220) 2021 04 16 
(731) შპს „იმუნო“ 

ზუგდიდის ქ. 36,  ჩხოროწყუ,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

იმუნო 
IMUNO 
ИМУНО 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეუ-
ლი და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტე-
ბი; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და 
რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლე-
ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გა-
ყინული წყალი). 
 

32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერა-
ლური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112674 A 
(210) AM 112674 
(220) 2021 04 16 
(731) გრინდექს, ას 

კრუსტპილს იელა 53, რიგა, 1057, ლატვია 
(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

კაპსიკამი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – კოსმეტიკური პრეპარატები. 
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5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112701 A 
(210) AM 112701 
(220) 2021 04 21 
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ღია ყვითელი, ოქროსფერი, ღია ლურჯი,  

მუქი ლურჯი 
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.06; 26.01.16;  

26.01.21; 26.01.22; 28.19; 29.01.13 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2021 112720 A  
(210) AM 112720 
(220) 2021 04 27 
(731) ი/მ ანნა კოშკელიშვილი 

რაზმაძის ქ. 52, სართ. 5, ბ. 21, 0179, ვაკის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) E21616 წითელი, შავი, თეთრი 
(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.13.01;  

26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;  
29.01.13 

(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112725 A 
(210) AM 112725 
(220) 2021 04 28 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

JEMPZIM 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 112727 A 
(210) AM 112727 
(220) 2021 04 29 
(731) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ. 

1525 ჰოუვ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი  
53403-2236, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.15.15; 24.03.01; 24.03.07; 24.03.11;  

24.03.18; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.21;  
26.11.12; 26.11.22 

(511)  
3 – ოთახის ან ჰაერის არომატიზატორები; ეთ-
ერზეთები ჰაერისათვის; ჰაერის არომატიზაცი-
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ის პრეპარატები; ჰაერისთვის სურნელების მიმ-
ნიჭებელი პრეპარატები; ყვავილებისა და ბალა-
ხის არომატული ნარევი; საკმეველი. 
 

4 – სანთლები; სურნელოვანი სანთლები. 
 

5 – ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ჰაერის გა-
მაჯანსაღებელი პრეპარატები; სუნის გასანეიტ-
რალებელი პრეპარატები; არა პირადი მოხმარე-
ბის დეზოდორანტები; ოთახის ან ატმოსფეროს 
დეზოდორანტები; ხალიჩის დეზოდორანტები; 
ქსოვილის დეზოდორანტები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112729 A  
(210) AM 112729 
(220) 2021 04 29 
(731) დელ ინკ. 

უან დელ უეი, რაუნდ როკი, ტეხასი 78682,  
აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

DELL EMC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერები; პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული სერვერები; პერსონალური კო-
მპიუტერები; ნოუტბუკები [პორტატული კომ-
პიუტერები]; ლეპტოპები; კომპიუტერის კომ-
პონენტები და ნაწილები; კომპიუტერის ეკრანე-
ბი; კომპიუტერული მეხსიერების აპარატული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ოპერაციული 
სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომ-
პიუტერული ქსელის აპარატული უზრუნველ-
ყოფა; ქსელური ხელმისაწვდომობის სერვერის 
აპარატული უზრუნველყოფა; ქსელზე მიერთე-
ბული მეხსიერების მოწყობილობა; კომპიუტე-
რის ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; პლანშეტური კომპიუტერები; პე-
რსონალური კომპიუტერები; პორტატიული 
კომპიუტერები; ტელევიზორები; პრინტერები; 
სკანერები; ფაქსიმილეს აპარატები; კომპიუტე-
რის შეპირაპირების პორტები; ბატარეები; აკუ-
მულატორის დამტენები; კვების წყაროს ადაპ-
ტერები; საყურისები; პროექტორები; ხმამაღლა-
მოლაპარაკეები; უსადენო მართვის მოწყობი-
ლობები სხვა ელექტრული, ელექტრონული და 
მექანიკური მოწყობილობების ან სისტემების 
დისტანციური მონიტორინგის და მართვისათ-
ვის; კომპიუტერის მყარი დისკები; კომპაქტ-
დისკების წამკითხველი მოწყობილობები; DVD 

დისკების ამძრავები; ოპტიკური დისკამძრავე-
ბი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბა; კლავიატურები; კომპიუტერის მაუსები; კავ-
შირის პროცესორები; კოდურ-იმპულსური მო-
დულაციის პროცესორები; მოდემები; ლენტის 
ამძრავები; პერსონალური კომპიუტერის ბარა-
თები; მეხსიერების ბარათები; მეხსიერების ბა-
რათები მიკროპროცესორით [სმარტ-ბარათები]; 
ქსელური Ethernet- ბარათები; მეხსიერების მო-
წყობილობები; გაფართოების ბარათები კომპი-
უტერებისათვის; მეხსიერების დაფები; ელექ-
ტრონული მეხსიერების ინტეგრალური მიკრო-
სქემები; კაბელები, ელექტრული; აუდიო კაბე-
ლები; კავშირგაბმულობის კაბელები; ელექ-
ტროკვების სადენები; ელექტრული კაბელები; 
კაბელების მაერთებელი ქუროები; კაბელების 
გადამყვანი ქუროები; კოაქსიალური კაბელის 
მაერთებლები; ხაზური შემაერთებელი კოლო-
ფები [ელექტრობა]; კოაქსიალური გასართები; 
კვების ბლოკების მაერთებლები; ელექტრული 
მაერთებლები; ელექტრონული მაერთებლები; 
ელექტრული ადაპტერები; კლემები [ელექ-
ტრული]; კომპიუტერის ოპერაციული სისტე-
მის პროგრამული უზრუნველყოფა; მომსახუ-
რეობის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომ-
პიუტერული პროგრამების პაკეტები; მონაცემ-
თა მეხსიერების მოწყობილობები; მონაცემთა 
მეხსიერების მოწყობილობები; მონაცემთა და-
სამუშავებელი მოწყობილობები; მონაცემთა ძე-
ბნის პროგრამული უზრუნველყოფა; მონაცემ-
თა დამუშავების მოწყობილობები; კავშირის 
პროცესორები; ვიდეოსიგნალების პროცესორე-
ბი; ბგერის დამუშავების მოწყობილობები; ბგე-
რითი სიგნალების პროცესორები; პროცესორე-
ბი [ინფორმაციის დასამუშავებელი ცენტრალუ-
რი ბლოკები]; მონაცემთა გადაცემის ქსელები; 
კომპიუტერული ქსელები; მონაცემთა გადაცე-
მის ქსელები; კომპიუტერის მეხსიერების ბლო-
კები; ელექტრონული მეხსიერების მოწყობი-
ლობები; მეხსიერება დისკებზე; გარე მეხსიერე-
ბის მოწყობილობები ფიჭური ტელეფონებისა-
თვის; კომპიუტერის მეხსიერების ბლოკები; 
კომპიუტერის ოპერაციული სისტემის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ინფორმაციის შენახვის 
ოპტიკური მოწყობილობები; მონაცემთა მეხ-
სიერების მოწყობილობები; კომპიუტერული 
პროგრამები მონაცემთა დასამუშავებლად; კომ-
პიუტერული პროგრამა ბაზრის შესახებ ინფორ-
მაციის დასამუშავებლად; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ინტერნეტში ინფორმაციის უზ-
რუნველსაყოფად; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა კავშირის ქსელებში ინფორმაციის უზ-
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რუნველსაყოფად; მონაცემთა დაცვის სარეზერ-
ვო მოწყობილობები; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრა-
მები ქსელური მართვისათვის; კავშირგაბმუ-
ლობის პროგრამული უზრუნველყოფა; ქსელუ-
რი ხელმისაწვდომობის სერვერის ოპერაციული 
პროგრამა; დოკუმენტების მართვის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; მეხსიერების მოწყობი-
ლობები; კომპიუტერული მონაცემების შენახ-
ვის მოწყობილობები; კომპიუტერული პროგრა-
მების შენახვის მოწყობილობები; პერსონალუ-
რი კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამა დო-
კუმენტების მართვის სისტემებისათვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა პოზიცირების მონა-
ცემების შესაგროვებლად; კომპიუტერული 
პროგრამა ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ანალი-
ზისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ფორმაციის საძიებლად კომპიუტერულ ქსელ-
ში; ინფორმაციის და მონაცემების საძიებო მო-
ნაცემთა ბაზების შესაქმნელი პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის აპარატული 
უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემთა „ღრუბელში“ და-
მუშავების მომსახურებისათვის; კომპიუტერის 
ინტერფეისების პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვ-
დომობის სერვერის აპლიკაციების კონტროლი-
სა და მართვისათვის; პროექტების მართვის კო-
მპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერული 
სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპ-
ლიკაცია; კომპიუტერული სისტემის პროგრა-
მული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირ-
თი; კომპიუტერული ქსელები; კომპიუტერული 
პროგრამები ქსელური მართვისათვის; კომპიუ-
ტერის კომპონენტები და ნაწილები; საინფორ-
მაციო ტექნოლოგიური და აუდიოვიზუალური 
აღჭურვილობა; მონაცემთა შენახვის საშუალე-
ბები. 
 

37 – კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყო-
ფის დაყენება, მომსახურება და რემონტი; მონა-
ცემთა გადამცემი ქსელების ტექნიკური მომსა-
ხურება და რემონტი; მონაცემთა დამუშავების 
აპარატურის ტექნიკური უზრუნველყოფის ტე-
ქნიკური მომსახურება და რემონტი; მეხსიერე-
ბის ბლოკის [სისტემის] დაყენება; ელექტრონუ-
ლი სამეწარმეო მოწყობილობების სარემონტო 
მომსახურება; კომპიუტერული სისტემების და-
ყენება; ინსტრუმენტების ტექნიკური მომსახუ-
რება და რემონტი; კომპიუტერის ტექნიკური 
უზრუნველყოფის დაყენება, მომსახურება და 
რემონტი; კომპიუტერული ქსელების დაყენება; 

კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფის 
მოდერნიზაცია; კავშირგაბმულობის ქსელის 
მოწყობილობების დაყენება; კომპიუტერული 
ქსელების მომსახურება და რემონტი; მონაცემ-
თა გადამცემი ქსელების ტექნიკური მომსახუ-
რება და რემონტი; მონაცემთა ქსელის მოწყობი-
ლობების დაყენება; საოფისე ტექნიკის დაყენე-
ბა, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; ტექ-
ნიკური უზრუნველყოფის დაყენება კომპიუტე-
რული სისტემებისთვის; კომპიუტერიზებული 
საინფორმაციო სისტემების დაყენება; კავშირის 
სისტემების ტექნიკური მომსახურება და რე-
მონტი; აუდიოვიზუალური აღჭურვილობის 
დაყენებასთან დაკავშირებული საკონსულტა-
ციო მომსახურება; კავშირის აღჭურვილობის 
დაყენებასთან დაკავშირებული საკონსულტა-
ციო მომსახურება; დაცვისა და უსაფრთხოების 
აღჭურვილობის დაყენებასთან დაკავშირებუ-
ლი საკონსულტაციო მომსახურება; მექანიკური 
და ელექტრული აღჭურვილობის ტექნიკურ 
მომსახურებასა და რემონტთან დაკავშირებუ-
ლი საკონსულტაციო მომსახურება; რემონტთან 
დაკავშირებული იფორმაცია; უსაფრთხოების 
სისტემების ტექნიკურ მომსახურებასთან და-
კავშირებული საინფორმაციო მომსახურება; 
უსაფრთხოების სისტემების დაყენებასთან და-
კავშირებული საინფორმაციო მომსახურება; 
უსაფრთხო რემონტთან და მომსახურებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყო-
ფა; საბეჭდი მანქანების რემონტთან ან ტექნი-
კურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულო-
ბის მანქანებისა და მოწყობილობების რემონტ-
თან ან ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციის უზრუნველყოფა; საოფისე 
მანქანებისა და აპარატურის რემონტთან ან ტექ-
ნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; კომპიუტერების 
დაყენებასთან დაკავშირებული საკონსულტა-
ციო მომსახურება. 
 

42 – კომპიუტერული მომსახურება; დისტან-
ციური კომპიუტერის სარეზერვო მომსახურება; 
სპეციალურ მეხსიერებაში ფიქსირებული კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის და-
ყენება; პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, 
შემუშავება და განხორციელება; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების დაყენება, შეკეთება და ტექ-
ნიკური უზრუნველყოფა; კონსულტაცია და 
რჩევა კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასა და აპარატურაზე; კონსულტაცია კომ-
პიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და 
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პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში; კონ-
სულტაციები კომპიუტერული ტექნიკის დი-
ზაინისა და სრულყოფის მიზნით დამუშავების 
საკითხებში; საკონსულტაციო მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ 
აპარატურასთან; საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ 
სისტემებთან; საკონსულტაციო მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია კომპიუტერული 
სისტემების დიზაინთან; საკონსულტაციო მომ-
სახურება, რომელიც დაკავშირებულია კომპიუ-
ტერული პროგრამების დიზაინთან; კომპიუტე-
რული პროგრამების ტექნიკური დახმარება; ინ-
ფორმაციული ტექნოლოგიების დამხმარე მომ-
სახურება; კონსულტაცია მონაცემთა „ღრუბელ-
ში“ დამუშავების ქსელებისა და პროგრამების 
სფეროში; „ღრუბელში“ დამუშავების მომსახუ-
რება (ქლაუდ მომსახურება); კომპიუტერის 
ტექნიკური უზრუნველყოფისა და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; პროგრამული უზრუნველყოფის შექმ-
ნა, შემუშავება და განხორციელება; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, პროგრამირება და დანერ-
გვა; კომპიუტერული პროგრამების განხორციე-
ლება ქსელებში; პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შექმნა, შემუშავება და განხორციელება; 
კომპიუტერული ტექნიკის დიზაინი და განვი-
თარება; კომპიუტერული ქსელის მომსახურება; 
კომპიუტერული პროგრამების შექმნა მესამე 
პირთათვის; კომპიუტერული პროგრამების დი-
ზაინი, ტექნიკური მომსახურება, გაქირავება და 
განახლება; კომპიუტერული პროგრამების და-
ყენება, უზრუნველყოფა, რემონტი და მომსახუ-
რება; ტექნიკური კონსულტაცია, რომელიც და-
კავშირებულია კომპიუტერული პროგრამების 
დაყენებასა და ტექნიკურ მომსახურებასთან; 
კომპიუტერული ტექნიკის და პროგრამული 
უზრუნველყოფის პრობლემების მოგვარება; 
მონაცემთა მიგრაციის მომსახურება; მონაცემე-
ბის შენახვა, მართვა და დამუშავება ინტერნეტ-
ში განთავსებული დისტანციური სერვერების 
ქსელის გამოყენებით, გარდა ლოკალური სერ-
ვერების ან პერსონალური კომპიუტერებისა 
(ქლაუდ მომსახურება); ტექნიკური საკონსულ-
ტაციო მომსახურება, რომელიც ეხება ინფორმა-
ციულ ტექნოლოგიას; საკონსულტაციო და სა-
ინფორმაციო მომსახურება, რომელიც ეხება ინ-
ფორმაციული ტექნოლოგიების არქიტექტურა-
სა და ინფრასტრუქტურას; კომპიუტერული 
პროგრამების არქიტექტურის დიზაინი და გან-
ვითარება; კომპიუტერული ტექნიკის არქიტექ-
ტურის დიზაინი და განვითარება; ჰოსტინგის 

პლატფორმები ინტერნეტში; პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პროგრამირება ინტერნეტ პლა-
ტფორმებისთვის; საწყისი გვერდების და ინ-
ტერნეტ საიტების დიზაინთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; მონაცემთა აღდგენის მომსა-
ხურება; მონაცემთა დაშიფვრისა და დეკოდი-
რების მომსახურება; ინფორმაციის, შეტყობინე-
ბებისა და მონაცემების დაშიფვრა, გაშიფვრა და 
ავთენტიფიკაცია; მონაცემთა უსაფრთხოების 
ელექტრონული სისტემების შემუშავება და გან-
ვითარება; კომპიუტერული უსაფრთხოების 
კონსულტაცია; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SaaS); ვირტუალური 
კომპიუტერული გარემოს უზრუნველყოფა მო-
ნაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების საშუალე-
ბით; გამოყენებითი პროგრამის სერვისის პრო-
ვაიდერი [ASP], კერძოდ, სხვისი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების ჰოსტინგი; არაჩატვირთვადი 
პროგრამების დროებითი გამოყენების უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდის საშუალებით; ინფორმაციის მიწოდება 
კომპიუტერული პროგრამების, სისტემებისა და 
ქსელების დიზაინისა და განვითარების შესა-
ხებ; პროგრამებული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება; პლატფორმა, როგორც მომსახუ-
რება [PaaS]; პროგრამული უზრუნველყოფის 
დიზაინი და განვითარება; ვირტუალური კომ-
პიუტერული სისტემების უზრუნველყოფა მო-
ნაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების საშუალე-
ბით; ვირტუალური კომპიუტერული გარემოს 
უზრუნველყოფა მონაცემთა „ღრუბელში“ და-
მუშავების საშუალებით; გამოთვლითი მეთო-
დების, ალგორითმებისა და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავება და ტესტირება; კომ-
პიუტერების ტესტირება; კომპიუტერული ტექ-
ნიკის ტესტირება; კომპიუტერული პროგრა-
მების ტესტირება; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის ტესტირება; კომპიუტე-
რული ტექნიკის ტესტირება; მონაცემთა დამუ-
შავების ელექტრონული სისტემების ტესტირე-
ბა; კომპიუტერული სისტემის მონიტორინგის 
მომსახურება; ქსელური სისტემების მონიტო-
რინგი; კომპიუტერული სისტემების დისტან-
ციური წვდომის კონტროლი; კომპიუტერული 
დიაგნოსტიკური მომსახურება; ინფორმაციის 
მიწოდება კომპიუტერული პროგრამების, სის-
ტემებისა და ქსელების დიზაინისა და განვი-
თარების შესახებ; კომპიუტერულ პროგრამებ-
თან დაკავშირებული საკონსულტაციო და საინ-
ფორმაციო მომსახურება; საკონსულტაციო და 
საინფორმაციო მომსახურება, რომელიც დაკავ-
შირებულია კომპიუტერის პერიფერულ საშუა-
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ლებებთან; საინფორმაციო მომსახურება, რომე-
ლიც ეხება ინფორმაციულ ტექნოლოგიას; მომ-
სახურება ტექნოლოგიური ინფორმაციის მიწო-
დებისთვის; კომპიუტერული ქსელებისა და 
სერვერებისთვის ოპერაციული პროგრამის შექ-
მნა და განვითარება; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მომსახურება, რომელიც 
გამოიყენება შევსების აპარატებისა და დანად-
გარების მუშაობაში; მონაცემთა იმპორტისა და 
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმ-
ნა და დამუშავება; კომპიუტერების გაქირავება; 
ინფორმაციის მიწოდება ინფორმაციული ტექ-
ნოლოგიების შესახებ; ინფორმაციულ ტექნო-
ლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შე-
გროვება; მონაცემთა დამუშავების სისტემების 
ლიზინგი; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ლიზინგი; კომპიუტერული 
პროგრამების ლიზინგი; კომპიუტერული აპა-
რატურის გაქირავება; კომპიუტერების ლიზინ-
გი; კომპიუტერული აპარატურის იჯარით აღე-
ბა; კომპიუტერული ტექნიკის გაქირავება; კომ-
პიუტერის წვდომის გაქირავება; კომპიუტერის 
წვდომის დროის გაქირავება; მონაცემთა შენახ-
ვა; ელექტრონულ მონაცემთა დაგროვება (შე-
ნახვა); მონაცემთა დუბლირებისა და კონვერტა-
ციის მომსახურება, მონაცემთა კოდირების მომ-
სახურება; მონაცემთა უსაფრთხოების მომსახუ-
რება [ბრანდმაუერი]; კომპიუტერული პროგრა-
მირება მონაცემთა დამუშავებისთვის; კავშირ-
გაბმულობის ქსელების ტექნიკური დიზაინი 
და დაგეგმვა; კავშირგაბმულობის მოწყობილო-
ბებთან დაკავშირებული დიზაინი და დაგეგმვა; 
მესამე პირთათვის ონლაინ ვებსაიტების დაგეგ-
მვა, დიზაინი, შემუშავება და უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერებთან დაკავშირებული ტექნიკური 
რჩევა; ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახუ-
რება, რომელიც ეხება მონაცემთა დამუშავებას; 
ინფორმაციისა და მონაცემების დროებითი ელ-
ექტრონული შენახვა; კომპიუტერული სისტე-
მების ანალიზი; ტექნიკური მონაცემების ანა-
ლიზი; კომპიუტერული გამოყენებითი პროგ-
რამების გადაწყვეტილებების შემუშავება; კომ-
პიუტერული პროგრამების დაყენება და პერსო-
ნალიზაცია; ვებსაიტების განვითარება; კომპი-
უტერული ქსელებისა და სერვერების ოპერა-
ციული პროგრამული უზრუნველყოფის პროგ-
რამირება; ინფრასტრუქტურა, როგორც მომსა-
ხურება (IaaS); მონაცემთა შენახვის სისტემების 
დიზაინი და განვითარება; კომპიუტერულ უსა-
ფრთხოებასა და კომპიუტერული რისკების 
პრევენციასთან დაკავშირებული კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების ტექნიკური მომსახურება; 

კომპიუტერის უსაფრთხოებასა და კომპიუტე-
რულ რისკებთან დაკავშირებული კომპიუტე-
რული პროგრამების განახლება; სარეზერვო 
მომსახურება კომპიუტერის მყარი დისკის მო-
ნაცემებისთვის; ინფორმაციული ტექნოლოგიის 
უსაფრთხოება, დაცვა და აღდგენა; ინტერნეტ 
უსაფრთხოების პროგრამების შემუშავება და 
დიზაინი; კომპიუტერული პროგრამირების მო-
მსახურება ელექტრონული მონაცემთა უსაფრ-
თხოებისთვის; მონაცემთა უსაფრთხოების ელ-
ექტრონული სისტემების შემუშავება და განვი-
თარება; კომპიუტერული უსაფრთხოების მომ-
სახურება ქსელის უკანონო წვდომისგან დაცვის 
მიზნით; უსაფრთხოების მომსახურების უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელებზე, კომ-
პიუტერზე წვდომასა და კომპიუტერიზებულ 
ოპერაციებზე; კონსულტაცია, რჩევები და საინ-
ფორმაციო მომსახურება ინფორმაციული ტექ-
ნოლოგიის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112730 A 
(210) AM 112730 
(220) 2021 04 29 
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი  

დელავერის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

CUSHION CLEAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
21 – კბილის ჯაგრისები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112731 A 
(210) AM 112731 
(220) 2021 04 29 
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი  

დელავერის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

COLGATE EASY COMFORT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
21 – კბილის ჯაგრისები. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 112839 A 
(210) AM 112839 
(220) 2021 05 06 
(310) 81977 
(320) 2020 11 16 
(330) JM 
(731) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი, 20817, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.21 
(511) 
35 – წამახალისებელი დაჯილდოების პროგრა-
მების ადმინისტრირება, რომლებიც წევრებს სა-
შუალებას აძლევენ გაცვალონ ქულები საცხოვ-
რებელ ადგილებზე და მოგზაურობასთან და-
კავშირებულ საქონელთან, მომსახურებასა და 
ღონისძიებებზე; წამახალისებელი დაჯილდოე-
ბის პროგრამების ადმინისტრირება, რომლებიც 
წევრებს საშუალებას აძლევენ გაცვალონ ქულე-
ბი სხვა ლოიალურობის პროგრამების მიერ შე-
მოთავაზებულ ჯილდოებზე; სასტუმროების, 
კურორტების, ავიახაზების, ავტომობილების 
გაქირავების, თაიმშერული, მოგზაურობის და  
შვებულებების მომსახურების ხელშეწყობა წა-
მახალისებელი დაჯილდოების პროგრამების 
მეშვეობით; საქმიანობის ორგანიზება, ლოია-
ლურობის პროგრამების მართვა და კონტრო-
ლი. 
 

36 – უძრავი ქონების თაიმშეარინგული მომსა-
ხურება, გამოხატული წამახალისებელი და-
ჯილდოების პროგრამებში; უძრავი ქონების ჩა-
მონათვლით (ლისტინგი), გაქირავებით და ლი-
ზინგით მომსახურება დაკავშირებული საცხოვ-
რებელთან, ბინებთან, ოთახებთან სახლებში, 
დასასვენებელ სახლებთან  და ვილებთან  გამო-
ხატული წამახალისებელი დაჯილდოების 
პროგრამებში; საკრედიტო ბარათების დაზღვე-
ვა; მომსახურება დაკავშირებული საკრედიტო 
ბარათების ავტორიზაციასთან, შემოწმებასთან, 
გადახდების დამუშავებასა და ტრანზაქციების 
დამუშავებასთან.  

 

43 – სასტუმროების მომსახურება წამახალისე-
ბელი დაჯილდოების პროგრამების სახით; სას-
ტუმროებში ადგილების დაჯავშნა მესამე პირე-
ბისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112906 A 
(210) AM 112906 
(220) 2021 05 11 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

LYFNUA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112928 A 
(210) AM 112928 
(220) 2021 05 13 
(731) შპს „დრაფტი“ 

უზნაძის ქ. 111, ბ. 11, (ნაგებობა 2),  
თბილისი, საქართველო 

(740) ეკა ქარცივაძე 
(540)  

 
(591) თეთრი, წითელი 
(531) 24.15.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; ბიზნეს-კვლევები; ბაზრის 
კვლევა; ბაზრის შესწავლა; კონსულტაციები ბი-
ზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებ-
ში; მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები; ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; 
კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირთა-
თვის; პროფესიული კონსულტაციები საქმია-
ნობის სფეროში; სისტემატიზაცია (კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის); სპონსო-
რის, თავდების მოძიება; სპორტული მენეჯმენ-
ტი; შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავების ად-
მინისტრირება; საქმიანი ინფორმაცია.  
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41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები; აკადემიები; ორგანიზება 
(სპორტული შეჯიბრების); ბანაკები (სპორტუ-
ლი; ბანაკებში გართობის ორგანიზება (დასასვე-
ნებელ); გამაჯანსაღებელი კლუბები; ვიდეოჩა-
ნაწერების მონტაჟი; ინფორმაცია (აღზრდასა და 
განათლებასთან დაკავშირებული); ინფორმაცია 
(გართობასთან დაკავშირებული); ინფორმაცია 
(დასვენებასთან დაკავშირებული); მიკროფილ-
მირება; მონტაჟი (ვიდეოჩანაწერების); მონტაჟი 
(ტელე და რადიოპროგრამების); ორიენტირება 
(პროფესიული) [რჩევები, განათლებისა და სწა-
ვლების სფეროში]; ორგანიზება (სასწავლო ან 
გასართობი კონკურსების); რედაქტირება (ტექს-
ტების), გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; სპორ-
ტული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 
სპორტული ბანაკები; სპორტული ინვენტარის 
გაქირავება, გარდა სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისა; სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება; 
სპორტული შეჯიბრების პროგრამის შედგენა; 
ტელე და რადიოპროგრამების მონტაჟი; ტექს-
ტების გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტე-
ბისა; ფოტოგრაფირება; ფოტორეპორტაჟი; სპო-
რტული მოედნების გაქირავება; ვიდეოფილმე-
ბის გადაღება; ინდივიდუალური მწვრთნელე-
ბით მომსახურეობა; ფიტნესს ცენტრები და 
ფიტნეს კლასების ჩატარება; სპორტული შეჯიბ-
რებების ქრონომეტრაჟი. 
 

45 – იურიდიული მომსახურება; ბავშვის მოვ-
ლა; ტანსაცმლის გაქირავება; პიროვნებასთან 
დაკავშირებული მოკვლევა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112929 A 
(210) AM 112929 
(220) 2021 05 13 
(731) სს „სმარტ რითეილი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, ვაკის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) სტაფილოსფერი, შავი, თეთრი,  ცისფერი 
(531) 03.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 28.19;  

29.01.13 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
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(111) M 2021 34692 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 109948 A 
(220) 2020 09 30 
(732) შპს „მეიდან ჯგუფი“ 

კოტე აფხაზის ქ. 44, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34693 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 109950 A 
(220) 2020 09 30 
(732) შპს „მეიდან ჯგუფი“ 

კოტე აფხაზის ქ. 44, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34694 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 109951 A 
(220) 2020 09 30 
(732) შპს „მეიდან ჯგუფი“ 

კოტე აფხაზის ქ. 44, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34695 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 109952 A 
(220) 2020 09 30 
(732) შპს „მეიდან ჯგუფი“ 

კოტე აფხაზის ქ. 44, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34696 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110031 A 
(220) 2020 10 06 
(732) ლაშა ბაკურიძე 

ჯანაშიას ქ. 30/55, 0179, თბილისი,  
საქართველო; 
ალიოშა ბაკურიძე 

 
 
 
ლ. შარაშიძის ქ. 2/4, ბ. 41, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34697 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110040 A 
(220) 2020 10 08 
(732) ჰონისტ ტი ინკ. 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34698 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110199 A 
(220) 2020 10 19 
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6300, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34699 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110286 A 
(220) 2020 10 26 
(732) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტედ 
9 რაფლეზ პლეის, №12-01 რეპუბლიკ  
პლაზა, სინგაპური, 048619, სინგაპური 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34700 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110375 A 
(220) 2020 11 04 
(732) ტეარსაიენს ინკ. 

510 კოტონვუდ დრაივი, მილპიტასი,  
CA 95035, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34701 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110439 A 
(220) 2020 11 06 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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სასაქონლო ნიშნები 

(732) აბერკრომბ & ფიტჩ ეუროპ საგლ 
ვია მორე, 6850 მენდრისიო, შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34702 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110447 A 
(220) 2020 11 06 
(732) გიზო ახვლედიანი 

ზღვისუბნის დასახლება, III მკრ.,  
III კვარტ., კორპ. 45, ბ. 45 (ყოფ. თემქის  
დასახლება, 3 მკრ, 3 კვარტ.), თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34703 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110448 A 
(220) 2020 11 06 
(732) გიზო ახვლედიანი 

ზღვისუბნის დასახლება, III მკრ.,  
III კვარტ., კორპ. 45, ბ. 45 (ყოფ. თემქის  
დასახლება, 3 მკრ, 3 კვარტ.), თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34704 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110453 A 
(220) 2020 11 09 
(732) ტრაიბ ჰოტელ გრუპ პტი ლტდ  

443-449 ტოორაკ რდ, ტოორაკ,  
ვიკ 3142, ავსტრალია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34705 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110520 A 
(220) 2020 11 17 
(732) ბიერ ელექტრიქ ეფლიანს კო, ლტდ 

№5-2-1 ფუან ინდასთრიალ პარკ,  
ლელიუ თაუნ, შანდე, ფოშან სიტი,  
გუანდუნი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2021 34706 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110608 A 
(220) 2020 11 25 
(732) კოლისონ გრინ ტექნოლოჯი ფზე 

ჯებელ ალი ფრი ზონ, პ.ო. ბოქს 261687,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34707 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110686 A 
(220) 2020 12 01 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 

კაიზერ-ვილჰემ-ალე, 51373  
ლევერკუზენი, გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34708 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110688 A 
(220) 2020 12 01 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34709 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110696 A 
(220) 2020 12 03 
(732) სს „კოტეხი-გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 

კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34710 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110753 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „ამბერ ტრეიდი“ 

მუხრან მაჭავარიანის ქ. 6ბ, აპარტამენტი 8,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 34711 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110776 A 
(220) 2020 12 08 
(732) ეიესეიპი ინტერნეშენელ ესდიენ ბიეიჩდი 

№1 ჯალან სიტარ 33/6, სექსიენ 33, შახ  
ალამი, სელანგორი, 40400, მალაიზია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34712 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110780 A 
(220) 2020 12 09 
(732) შპს „მეღვინეობა ხარება“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 170ა, 0131,  
თბილისი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34713 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110860 A 
(220) 2020 12 11 
(732) შპს „ასკანელი ვაინერი & დისტილერი“ 

კახეთის გზატკეცილი 110ა, 0190,  
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34714 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110881 A 
(220) 2020 12 16 
(732) შპს „ლიბო გრუპ“ 

დ. გურამიშვილის გამზ. 84, 0141,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34715 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110890 A 
(220) 2020 12 17 
(732) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

___________________________________________ 
 
 

(111) M 2021 34716 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110891 A 
(220) 2020 12 17 
(732) შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34717 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110950 A 
(220) 2020 12 22 
(732) შპს „ლერმონტ“ 

ლერმონტოვის ქ. 10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34718 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110951 A 
(220) 2020 12 22 
(732) შპს „ლერმონტ“ 

ლერმონტოვის ქ. 10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34719 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2020 110964 A 
(220) 2020 12 22 
(732) შპს „ქართველი“ 

კახეთის გზატკეცილი 110ა, 0151,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34720 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2021 111280 A 
(220) 2021 01 13 
(732) შპს „მაი.ჯი“ 

შალვა ნუცუბიძის ქ. 129ა, სართ. 4, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 34721 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(260) AM 2021 111281 A 
(220) 2021 01 13 
(732) შპს „მაი.ჯი“ 

შალვა ნუცუბიძის ქ. 129ა, სართ. 4, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34726 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 109955 A 
(220) 2020 10 01 
(732) შპს „ქართული ღვინის სახლი“ 

სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34727 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110021 A 
(220) 2020 10 05 
(732) შპს „ქართული ღვინის სახლი“ 

სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34728 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110137 A 
(220) 2020 10 15 
(732) შპს „ARTLINE WINGS“ 

ზღვისპირა პარკი, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34729 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110138 A 
(220) 2020 10 15 
(732) შპს „ARTLINE WINGS“ 

ზღვისპირა პარკი, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2021 34730 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110139 A 
(220) 2020 10 15 
(732) შპს „ARTLINE WINGS“ 

ზღვისპირა პარკი, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34731 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110287 A 
(220) 2020 10 26 
(732) ოთარ წიქარიშვილი 

ბალანჩივაძის ქ. 10, ბ. 18, 3700, რუსთავი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34732 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110299 A 
(220) 2020 10 28 
(732) შპს „იზი“ 

მედეა ჩახავას ქ. 9, სართ. 1, საოფისე  
ფართი 1, 0177, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34733 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110300 A 
(220) 2020 10 28 
(732) შპს „იზი“ 

მედეა ჩახავას ქ. 9, სართ. 1, საოფისე  
ფართი 1, 0177, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34734 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110363 A 
(220) 2020 11 02 
(732) შპს „ბელუს“ 

მელიქიშვილის/ფარნავაზ მეფის ქ. 43/101,  
6010, ბათუმი,  საქართველო 

___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 34735 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110470 A 
(220) 2020 11 10 
(732) დაევუნგ კო., ლტდ 

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამ- 
სი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34736 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110471 A 
(220) 2020 11 10 
(732) დაევუნგ კო., ლტდ 

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამ- 
სი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34737 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110472 A 
(220) 2020 11 10 
(732) დაევუნგ კო., ლტდ 

244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამ- 
სი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34738 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110692 A 
(220) 2020 12 03 
(732) შპს „კრინტი“ 

მადნეულის ქ. 10, კაზრეთი, ბოლნისი, 
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34739 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110694 A 
(220) 2020 12 03 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ 

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი №4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

___________________________________________ 
 

(111) M 2021 34740 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110695 A 
(220) 2020 12 03 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი №4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34741 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110750 A 
(220) 2020 12 07 
(732) სსიპ „საქართველოს მედიატორთა  

ასოციაცია“  
იპოლიტე ხვიჩიას ქ. 19, ბ. 12, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34742 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110751 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „ნეილ ქლაბ“ 

ნუცუბიძის ქ. 77-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
01/216)/ნუცუბიძის ქ. 77, სართ. 1,  
კომერციული ფართი,  თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34743 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110766 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „პილიგრიმ“ 

მუხრან მაჭავარიანის ქ. 6ბ, ბ. 8,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34744 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110797 A 
(220) 2020 12 11 
(732) შპს „რიჩ გრუპ“ 
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სასაქონლო ნიშნები 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34745 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110942 A 
(220) 2020 12 19 
(732) ჩაინა თობაქო ჟეჯიანგ ინდასტრიალ  

კო., ლტდ 
№77 ჟონგშან ნან როუდ, ჰანჩჟოუ,  
ჩჟეცზიანის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34746 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110953 A 
(220) 2020 12 22 
(732) შპს „კრინტი“ 

მადნეულის ქ. 10, კაზრეთი, ბოლნისი, 
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34747 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 110980 A 
(220) 2020 12 24 
(732) შპს „კლინტექ“ 

ჩიტაძის ქ. 6/505, თბილისი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34748 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 111067 A 
(220) 2020 12 28 
(732) შპს „მედი ქლაბ ჯორჯია“ 

ტაშკენტის ქ. 22ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34749 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 111068 A 
(220) 2020 12 28 
(732) შპს „პარაგრაფ თაბორი რიზორთსი“ 

 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 37მ, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34750 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 111070 A 
(220) 2020 12 28 
(732) შპს „პარაგრაფ თაბორი რიზორთსი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ.  37მ, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34751 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 111071 A 
(220) 2020 12 28 
(732) შპს „პარაგრაფ თაბორი რიზორთსი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 37მ, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34752 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2020 111072 A 
(220) 2020 12 28 
(732) შპს „პარაგრაფ თაბორი რიზორთსი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 37მ, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34753 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111152 A 
(220) 2021 01 04 
(732) შპს „PARK GIDA 

მე-5 უბანი ქუჩა 46ა, სოფ. ხუცუბანი, 6200, 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34754 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111268 A 
(220) 2021 01 08 
(732) დავით მჭედლიძე 
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ნ. ჟვანიას ქ. 28, ბ. 76, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34755 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111283 A 
(220) 2021 01 14 
(732) კტმ აგ 

შტალჰოფნერ შტრასე 3, მატიგჰოფენი,  
5230, ავსტრია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34756 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111317 A 
(220) 2021 01 15 
(732) კტმ აგ 

შტალჰოფნერ შტრასე 3, მატიგჰოფენი,  
5230, ავსტრია 

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34757 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111318 A 
(220) 2021 01 15 
(732) გიორგი კიკაბიძე 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34758 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111319 A 
(220) 2021 01 15 
(732) გიორგი კიკაბიძე 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34759 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111323 A 
(220) 2021 01 18 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯ  
 

ბიომედიკალ კამპუსი, კემბრიჯი, CB2 0AA,  
გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34760 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111325 A 
(220) 2021 01 18 
(732) შპს „მაი ბილდინგ“ 

ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 17,  
ბ. 75, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34761 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111326 A 
(220) 2021 01 18 
(732) შპს „ბი-ჯი-აი ედვაიზორი სერვისიზ  

ჯორჯია“ 
რუსთაველის გამზ. 18, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34762 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111333 A 
(220) 2021 01 20 
(732) შპს „საინფორმაციო კომუნიკაციების 

სისტემები“ 
ალ. ყაზბეგის გამზ. 9ა, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34763 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(260) AM 2021 111410 A 
(220) 2021 01 25 
(732) შპს „ონლაინ მოლი“ 

ვ. ბარნოვი/თარხნიშვილის ქ. 49/29, ბ. 6,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
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(111) M 2021 34685 R  
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(210) AM 114674 
(220) 2021 09 17 
(732) შპს „ქინძმარაულის მარანი“ 

სოფ. გავაზი, ყვარელი, საქართველო 
(540) 

 
(591) ჭაობისფერი მწვანე, თეთრი, მუქი  

ნაცრისფერი, ღია ყავისფერი,   
ჟოლოსფერი 

(531) 06.19.01; 06.19.07; 06.19.16; 27.05.01; 28.19;  
29.01.15 

(526) KINDZMARAULI 
(511)  
33 – ღვინო. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34686 R  
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(210) AM 115207 
(220) 2021 10 29 
(732) შპს „დეილი“ 

კახეთის გზატკეცილი, კორპ. 17, 0190,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(591) FEFEFE თეთრი, 5FBB51 სალათისფერი,  

3E4095 ლურჯი, 00AFEF ცისფერი, 08AD5B  
მწვანე, ED3237 წითელი, F58634  
ნარინჯისფერი, FFCC29 ყვითელი 

(531) 05.07.13; 08.01.01; 08.05.01; 08.05.02;  
08.05.25; 11.03.02; 26.04.09; 26.04.16;  
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  
29.01.15 

(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლე-
ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული 
(გაყინული წყალი). 
 

32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34687 R  
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(210) AM 114993 
(220) 2021 10 18 
(732) შპს „ყვარლის სარდაფი“  

სოფ. ჭიკაანი, 4800, ყვარელი, საქართველო 
(740) ხათუნა იმნაძე 
 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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(540)  

ლეგენდა გუდაური 
LEGENDA GUDAURI 
ЛЕГЕНДА ГУДАУРИ 

(591) შავ-თეთრი 
(526) გუდაური GUDAURI ГУДАУРИ 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34688 R  
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(210) AM 115218 
(220) 2021 11 02 
(732) შპს „იბერ-ინფო“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41, სართ. 4, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, ყვითელი, შავი, თეთრი,  
წითელი, ცისფერი 

(531) 17.05.04; 29.01.15 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვი-
სთვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-

რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34689 R  
(151) 2021 11 11 
(181) 2031 11 11 
(210) AM 115303 
(220) 2021 11 05 
(732) ტარიელ ელიაშვილი 

ყაზბეგის გამზ. 24გ, ბ. 30, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ნაცრისფერი,   

მეტალისფერი, ოქროსფერი 
(531) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.14; 27.05.01;  

27.05.15; 27.05.17; 29.01.13 
(511)  
34 – თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები; სიგა-
რეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგარე-
ტები და პირის აეროზოლები მწეველთათვის; 
მწეველთა საკუთვნო; ასანთი.  
___________________________________________ 
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(111) M 2021 34690 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(210) AM 115224 
(220) 2021 11 03 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

KIENDRA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
___________________________________________ 
  
(111) M 2021 34691 R  
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(210) AM 115335 
(220) 2021 11 09 
(732) შპს „დოიჩე იმუნოლოჯიკი“ 

წყაროს ქ. 1ა, დაბა კოჯორი, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ცისფერი, ნაცრისფერი 
(531) 01.13.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34722 R  
(151) 2021 11 16 
(181) 2031 11 16 
(210) AM 115098 
(220) 2021 10 22 

(732) შპს „გორგიო ინთერნშნალ ჰოლდინგი“ 
სოფ. ხაშმი, საგარეჯო, საქართველო 

(540) 

 
(591) EABE6B ღია ყავისფერი, FF0000 წითელი,  

000000 შავი, FFFFFF თეთრი 
(531) 01.03.02; 03.01.01; 03.01.02; 03.01.17;  

03.01.20; 03.01.22; 09.01.07; 09.01.10;  
24.01.05; 24.01.07; 24.01.13; 24.01.15;  
24.09.01; 24.09.13; 25.01.19; 26.01.01;  
26.01.13; 26.01.15; 26.01.21; 29.01.14 

(526) საქართველოს სახელმწიფო გერბი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34723 R  
(151) 2021 11 17 
(181) 2031 11 17 
(210) AM 115332 
(220) 2021 11 09 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს ინკ. 

200 სენიკ ვიუ დრაივი, 02864,  
კამბერლენდი, როდ აილენდი, აშშ 

(740) გიორგი ბათლიძე 
(540)  
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(591) FFFFFF თეთრი, 0C0000 შავი 
(531) 27.01.02; 27.05.01; 27.05.11 
(511)  
9 – გამაძლიერებლები; ბგერის გამაძლიერებ-
ლები; ბგერის მიქშერები; ბგერითი სიგნალების 
დამუშავების მოწყობილობები, კერძოდ, ბგე-
რის შემზღუდველები და კომპრესორები; კვე-
ბის წყაროები; სიგნალების დამუშავების მოწ-
ყობილობები; ციფრული სიგნალების დამუშა-
ვების პროცესორები; ელექტრონული მოწყობი-
ლობები ბგერითი სიგნალების გენერაციის, გა-
ზომვისა და ანალიზისათვის, კერძოდ, აუდიო 
ანალიზატორები; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები ბგერითი სიგნალების სიხშირეების, 
დროებითი და ამპლიტუდური მახასიათებლე-
ბის დამუშავებისათვის, კერძოდ, აუდიო პრო-
ცესორები; სიმძლავრის გამაძლიერებლები; ძა-
ლური გარდამქმნელები ბგერის გასაძლიერებ-
ლად; აუდიო მოწყობილობების ბგერის კონტ-
როლისა და ხარისხის ამაღლების პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ბგერითი ეკვალაიზერები და 
კროსოვერები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34724 R  
(151) 2021 11 18 
(181) 2031 11 18 
(210) AM 115236 
(220) 2021 11 04 
(732) შპს „ოსეკორპ“ 

სოფ. მაშავერა, 1700, დმანისის რაიონი, 
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.01; 01.01.02; 01.01.10; 01.01.12;  

26.01.01; 26.01.04; 27.05.01 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 

(111) M 2021 34725 R  
(151) 2021 11 19 
(181) 2031 11 19 
(210) AM 115403 
(220) 2021 11 12 
(732) შპს „ძალა“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი, საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ფირუზისფერი, წითელი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ანტისეპტიკური სავლე-
ბი საშუალებები. 
___________________________________________ 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2021 106330 A* 
(800) 1498030 
(151) 2019 09 13 
(891) 2019 09 13 
(731) "Saratov-Lavr" obshchestvo s ogranichennoj  

otvetstvennost'yu 
Arbatskaya str., 28, RU-410053 Saratov,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Brown, yellow and white 
(531) 02.01.01; 02.01.16; 05.13.01; 05.13.08;  

05.13.11; 26.01.02; 26.01.14; 26.01.19; 28.05;  
29.01.13 

(511)  
30 – Aromatic preparations for food; flavorings [fla-
vourings], other than essential oils, for cakes; star ani-
seed; biscuits; pancakes; buns; bread rolls; vanillin 
[vanilla substitute]; waffles; vermicelli [noodles]; co-
ffee flavorings; natural sweeteners; sausage binding 
materials; binding agents for ice cream; sea water for 
cooking; glucose for culinary purposes; mustard; thic-
kening agents for cooking foodstuffs; artificial coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; con-
fectionery for decorating Christmas trees; cakes; pas-
tries; peanut confectionery; almond confectionery; pa-
sta; pies; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 
cocoa mixes; cocoa powder; cocoa extracts for human 
consumption; capers; caramels [candy]; gruel, with a 
milk base, for food; quiches; gluten prepared as food-
stuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; coffee; unroasted coffee; starch 
for food; crackers; groats for human food; corn, mi-
lled; corn, roasted; meat pies; couscous [semolina]; 
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; candy; rice cakes; maltose; marzipan; cus-
tard; honey; royal jelly; ice cream; sorbets [ices]; me-
al; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages 
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; pastilles [confectionery]; mola- 
sses for food; pepper; petits fours [cakes]; cookies; 
pizzas; fondants [confectionery]; popcorn; powders 
for making ice cream; pralines; condiments; meat ten-
derizers for household purposes; cereal preparations; 
oat-based food; propolis; gingerbread; spices; pud-
dings; cake powder; ravioli; chewing gum for breath 
freshening; rice; spring rolls; sugar; aniseed; cake ba-
tter; confectionery; malt for human consumption; salt 
for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; 
spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whi-
pped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; 
yeast; tabbouleh; tacos; tapioca; almond paste; torti-
llas; fruit cakes; candy decorations for cakes; vinegar; 
ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread; 
chips [cereal products]; chicory [coffee substitute]; 
tea; iced tea; chocolate; malt extract for food; essen-
ces for foodstuffs, except etheric essences and essen-
tial oils; turmeric. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106425 A* 
(800) 1498572 
(151) 2019 09 13 
(891) 2019 09 13 
(731) "Saratov-Lavr" obshchestvo s ogranichennoj  

otvetstvennost'yu 
Arbatskaya str., 28, RU-410053 Saratov, 
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Burgundy, light brown and black 
(531) 05.13.08; 26.01.02; 26.01.15; 26.01.18;  

27.01.12; 28.05; 29.01.12 
(511)  
30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein 
cereal bars; pancakes; noodle-based prepared meals; 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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freeze-dried dishes with the main ingredient being 
pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being rice; buns; bulgur; bread rolls; edible rice paper; 
edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; 
vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [no-
odles]; natural sweeteners; sausage binding materials; 
binding agents for ice cream; sea water for cooking; 
seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; 
mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glu-
cose for culinary purposes; mustard; croûtons; buck-
wheat, processed; gluten additives for culinary purpo-
ses; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; 
leaven; rice-based snack food; cereal-based snack fo-
od; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; zephyr [confec-
tionery]; fruit jellies [confectionery]; candy decorati-
ons for cakes; confectionery for decorating Christmas 
trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond 
confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt 
[confectionery ices]; cocoa; cream of tartar for culina-
ry purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; 
ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice dish]; kimchi-
jeon [fermented vegetable pancakes]; quinoa, proces-
sed; quiches; gluten prepared as foodstuff; flour-based 
dumplings; sweetmeats [candy]; liquorice [confectio-
nery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; 
dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; unroasted 
coffee; starch for food; crackers; custard; hominy 
grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for 
human food; ice cubes; corn, milled; corn, roasted; 
meat pies; turmeric; couscous [semolina]; noodles; so-
ba noodles; udon noodles; ice for refreshment; ice, na-
tural or artificial; edible ices; candy; rice cakes; lom-
per [potato-based flatbread]; mayonnaise; macaroons 
[pastry]; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; mari-
nades; marzipan; honey; soya bean paste [condiment]; 
royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour; ta-
pioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flour; 
wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee be-
verages with milk; coffee-based beverages; cocoa-ba-
sed beverages; chamomile-based beverages; tea-based 
beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-
based beverages; infusions, not medicinal; crushed 
oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese savory pan-
cakes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; chocolate-coated 
nuts; stick liquorice [confectionery]; pastila [confec-
tionery]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with me-
at]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sau-
ce]; cookies; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mi-
xed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gra-
vies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for 
making ice cream; baking powder; mustard meal; pra-
lines; aromatic preparations for food; condiments; me-
at tenderizers for household purposes; cereal prepara-
tions; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; 
petits fours [cakes]; rice pudding; puddings; cake po-

wder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen [Japanese 
noodle-based dish]; chewing gum for breath freshe-
ning; chewing gum; relish [condiment]; rice; instant 
rice; wheat germ for human consumption; spring 
rolls; sago; palm sugar; sugar; sesame seeds [seaso-
nings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; pro-
cessed seeds for use as a seasoning; aniseed; agave 
syrup [natural sweetener]; golden syrup; confectione-
ry; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda for coo-
king purposes]; malt for human consumption; salt for 
preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sher-
bets [ices]; ham glaze; cranberry sauce [condiment]; 
soya sauce; tomato sauce; apple sauce [condiment]; 
sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seaso-
nings; chocolate-based spreads; chocolate spreads 
containing nuts; preparations for stiffening whipped 
cream; shaved ice with sweetened red beans; rusks; 
breadcrumbs; sushi; senbei [rice crackers]; sandwic-
hes; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry 
dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes; 
cake dough; tortillas; garden herbs, preserved [seaso-
nings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; beer 
vinegar; ferments for pastes; halvah; unleavened bre-
ad; bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat fla-
kes; hot dog sandwiches; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory 
[coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condi-
ments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [sea-
soning]; chocolate; malt extract for food; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
husked barley. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108800 A* 
(800) 1537234 
(151) 2019 12 27 
(891) 2019 12 27 
(731) GALERİ KRİSTAL TURİZM İNŞAAT  

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Havaalanı Yolu 11 Km., Serik Cad. No.371,  
Altınova Kepez, Antalya, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue 
(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.15.21; 24.17.02;  

24.17.25; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
43 – Temporary accommodation; day-nurseries (crèc-
hes); reservation of temporary accommodation; hotel, 
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motel, boarding house, camp services: hotel, motel, 
boarding house, holiday/camp, tourist homes services, 
reservation: child care services, retirement homes ser-
vices, orphanage services; rental of transportable 
buildings; services of animal nursing homes; boarding 
for animals, providing shelter for animals, care of pet. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109475 A* 
(800) 1546730 
(151) 2020 07 16 
(891) 2020 07 16 
(731) "My Republic" LLC 

Pokhodny pr. 14,  floor/premises/office  
5/II/No.5 RU-125373 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  
 

 
 

(591) White and red 
(531) 26.04.04; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
16 – Fountain pens; aquarelles; watercolors [pain-
tings]; albums; almanacs; document laminators for of-
fice use; mimeograph apparatus and machines; atla-
ses; posters; banknotes; banners of paper; paper bows, 
other than haberdashery or hair decorations; name 
badges [office requisites]; table linen of paper; tickets; 
baggage claim check tags of paper; forms, printed; an-
nouncement cards [stationery]; glitter for stationery 
purposes; note books; pads [stationery]; drawing pads; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
pamphlets; booklets; paper; paper sheets [stationery]; 
waxed paper; paper for medical examination tables; 
paper for recording machines; paper for radiograms; 
papers for painting and calligraphy; electrocardio-
graph paper; drawer liners of paper, perfumed or not; 
wood pulp paper; carbon paper; copying paper [sta-
tionery]; parchment paper; writing paper; rice paper; 
luminous paper; toilet paper; wrapping paper; filter 
paper; washi; blotters; newsletters; rollers for typewri-
ters; house painters' rollers; composing sticks; mode-
lling wax, not for dental purposes; signboards of pa-
per or cardboard; sewing patterns; bunting of paper; 
newspapers; electrotypes; hectographs; modelling 
clay; polymer modelling clay; terrestrial globes; dra-
wing sets; engravings; slate pencils; pencil leads; do-
cument holders [stationery]; pencil holders; chalk 
holders; holders for cheque books; holders for stamps 
[seals]; page holders; name badge holders [office re-
quisites]; diagrams; table runners of paper; engraving 
plates; writing slates; blackboards; galley racks [prin-
ting]; drawing boards; advertisement boards of paper 
or cardboard; duplicators; punches [office requisites]; 
cream containers of paper; magazines [periodicals]; 

money clips; clips for name badge holders [office re-
quisites]; tags for index cards; pen clips; bookmarks; 
etching needles; tracing needles for drawing purposes;  
periodicals; printed publications; paper shredders for 
office use; graphic representations; credit card imprin-
ters, non-electric; graining combs; drawing instru-
ments; calendars; tracing paper; tracing cloth; tracing 
patterns; gums [adhesives] for stationery or household 
purposes; lithographic stones; ink stones [ink reser-
voirs]; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; paintings [pictu-
res], framed or unframed; cardboard; wood pulp board 
[stationery]; hat boxes of cardboard; cards; index 
cards [stationery]; geographical maps; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; tra-
ding cards, other than for games; perforated cards for 
jacquard looms; catalogues; spools for inking ribbons; 
covers of paper for flower pots; paintbrushes; painters' 
brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for 
stationery or household purposes; isinglass for statio-
nery or household purposes; gluten [glue] for statione-
ry or household purposes; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; printing blocks; 
books; manifolds [stationery]; comic books; drawing 
pins; cigar bands; envelopes [stationery]; boxes of 
paper or cardboard; cases for stamps [seals]; paint bo-
xes for use in schools; correcting fluids [office requ-
isites]; printed coupons; stencils [stationery]; French 
curves; paper ribbons, other than haberdashery or hair 
decorations; typewriter ribbons; barcode ribbons; gu-
mmed tape [stationery]; adhesive bands for stationery 
or household purposes; correcting tapes [office requ-
isites]; inking ribbons; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; self-adhesive tapes for stationery 
or household purposes; square rulers for drawing; 
drawing rulers; flyers; absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; humidity control she-
ets of paper or plastic for foodstuff packaging; viscose 
sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or pac-
kaging; steel letters; type [numerals and letters]; 
lithographs; letter trays; paint trays; architects' mo-
dels; postage stamps; plastics for modelling; graphic 
prints; modelling materials; teaching materials [except 
apparatus]; sealing compounds for stationery purpo-
ses; adhesives [glues] for stationery or household pur-
poses; stuffing of paper or cardboard; bookbinding 
material; packing [cushioning, stuffing] materials of 
paper or cardboard; packaging material made of star-
ches; filtering materials of paper; tablemats of paper; 
addressing machines; pencil sharpening machines, el-
ectric or non-electric; bookbinding apparatus and ma-
chines [office equipment]; typewriters, electric or 
non-electric; paper creasers [office requisites]; fran-
king machines for office use; chalk for lithography; 
writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; spray 
chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; garbage bags of paper or of plastics; 
plastic bags for pet waste disposal; painters' easels; 
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hand-rests for painters; printing sets, portable [office 
requisites]; bibs of paper; bibs, sleeved, of paper; stic-
kers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; wri-
ting cases [stationery]; cords for bookbinding; paper 
knives [letter openers]; printed sheet music; numbe-
ring apparatus; bottle envelopes of paper or cardbo-
ard; sealing wafers; covers [stationery]; passport hol-
ders; plastic cling film, extensible, for palletization; 
embroidery designs [patterns]; handwriting specimens 
for copying; oleographs; musical greeting cards; gree-
ting cards; postcards; etchings; conical paper bags; 
paper bags for use in the sterilization of medical ins-
truments; bags for microwave cooking; palettes for 
painters; ink sticks; pantographs [drawing instru-
ments]; loose-leaf binders; files [office requisites]; 
folders for papers; papier mâché; pastels [crayons]; 
modelling paste; pen cases; pen wipers; office perfo-
rators; pens [office requisites]; nibs of gold; nibs; steel 
pens; drawing pens; song books; seals [stamps]; sea-
ling stamps; clipboards; address plates for addressing 
machines; handkerchiefs of paper; plastic film for 
wrapping; desk mats; trays for sorting and counting 
money; coasters of paper; bookends; stamp stands; 
mats for beer glasses; stands for pens and pencils; 
photograph stands; obliterating stamps; inking pads; 
stamp pads; binding strips [bookbinding]; towels of 
paper; inking sheets for document reproducing machi-
nes; inking sheets for duplicators; bookbinding cloth; 
gummed cloth for stationery purposes; printers' blan-
kets, not of textile; portraits; paperweights; writing ca-
ses [sets]; inkstands; office requisites, except furnitu-
re; writing materials; writing instruments; drawing 
materials; school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; hand labelling applian-
ces; printed matter; lithographic works of art; pros-
pectuses; printed timetables; ledgers [books]; printers' 
reglets; indexes; paper cutters [office requisites]; rub-
ber erasers; elastic bands for offices; T-squares for 
drawing; graphic reproductions; retractable reels for 
name badge holders [office requisites]; penholders; 
marking pens [stationery]; tissues of paper for remo-
ving make-up; paper wipes for cleaning; dental tray 
covers of paper; face towels of paper; place mats of 
paper; tablecloths of paper; paper clasps; document 
files [stationery]; scrapers [erasers] for offices; paper-
clips; staples for offices; erasing products; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
histological sections for teaching purposes; figurines 
of papier mâché; steatite [tailor's chalk]; writing board 
erasers; composing frames [printing]; sealing wax; ar-
ithmetical tables; placards of paper or cardboard; wri-
ting or drawing books; fabrics for bookbinding; statio-
nery; pencil sharpeners, electric or non-electric; trans-
parencies [stationery]; stencil plates; stencils for deco-
rating food and beverages; cardboard tubes; Indian 
inks; moisteners [office requisites]; moisteners for gu-
mmed surfaces [office requisites]; squares for dra-
wing; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers 
of paper or cardboard; envelope sealing machines for 

offices; sealing machines for offices; vignetting appa-
ratus; apparatus for mounting photographs; stapling 
presses [office requisites]; manuals [handbooks]; sta-
tuettes of papier mâché; paper coffee filters; flags of 
paper; silver paper; molds for modelling clays [artists' 
materials]; photo-engravings; photographs [printed]; 
stencil cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; animation cels; compasses for drawing; 
numbers [type]; artists' watercolor saucers; ink; cor-
recting ink [heliography]; inkwells; blueprints; sten-
cils; erasing shields; balls for ball-point pens; desktop 
cabinets for stationery [office requisites]; printing ty-
pe; address stamps; stamps [seals]; shields [paper se-
als]; prints [engravings]; labels of paper or cardboard. 
 

20 – Picture frame brackets; bumper guards for cots, 
other than bed linen; reels, not of metal, non-mechani-
cal, for flexible hoses; pulleys of plastics for blinds; 
bolts, not of metal; casks of wood for decanting wine; 
mooring buoys, not of metal; casks, not of metal; 
barrels, not of metal; identification bracelets, not of 
metal; sideboards; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; costume stands; bolsters; fans for personal 
use, non-electric; work benches; vice benches [furni-
ture]; valet stands; coatstands; clothes hangers; shoul-
der poles [yokes]; screws, not of metal; display 
stands; showcases [furniture]; newspaper display 
stands; jewelry organizer displays; collars, not of me-
tal, for fastening pipes; comb foundations for beehi-
ves; signboards of wood or plastics; loading gauge 
rods, not of metal, for railway wagons; nuts, not of 
metal; covers for clothing [wardrobe]; shoe pegs, not 
of metal; nesting boxes; coffins; doors for furniture; 
curtain holders, not of textile material; pegs [pins], not 
of metal; divans; door closers, not of metal, non-elec-
tric; kennels for household pets; birdhouses; keybo-
ards for hanging keys; display boards; plugs [dowels], 
not of metal; containers, not of metal, for liquid fuel; 
troughs, not of metal, for mixing mortar; oil drainage 
containers, not of metal; packaging containers of plas-
tic; indoor window blinds [furniture]; indoor window 
blinds of paper; indoor window blinds of woven wo-
od; indoor window blinds of textile; flower-stands 
[furniture]; curtain tie-backs; clips, not of metal, for 
cables and pipes; binding screws, not of metal, for 
cables; clips of plastic for sealing bags; rivets, not of 
metal; imitation tortoiseshell; locks, not of metal, for 
vehicles; padlocks, other than electronic, not of metal; 
locks, other than electric, not of metal; bead curtains 
for decoration; door bolts, not of metal; bottle closu-
res, not of metal; closures, not of metal, for contai-
ners; latches, not of metal; mirrors [looking glasses]; 
hand-held mirrors [toilet mirrors]; registration plates, 
not of metal; bamboo; scratching posts for cats; ani-
mal claws; animal hooves; coral; meerschaum; whale-
bone, unworked or semi-worked; stag antlers; tortoi-
seshell; shells; horn, unworked or semi-worked; ani-
mal horns; rattan; corozo; plaited straw, except ma-
tting; wickerwork; hampers [baskets] for the transport 
of items; works of art of wood, wax, plaster or plastic; 
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cabinet work; reeds [plaiting materials]; settees; jerry-
cans, not of metal; curtain rods; index cabinets [fur-
niture]; reels of wood for yarn, silk, cord; drain traps 
[valves] of plastic; water-pipe valves of plastic; val-
ves, not of metal, other than parts of machines; staves 
of wood; plastic keys; plastic key cards, not encoded 
and not magnetic; mats for infant playpens; saw 
horses; bed casters, not of metal; furniture casters, not 
of metal; brush mountings; chopping blocks [tables]; 
wind chimes [decoration]; door bells, not of metal, 
non-electric; bottle caps, not of metal; cradles; tent 
pegs, not of metal; curtain rings; split rings, not of 
metal, for keys; chests of drawers; console tables; 
containers, not of metal [storage, transport]; floating 
containers, not of metal; lecterns; dog kennels; bakers' 
bread baskets; baskets, not of metal; moses baskets; 
bottle casings of wood; tool boxes, not of metal, em-
pty; faucets, not of metal, for casks; armchairs; hair-
dressers' chairs; deck chairs; beds; hospital beds; wa-
terbeds, not for medical purposes; bedsteads of wood; 
air beds, not for medical purposes; cots for babies; 
edgings of plastic for furniture; brackets, not of metal, 
for furniture; screw tops, not of metal, for bottles; tab-
le tops; sash fasteners, not of metal, for windows; 
hooks, not of metal, for clothes rails; curtain hooks; 
clothes hooks, not of metal; bag hangers, not of metal; 
beds for household pets; nesting boxes for household 
pets; ladders of wood or plastics; playpens for babies; 
mannequins; mattresses; air mattresses, not for medi-
cal purposes; camping mattresses; sleeping mats; fur-
niture; furniture of metal; inflatable furniture; office 
furniture; school furniture; mobiles [decoration]; door 
knockers, not of metal; shoe dowels, not of metal; 
curtain rails; runners, not of metal, for sliding doors; 
legs for furniture; feet for furniture; house numbers, 
not of metal, non-luminous; barrel hoops, not of me-
tal; door stops, not of metal or rubber; window stops, 
not of metal or rubber; moldings for picture frames; 
bed bases; plastic ramps for use with vehicles; furni-
ture partitions of wood; freestanding partitions [furni-
ture]; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; 
ambroid plates; identity plates, not of metal; loading 
pallets, not of metal; handling pallets, not of metal; 
transport pallets, not of metal; mirror tiles; head-rests 
[furniture]; trays, not of metal; stakes, not of metal, 
for plants or trees; trestles [furniture]; magazine racks; 
book rests [furniture]; stands for calculating machi-
nes; flower-pot pedestals; baby changing mats; pet 
cushions; pillows; cushions; head support cushions 
for babies; anti-roll cushions for babies; air cushions, 
not for medical purposes; air pillows, not for medical 
purposes; head positioning pillows for babies; remo-
vable mats or covers for sinks; racks [furniture]; libra-
ry shelves; shelves for file cabinets; furniture shelves; 
shelves for storage; wood ribbon; straw edgings; to-
wel stands [furniture]; hat stands; bathtub grab bars, 
not of metal; cask stands, not of metal; inflatable pub-
licity objects; counters [tables]; bedding, except linen; 
corks for bottles; corks; stoppers, not of glass, metal 

or rubber; sealing caps, not of metal; stair rods; stan-
ding desks; embroidery frames; dispensers for dog 
waste bags, fixed, not of metal; towel dispensers, fi-
xed, not of metal; picture frames; sections of wood for 
beehives; crucifixes of wood, wax, plaster or plastic, 
other than jewelry; tanks, not of metal nor of mason-
ry; fodder racks; curtain rollers; door handles, not of 
metal; knobs, not of metal; fishing baskets; writing 
desks; bath seats for babies; seats of metal; benches 
[furniture]; vats, not of metal; honeycombs; sofas; 
bungs, not of metal; statues of wood, wax, plaster or 
plastic; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
oyster shells; silvered glass [mirrors]; shelving units; 
ambroid bars; umbrella stands; gun racks; carts for 
computers [furniture]; lap desks; dressing tables; was-
hstands [furniture]; tables; typing desks; drafting tab-
les; massage tables; tables of metal; wall-mounted 
baby changing platforms; saw benches [furniture]; 
desks; portable desks; tea carts; dinner wagons [furni-
ture]; steps [ladders], not of metal; step stools, not of 
metal; chairs [seats]; high chairs for babies; shower 
chairs; chests, not of metal; placards of wood or plas-
tics; stools; footstools; crates; trolleys [furniture]; 
straw plaits; mobile boarding stairs, not of metal, for 
passengers; straw mattresses; decorations of plastic 
for foodstuffs; beehives; bathroom vanities [furnitu-
re]; door fasteners, not of metal; window fasteners, 
not of metal; funerary urns; window closers, not of 
metal, non-electric; door openers, not of metal, non-
electric; window openers, not of metal, non-electric; 
winding spools, not of metal, non-mechanical, for fle-
xible hoses; figurines of wood, wax, plaster or plastic; 
hand-held flagpoles, not of metal; door fittings, not of 
metal; coffin fittings, not of metal; bed fittings, not of 
metal; furniture fittings, not of metal; window fittings, 
not of metal; infant walkers; garment covers [storage]; 
stuffed animals; stuffed birds; hinges, not of metal; 
chaise longues; poles, not of metal; screens [furnitu-
re]; filing cabinets; medicine cabinets; plate racks; 
meat safes; bookcases; wardrobes; cupboards; win-
dow pulleys, not of metal; bamboo curtains; slatted 
indoor blinds; screens for fireplaces [furniture]; labels 
of plastic; yellow amber; lockers; chests for toys; tool 
chests, not of metal, empty; boxes of wood or plastic; 
letter boxes, not of metal or masonry; bottle racks. 
 

21 – Pressure cookers, non-electric; indoor aquaria; 
wine aerators; buckets; cookie jars; candle jars [hol-
ders]; china ornaments; dishes; paper plates; vegetable 
dishes; saucers; mugs; boxes for sweets; bottles; de-
mijohns; busts of porcelain, ceramic, earthenware, ter-
ra-cotta or glass; vases; epergnes; fruit cups; inflatable 
bath tubs for babies; bird baths; baby baths, portable; 
plungers for clearing blocked drains; waffle irons, 
non-electric; diaper disposal pails; coolers [ice pails]; 
mop wringer buckets; buckets made of woven fabrics; 
whisks, non-electric, for household purposes; cooking 
skewers of metal; towel rails and rings; stretchers for 
clothing; hair for brushes; horsehair for brush-making; 
birdcages; funnels; candle warmers, electric and non-
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electric; carpet beaters [hand instruments]; signboards 
of porcelain or glass; candle extinguishers; heads for 
electric toothbrushes; flower pots; chamber pots; glue-
pots; cruets; decanters; large-toothed combs for the 
hair; combs for animals; tea cosies; abrasive sponges 
for scrubbing the skin; make-up sponges; sponges for 
household purposes; toilet sponges; sponge holders; 
stands for portable baby baths; toothpick holders; so-
ap holders; table napkin holders; holders for flowers 
and plants [flower arranging]; tea bag rests; shaving 
brush stands; toilet paper holders; soap dispensers; 
toilet paper dispensers; plug-in diffusers for mosquito 
repellents; aromatic oil diffusers, other than reed dif-
fusers, electric and non-electric; ironing boards; cut-
ting boards for the kitchen; bread boards; washing 
boards; crushers for kitchen use, non-electric; strai-
ners for household purposes; smoke absorbers for 
household purposes; containers for household or 
kitchen use; kitchen containers; glass jars [carboys]; 
heat-insulated containers; heat-insulated containers 
for beverages; thermally insulated containers for food; 
glass flasks [containers]; closures for pot lids; cha-
mois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for 
household purposes; majolica; works of art of porce-
lain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; kitc-
hen grinders, non-electric; cleaning instruments, 
hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans; couscous 
cooking pots, non-electric; covers, not of paper, for 
flower pots; shaving brushes; make-up brushes; cages 
for household pets; baking mats; ladles for serving 
wine; polishing leather; hot pots, not electrically hea-
ted; glass bulbs [receptacles]; shoe trees; napkin rings; 
poultry rings; rings for birds; disposable aluminium 
foil containers for household purposes; coin banks; 
piggy banks; bread baskets for household purposes; 
baskets for household purposes; waste paper baskets; 
feeding troughs; pet feeding bowls, automatic; man-
gers for animals; lunch boxes; tea caddies; washtubs; 
earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; coffee 
percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; co-
ffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-wor-
ked product], other than for building; beer mugs; tan-
kards; rat traps; pot lids; aquarium hoods; butter-dish 
covers; dish covers; cheese-dish covers; reusable sili-
cone food covers; buttonhooks; reusable ice cubes; 
pitchers; perfume burners; watering cans; fly traps; 
insect traps; ice cream scoops; mixing spoons [kitchen 
utensils]; basting spoons [cooking utensils]; pie ser-
vers; spatulas for kitchen use; litter boxes for pets; 
butter dishes; material for brush-making; polishing 
materials for making shiny, except preparations, paper 
and stone; tablemats, not of paper or textile; noodle 
machines, hand-operated; lint removers, electric or 
non-electric; pasta makers, hand-operated; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, non-
electric; pepper mills, hand-operated; mills for house-
hold purposes, hand-operated; feather-dusters; bro-
oms; isothermic bags; confectioners' decorating bags 
[pastry bags]; bowls [basins]; pet feeding bowls; mo-

saics of glass, not for building; dishcloths; saucepan 
scourers of metal; soap boxes; mouse traps; cooking 
pot sets; nozzles for watering cans; pouring spouts;  
wine pourers; cake decorating tips and tubes; nozzles 
for watering hose; fitted picnic baskets, including dis-
hes; toilet cases; floss for dental purposes; fiberglass 
thread, other than for textile use; cookie [biscuit] cut-
ters; pastry cutters; sprinklers; syringes for watering 
flowers and plants; egg yolk separators; cotton waste 
for cleaning; wool waste for cleaning; cleaning tow; 
cold packs for chilling food and beverages; chops-
ticks; cocktail stirrers; food steamers, non-electric; 
pepper pots; oven mitts; animal grooming gloves; glo-
ves for household purposes; car washing mitts; polis-
hing gloves; gardening gloves; pestles for kitchen use; 
droppers for household purposes; wine-tasting pipe-
ttes; droppers for cosmetic purposes; plates for diffu-
sing aromatic oil; plates to prevent milk boiling over; 
dripping pans; trays for household purposes; trays of 
paper, for household purposes; lazy susans; heaters 
for feeding bottles, non-electric; candelabra [candles-
ticks]; trivets [table utensils]; coasters, not of paper or 
textile; grill supports; menu card holders; knife rests 
for the table; flat-iron stands; egg cups; abrasive pads 
for kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs; 
serving ladles; powdered glass for decoration; pottery; 
pots; cooking pots; painted glassware; tableware, ot-
her than knives, forks and spoons; porcelain ware; 
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; 
toilet utensils; trouser presses; toothpaste tube squ-
eezers; tortilla presses, non-electric [kitchen utensils]; 
deodorizing apparatus for personal use; cruet sets for 
oil and vinegar; make-up removing appliances; spice 
sets; apparatus for wax-polishing, non-electric; bottle 
openers, electric and non-electric; glove stretchers; 
bootjacks; crumb trays; tie presses; potholders; clot-
hes-pegs; glass stoppers; powder compacts, empty; 
perfume vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, 
non-electric; foam toe separators for use in pedicures; 
clothing stretchers; combs; electric combs; grills [coo-
king utensils]; sifters [household utensils]; drinking 
horns; shoe horns; candle drip rings; broom handles; 
salad bowls; place mats, not of paper or textile; beve-
rage urns, non-electric; sugar bowls; beaters, non-el-
ectric; egg separators, non-electric, for household pur-
poses; services [dishes]; coffee services [tableware]; 
liqueur sets; tea services [tableware]; cooking mesh 
bags, other than for microwaves; sieves [household 
utensils]; cinder sifters [household utensils]; tea strai-
ners; wine-tasting siphons; siphon bottles for carbona-
ted water; rolling pins, domestic; frying pans; squee-
gees [cleaning instruments]; steel wool for cleaning; 
currycombs; blenders, non-electric, for household 
purposes; scoops for household purposes; fruit pres-
ses, non-electric, for household purposes; drinking 
straws; salt cellars; drinking vessels; vessels of metal 
for making ices and iced drinks; refrigerating bottles; 
bulb basters; cups of paper or plastic; glasses [recep-
tacles]; drinking glasses; statues of porcelain, ceramic, 
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earthenware, terra-cotta or glass; figurines of porce-
lain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; glass 
for vehicle windows [semi-finished product]; plate 
glass [raw material]; opal glass; glass, unworked or 
semi-worked, except building glass; opaline glass; 
glass incorporating fine electrical conductors; ena-
melled glass, not for building; glass wool, other than 
for insulation; vitreous silica fibers, other than for tex-
tile use; fiberglass, other than for insulation or textile 
use; mortars for kitchen use; portable cool boxes, non-
electric; soup bowls; drying racks for laundry; rotary 
washing lines; tajines, non-electric; basins [receptac-
les]; table plates; disposable table plates; graters for 
kitchen use; insulating flasks; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; roller tu-
bes for peeling garlic; cloth for washing floors; polis-
hing cloths; cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; 
furniture dusters; aerosol dispensers, not for medical 
purposes; wax-polishing appliances, non-electric, for 
shoes; water apparatus for cleaning teeth and gums; 
electric devices for attracting and killing insects; wa-
tering devices; utensils for household purposes; kit-
chen utensils; cooking utensils, non-electric; coffee 
filters, non-electric; flasks; hip flasks; drinking bottles 
for sports; boot trees; molds [kitchen utensils]; egg 
poachers; cake moulds; ice cube molds; cookery mo-
ulds; deep fryers, non-electric; comb cases; bread 
bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; cups; 
garlic presses [kitchen utensils]; ironing board covers, 
shaped; tea infusers; decorative glass spheres; mops; 
mop wringers; cocktail shakers; cosmetic spatulas; 
corkscrews, electric and non-electric; animal bristles 
[brushware]; pig bristles for brush-making; brushes; 
dishwashing brushes; ski wax brushes; brushes for 
cleaning tanks and containers; lamp-glass brushes; 
horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; tooth-
brushes, electric; basting brushes; carpet sweepers; 
brushes for footwear; tar-brushes, long handled; toilet 
brushes; electric brushes, except parts of machines; 
eyebrow brushes; nail brushes; eyelash brushes; nutc-
rackers; ice tongs; salad tongs; sugar tongs; decanter 
tags; nest eggs, artificial; boxes for dispensing paper 
towels; dustbins; window-boxes; boxes of glass. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110154 A 
(800) 1555080 
(151) 2020 07 15 
(891) 2020 07 15 
(731) CAYAGO TEC GmbH 

Benzstraße 10, 32108 Bad Salzuflen, Germany 
(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01 

(511)  
7 – Motors, drive units and engines, other than for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles). 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, compact discs, DVDs 
and other digital recording media; calculating machi-
nes, data processing hardware, computers; computer 
software; remote control devices; storage batteries; 
chargers for electric batteries; charging stations for el-
ectric vehicles; commutation (electric apparatus for -). 
 

12 – Apparatus for locomotion by land, air or water; 
motorised water sports apparatus, namely means of 
transport on/under water; boats; parts and fittings for 
water vehicles, in particular load weights; wall and/or 
floor holders, in particular for motorised water sports 
apparatus, luggage for motorised water sports appara-
tus, propellers, hulls for water sports apparatus; con-
trol devices for boats, house claddings for the afore-
said water sports apparatus; transport devices, namely 
automotive trailers; handling carts. 
 

18 – Casual bags; leather and imitation leather; lugga-
ge; carrying cases; all-purpose carrying bags; sadd-
lery. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111055 A 
(800) 1433146 
(151) 2018 06 18 
(891) 2020 10 23 
(731) Farmak International Holding GmbH 

Mariahilferstrasse 136, A-1150 Wien,  
Austria 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – medicines for human purposes; drugs for treating 
the nervous system; antiepileptic medicines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111143 A 
(800) 1549781 
(151) 2020 04 24 
(891) 2020 12 11 
(731) FRATELLI DYNASTY LIMITED 

306 Victoria House, Victoria, Mahe,  
Seychelles 
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(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
(511) 
33 – Alcoholic beverages, except beer; brandy; wine; 
whisky; vodka; cocktails; liqueurs; rum; spirits [be-
verages]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111316 A 
(800) 1501160 
(151) 2019 09 28 
(891) 2020 10 12 
(731) PERUZE RENKLİER 

Kilicaslan Mahallesi Sivas, Bulvari No:74/2  
Melikgazi, Kayseri, Turkey 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.15.11; 11.03.04; 26.04.01; 26.04.05;  

26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.15;  
27.05.24; 27.07.24 

(511)  
30 – Coffee; coffee-based beverages; coffee bevera-
ges with milk; coffee flavorings; artificial coffee; ba-
king powder; bread; aromatic preparations for food; 
chocolate; chocolate-based beverages; chocolate-ba-
sed spreads; chocolate beverages with milk; chocolate 
mousses; chocolate spreads containing nuts; cocoa; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
tea; tea-based beverages; cheeseburgers (sandwiches); 
cookies; corn flakes; flour; frozen yogurt (confectio-
nery ices); honey; ice cream; ice cubes; iced tea; ice, 
natural or artificial; halvah; macaroni; macaroons (pa-
stry); noodles; oat-based food; oat flakes; oatmeal; 
pancakes; pasta; pastries; pasta sauce; pizzas; pop-
corn; potato flour; sandwiches; sago; sea water for 
cooking; spaghetti; spices; sugar; tacos; tarts; thicke-
ning agents for cooking foodstuffs; tomato sauce; tor-
tillas; vanillin (vanilla substitute); vegetal preparati-
ons for use as coffee substitutes; waffles; agave syrup 
(natural sweetener); allspice; cakes; gluten additives 
for culinary purposes; pies; puddings. 
 

32 – Beers; beer-based cocktails; mineral and aerated 
waters; table waters; soda water; lemonades; non-al-
coholic beverages; non-alcoholic beverages flavored 

with coffee; non-alcoholic beverages flavored with 
tea; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; non-alcoholic preparations for making 
beverages; cocktails, non-alcoholic; fruit juices; fruit 
nectars, non-alcoholic; vegetable juices (beverages); 
energy drinks; isotonic beverages; protein-enriched 
sports beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111356 A 
(800) 1571169 
(151) 2020 12 10 
(891) 2020 12 10 
(731) Swinkels Family Brewers N.V. 

De Stater 1, NL-5737 RV Lieshout,  
Netherlands 

(540) 

 
(591) White and several shades of blue and grey 
(531) 17.05.21; 24.01.03; 24.01.15; 29.01.12 
(511)  
32 – Beer; non-alcoholic drinks; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and ot-
her preparations for making beverages [non-alcoho-
lic]; alcohol-free beer; non-alcoholic malt beverages; 
brewery products [beers]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111357 A 
(800) 1571231 
(151) 2020 10 15 
(891) 2020 10 15 
(731) ROYAL ARMENIA JV LTD 

Davtashen 2nd Block 268, 0054 Yerevan,  
Armenia 

(540) 

 
(591) Purple, red, white  
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(531) 02.07.23; 05.07.27; 06.01.02; 07.05.05;  
22.05.10; 25.01.15; 25.07.01; 27.05.10;  
29.01.14 

(526) ARMENIA, ®, GROUND COFFEE,  
100% ARABICA 
(511)  
30 – Ground coffee. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111387 A 
(800) 1117057 
(151) 2012 04 12 
(891) 2020 12 08 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
3 – Color (colour) brightening chemicals for house-
hold purposes (laundry); laundry glaze; shining pre-
parations (polish); petroleum jelly for cosmetic pur-
poses; bath salts, not for medical purposes; laundry 
preparations; bleaching salts; cloths impregnated with 
a detergent for cleaning; disinfectant soap; deodorant 
soap; laundry soaking preparations; color-removing 
preparations; cakes of toilet soap; medicated soap; 
almond soap; detergents other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; soap; 
soap for foot perspiration; antiperspirant soap; oils for 
cleaning purposes; stain removers; laundry bleach; 
dry-cleaning preparations; antiperspirants (toiletries); 
talcum powder, for toilet use; cleaning preparations; 
scouring solutions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111388 A 
(800) 1147977 
(151) 2012 12 24 
(891) 2020 12 08 
(731) "Delta Medical Promotions AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Color- brightening chemicals for household pur-
poses [laundry]; laundry glaze; shining preparations 
[polish]; petroleum jelly for cosmetic purposes; bath 
salts, not for medical purposes; laundry preparations; 
bleaching salts; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; disinfectant soap; deodorant soap; laun-

dry soaking preparations; color-removing preparati-
ons; cakes of toilet soap; medicated soap; almond so-
ap; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; soap; soap for 
foot perspiration; antiperspirant soap; oils for cleaning 
purposes; stain removers; laundry bleach; dry-clea-
ning preparations; antiperspirants [toiletries]; talcum 
powder, for toilet use; cleaning preparations; scouring 
solutions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111392 A 
(800) 1412700 
(151) 2018 04 16 
(891) 2020 12 21 
(731) MOPRIA ALLIANCE, INC. 

5000 Executive Parkway, Suite 302   
San Ramon CA 94583, USA 

(540) 

  
(591) The color(s) black, green, light blue, blue, red,  

yellow and magenta is/are claimed as a feature  
of the mark 

(531) 25.07.06; 26.01.01; 27.05.01; 29.01.15 
(511)  
9 – Downloadable software for mobile phones and 
portable devices, namely, software for wireless prin-
ting; printers and multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning and/or transmitting 
documents and images. 
 

38 – Telecommunication services, namely, transmissi-
on of data by wireless communication networks for 
printing. 
 

42 – Computer software development in the field of 
mobile applications and technology; computer softwa-
re consultancy services, namely, in the field of wire-
less printing; development of standards for computer 
software development. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111461 A 
(800) 1572302 
(151) 2020 07 31 
(891) 2020 07 31 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

Selfsurance 
(591) Black, white  
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(511)  
36 – Insurance management services; administration 
of financial affairs; financial management of insuran-
ce plans; financial management of pre-paid health ca-
re plans; financial management of insurance claims; 
financial management of group insurance plans; life 
insurance agencies; financial data analysis; financial 
evaluation and analysis relating to insurance; financial 
feasibility studies relating to insurance; retail finan-
cing services; financial consultancy and insurance 
consultancy; insurance consultancy; insurance under-
writing consultancy; travel insurance; real estate insu-
rance services; insurance services relating to holiday 
travels and accommodation; life insurance; motor in-
surance brokerage; financial services relating to insu-
rance; financial services relating to the insurance of 
motor vehicles; consulting and information concer-
ning insurance; personal insurance services relating to 
the supply of legal services; consultancy and brokera-
ge services relating to vehicle insurance; consultancy 
and brokerage services relating to health insurance; 
consultancy and brokerage services relating to home 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to travel insurance; claim adjustment for non-life 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to accident insurance; consultancy and brokerage 
services relating to life insurance; health insurance; 
accident insurance; home contents insurance; insuran-
ce services relating to motor vehicles; property insu-
rance underwriting; insurance information; advisory 
services relating to life insurance; insurance brokera-
ge; insurance services; insurance agencies; insurance 
agency and brokerage; insurance services relating to 
real estate; insurance underwriting; insurance services 
relating to property; insurance brokerage for property; 
insurance services relating to holiday accommodation; 
providing insurance information; financial services 
rendered by insurance companies; insurance services 
relating to mechanical breakdown; insurance services 
for the protection of drivers; insurance services rela-
ting to the loss of personal possessions; life assurance 
brokerage; insurance services relating to the theft of 
personal possessions; insurance brokerage consultan-
cy and information; insurance services relating to can-
celled bookings for holidays; insurance services for 
the provision of emergency cash; computerised pro-
cessing of insurance claims; provision of insurance 
premium quotations; insurance premium rate compu-
ting; computerised information services relating to 
insurance; insurance services relating to life; financial 
advisory services relating to life assurance. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111462 A 
(800) 1572303 
(151) 2020 09 03 
(891) 2020 09 03 
(731) REANİMA KOZMETİK TİCARET LİMİTED  

ŞİRKETİ 

Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi,  
Şehit Kom. Onbaşı Uğur Hancı Sokak No:5,  
Avcılar, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, perfumery, 
cosmetics, fragrances, deodorants for personal use, 
soaps, dental care preparations, polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood. 
 

5 – Dental preparations and articles, sanitary prepara-
tions for medical use, hygienic pads, hygienic tam-
pons, plasters, materials for dressings, preparations 
for destroying vermin, fungicides, herbicides, deodo-
rants, other than for human beings or for animals, air 
purifying preparations, air deodorising preparations, 
disinfectants, antiseptics, detergents for medical pur-
poses, pharmaceutical preparations for medical pur-
poses, chemical preparations for medical purposes, 
chemical reagents for pharmaceutical purposes, dieta-
ry supplements for pharmaceutical purposes, dietary 
supplements, medical preparations for slimming pur-
poses, food for babies, herbs and herbal beverages ad-
apted for medicinal purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111463 A 
(800) 1572305 
(151) 2020 12 07 
(891) 2020 12 07 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

APP CLIP CODE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable and recorded computer software; 
downloadable and recorded computer software for 
processing, facilitating, verifying, and authenticating 
mobile payments and contactless transactions with 
retailers, merchants, and vendors via wearable and 
mobile devices; downloadable and recorded computer 
software for use in searching, transmitting, receiving, 
storing, accessing, finding, organizing and viewing 
geographic location information and providing con-
tent based on location; downloadable and recorded 
computer software for application development; 
downloadable and recorded computer software deve-
lopment tools; downloadable and recorded computer 
software used in developing other software applica-
tions; downloadable and recorded application pro-
gramming interface (API) software; downloadable 
and recorded software development kits (SDK); 
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downloadable and recorded computer software to 
maintain and operate a computer system; downloa-
dable and recorded computer operating software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111464 A 
(800) 1572307 
(151) 2020 07 31 
(891) 2020 07 31 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG, Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540) 

Beesafe 
(591) Black, white  
(511)  
36 – Insurance management services; administration 
of financial affairs; financial management of insuran-
ce plans; financial management of pre-paid health ca-
re plans; financial management of insurance claims; 
financial management of group insurance plans; life 
insurance agencies; financial data analysis; financial 
evaluation and analysis relating to insurance; financial 
feasibility studies relating to insurance; retail finan-
cing services; financial consultancy and insurance 
consultancy; insurance consultancy; insurance under-
writing consultancy; travel insurance; real estate insu-
rance services; insurance services relating to holiday 
travels and accommodation; life insurance; motor in-
surance brokerage; financial services relating to insu-
rance; financial services relating to the insurance of 
motor vehicles; consulting and information concer-
ning insurance; personal insurance services relating to 
the supply of legal services; consultancy and brokera-
ge services relating to vehicle insurance; consultancy 
and brokerage services relating to health insurance; 
consultancy and brokerage services relating to home 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to travel insurance; claim adjustment for non-life 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to accident insurance; consultancy and brokerage 
services relating to life insurance; health insurance; 
accident insurance; home contents insurance; insuran-
ce services relating to motor vehicles; property insu-
rance underwriting; insurance information; advisory 
services relating to life insurance; insurance brokera-
ge; insurance services; insurance agencies; insurance 
agency and brokerage; insurance services relating to 
real estate; insurance underwriting; insurance services 
relating to property; insurance brokerage for property; 
insurance services relating to holiday accommodation; 
providing insurance information; financial services 
rendered by insurance companies; insurance services 
relating to mechanical breakdown; insurance services 
for the protection of drivers; insurance services rela-
ting to the loss of personal possessions; life assurance 
brokerage; insurance services relating to the theft of 
personal possessions; insurance brokerage consultan-
cy and information; insurance services relating to can-

celled bookings for holidays; insurance services for 
the provision of emergency cash; computerised proce-
ssing of insurance claims; provision of insurance pre-
mium quotations; insurance premium rate computing; 
computerised information services relating to insuran-
ce; insurance services relating to life; financial advi-
sory services relating to life assurance. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111465 A 
(800) 1572328 
(151) 2020 08 14 
(891) 2020 08 14 
(731) Industrial Innovation Group SARL 

16 Rue de la Pélisserie, CH-1204 Genève,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.05;  

26.01.15; 27.05.01 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science, photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; un-
processed artificial resins, unprocessed plastics; fire 
extinguishing and fire prevention compositions; tem-
pering and soldering preparations; materials for tan-
ning leather and animal skins; adhesives for use in in-
dustry; mastics and other filler pastes; compost, ma-
nures, fertilizing products; biological preparations for 
use in industry and science. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, 
dyes; printing inks, marking inks and engraving inks; 
Unprocessed natural resins; metals in foil and powder 
form for painting, decoration, printing and works of 
art. 
 

3 – Non-medicated toiletry preparations and cosmetic 
products; non-medicated dentifrices; perfumery pro-
ducts, essential oils; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, deg-
reasing and abrasive preparations. 
 

5 – Veterinary preparations; hygienic products for 
medicine; dietetic substances and foodstuffs for medi-
cal or veterinary use, food for babies; food supple-
ments for humans and animals; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental imp-
ressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
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orthopedic articles; suture material; therapeutic and 
assistance devices designed for people with disabili-
ties; massage apparatus; apparatus, devices and artic-
les for child care. 
 

16 – Paper and cardboard; printing products (printed 
matter); bookbinding material; photographs; statione-
ry and office requisites, excluding furniture; adhesives 
for stationery or household purposes; drawing mate-
rial and material for artists; paintbrushes; instructional 
or teaching material; sheets, films and bags of plastic 
materials for wrapping and packaging; printing type, 
printing blocks. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica being 
unprocessed or semi-processed and substitutes of all 
these materials; plastic materials and resins in extru-
ded form used in manufacturing operations; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes not of 
metal. 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins; 
luggage and transport bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, 
leashes and clothing for animals. 
 

19 – Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; 
transportable buildings not of metal; monuments not 
of metal. 
 

22 – Ropes and strings; nets; tents and tarpaulins; aw-
nings of textile or synthetic materials; sails; bags for 
the transport and storage of merchandise in bulk; pad-
ding and stuffing materials, excluding paper, card-
board, rubber or plastic materials; raw fibrous textile 
materials and their substitutes. 
 

23 – Threads for textile use. 
 

24 – Textiles and substitutes thereof; household linen; 
curtains of textile or plastic. 
 

25 – Clothing, footwear, headwear. 
 

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall han-
gings not of textile. 
 

34 – Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and 
cigars; electronic cigarettes and oral sprays for smo-
kers; smokers' articles; matches. 
 

35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; the brin-
ging together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof) in retail and/or 
wholesale stores, as well as in mail-order catalogs and 
on websites enabling customers to conveniently view 
and purchase said goods. 
39 – Transport; packaging and storage of merchan-
dise; travel organization. 
 

40 – Treatment of materials; recycling of trash and  
waste; air purification and water treatment; printing  
services; food and beverage preservation. 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; indus-
trial analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
design and development of computers and software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111491 A 
(800) 1572875 
(151) 2020 07 24 
(891) 2020 07 24 
(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD. 

10 Anson Road, # 44-12 International Plaza, 
Singapore 079903, Singapore 

(540)  

RICOTA 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Unwrought or semi-wrought common metals; pi-
pes of metal; sleeves [metal hardware]; fittings of me-
tal for building; railway material of metal; bands of 
metal for tying-up purposes; clips of metal for cables 
and pipes; small hardware of metal; buckles of com-
mon metal [hardware]; nails; fittings of metal for fur-
niture; non-electric door bells of metal; locks of me-
tal, other than electric; padlocks; keys of metal; safes 
[strong boxes]; vice claws of metal; tool chests of me-
tal, empty; labels of metal; bells for animals; rods of 
metal for welding; anchors; identification bracelets of 
metal; weather- or wind- vanes of metal; tree protec-
tors of metal; traps for wild animals; works of art of 
common metal; iron ores; monuments of metal; angle 
irons of metal; props of metal; elbows of metal for 
pipes; junctions of metal for pipes; valves of metal, 
other than parts of machines; reinforcing materials of 
metal for pipes; collars of metal for fastening pipes; 
staircases of metal; buildings, transportable, of metal; 
fences of metal; building materials of metal; scaffol-
ding of metal; steel wire; ropes of metal; wall plugs of 
metal; screws of metal; hinges of metal; hooks [metal 
hardware]; pulleys of metal, other than for machines. 
 

7 – Agricultural machines; lawnmowers [machines]; 
aerating pumps for aquaria; forage harvesters; milking 
machines; electric hair clipping machines for animals; 
woodworking machines; saws [machines]; corrugated 
paperboard making machines; machines for making 
diaper-pants of paper; printing machines; looms; si-
zing machines; tea processing machines; electromec-
hanical food preparation machines; tobacco proces-
sing machines; leather-working machines; stitching 
machines; bicycle assembling machines; brick making 
machines; engraving machines; machines for making 
electric batteries; cord making machines; enamel ma-
king machines; machines for making bulbs; packaging 
machines; machines for making coal briquettes; elec-
tric kitchen machines; washing machines [laundry]; 
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centrifugal mills; gluing machines; glass-working ma-
chines; fertilizers making machines; electromechani-
cal machines for chemical industry; mine borers; cu-
tters [machines]; oil-well pumping machines; mixing 
machines; disintegrators; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; pneumatic hammers; trimming machines; 
foundry machines; metalworking machines; steam en-
gines; igniting devices for internal combustion engi-
nes; wind-powered installations for generating elec-
tricity; machines for making needles; machines for 
making zippers; stands for machines; cutting machi-
nes; machines for making wires and cables; tools 
[parts of machines]; machines and apparatus for po-
lishing [electric]; drilling heads [parts of machines]; 
hand-held tools, other than hand-operated; power-ope-
rated angle grinders; machines for the manufacture of 
electronic components; machines for the production 
of electronic instruments; machines for use in the ma-
nufacture of electronic instruments; machines for use 
in the manufacture of electronic parts; machines for 
washing electronic components in chemicals; machi-
nes for washing electronic components in solvents; 
machines for the production of optical apparatus; ma-
chines for separating gas; paint spraying machines; 
dynamos; motors, other than for land vehicles; pumps 
[machines]; valves [parts of machines]; compressed 
air machines; pneumatic cylinder (part of machines); 
propulsion mechanisms, other than for land vehicles; 
bearings [parts of machines]; belts for machines; elec-
tric welding machines; electric machines and appara-
tus for cleaning; high pressure washers; vacuum clea-
ners; filter presses; electric shoe polishers; electropla-
ting machines; electric door openers. 
 

8 – Abrading instruments [hand instruments]; hand-
operated agricultural implements; hand-operated gar-
den tools; instruments and tools for skinning animals; 
harpoons; manicure sets; bits [parts of hand tools]; 
perforating tools [hand tools]; riveters [hand tools]; 
hand-operated lifting jacks; hand-operated guns for 
the extrusion of mastics; graving tools [hand tools]; 
trowels for mason; secateurs; sabres; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; handles for hand-operated 
hand tools; hand-operated hand tools. 
 

9 – Downloadable computer software programs for 
data management, for on-line shopping and for proce-
ssing electronic payments to and from others; coun-
ters; apparatus to check franking; counterfeit coin de-
tectors; ticket dispensers; voting machines; apparatus 
for scanning the retina for the security identification 
of persons; biometric identification apparatus; photo-
copiers [photographic, electrostatic, thermic); weig-
hing apparatus and instruments; measuring apparatus; 
electronic notice boards; navigational instruments; el-
ectronic video surveillance apparatus; cameras [pho-
tography]; surveying apparatus and instruments; le-
vels [instruments for determining the horizontal]; spe-
ed checking apparatus for vehicles; pressure measu-
ring apparatus; chemistry apparatus and instruments; 

electric measuring devices; lasers, not for medical 
purposes; optical apparatus and instruments; materials 
for electricity mains [wires, cables]; semi-conductors; 
electronic chip cards; condensers [capacitors]; electric 
switches; electric couplings; electric plugs; control 
panels [electricity]; covers for electric outlets; video 
screens; remote control apparatus; optical fibers [light 
conducting filaments]; heat regulating apparatus; ligh-
tning rods; electrolysers; fire extinguishing apparatus; 
radiological apparatus for industrial purposes; protec-
tion devices for personal use against accidents; clot-
hing for protection against accidents, irradiation and 
fire; protective masks; gloves for protection against 
accidents; knee-pads for workers; electric theft pre-
vention installations; electric locks; eyeglasses; elec-
tric batteries; chargers for electric batteries; animated 
cartoons; safety boots for industrial use; electric 
sockets; industrial contactor starters, electrical; ear 
plugs for divers; electric locks; biometric fingerprint 
door locks; industrial endoscope cameras; rearview 
cameras for vehicles; sensor; alarms; cabinets for lo-
udspeakers; printers for use with computers; mobile 
power supplies, namely rechargeable batteries; tacho-
graphs; bathroom scales; remote control apparatus; 
computer network switches; computer network brid-
ges; Internet router; radio receivers and transmitters; 
radio signal tuners; electric door bells; interphones; 
video phones; video monitor; air analysis apparatus; 
wireless routers; measures; rulers [measuring instru-
ments]; tape measures. 
 

11 – Electric lamps; lighting apparatus and installati-
ons; lighting tubes; lights for vehicles; germicidal 
lamps for purifying air; curling lamps; oil lamps; coo-
king apparatus and installations; lava rocks for use in 
barbecue grills; cooling appliances and installations; 
air purifying apparatus and machines; fans [air-con-
ditioning]; electric hair dryers; electric heating appa-
ratus; apparatus for producing fog; taps; pipes [parts 
of sanitary installations]; automatic watering installa-
tions; bath installations; sanitary apparatus and ins-
tallations; water purification installations; electric ra-
diators; lighters; light bulbs; searchlights; electric tor-
ches; refrigerating appliances and installations; air-
conditioning installations; water purifying apparatus 
and machines; pocket warmers; air purifier for hou-
sehold purposes; electric water purifier for household 
purposes; humidifiers for household purposes; electric 
kettles; extractor hoods for kitchens; gas burners; heat 
guns; cocks for pipes and pipelines; disinfectant appa-
ratus; electrically heated clothing. 
 

35 – Advertising; online advertising on a computer 
network; business management assistance; organizati-
on of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; import-export agen-
cy services; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; personnel management consultan-
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cy; relocation services for businesses; systemization 
of information into computer databases; office ma-
chines and equipment rental; book-keeping; rental of 
vending machines; sponsorship search; rental of sales 
stands; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; who-
lesale services for pharmaceutical, veterinary and sa-
nitary preparations and medical supplies; employment 
agency; commercial information agency services; 
marketing; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111492 A 
(800) 1128353 
(151) 2012 06 18 
(891) 2020 11 25 
(731) Farmak International Holding GmbH 

Mariahilferstrasse 136, A-1150 Wien, Austria 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Medicines for human purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111493 A 
(800) 1471179 
(151) 2019 04 02 
(891) 2020 12 10 
(731) Jose Bay e.U. 

DC Tower, Tür 2, 30. Stock, Donau-City-Straße  
7, A-1220 Wien, Austria 

(540)  

Jobchain 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; software for mobile phones; 
mobile software; software for smartphones; business 
intelligence software; financial management software; 
databases (electronic); database server software; data-
bases; computer database servers; database engines; 
interactive databases; databases. 
 

42 – Certification of data via blockchain; data storage 
via blockchain; computer software design; software 
engineering; software development; design of infor-
mation systems relating to finance; maintenance of 
data bases; development of data bases. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 111495 A 
(800) 1540337 
(151) 2020 06 09 
(891) 2020 12 29 
(731) RVL PHARMACEUTICALS, INC. 

400 CROSSING BOULEVARD,  
BRIDGEWATER NJ 08807, USA 

(540)  

UPNEEQ 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Ophthalmic pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111560 A 
(800) 1573644 
(151) 2020 11 10 
(891) 2020 11 10 
(731) SP-LOGISTICS HOLDINGS LTD 

Fitzroy House, Crown Street, Ipswich  
IP1 3LG, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Blue, white  
(531) 01.05.24; 26.01.02; 27.03.12; 29.01.04 
(511)  
35 – Business management of logistics and clinical 
trials supply chains (by all modes of transport); trac-
king, tracing and control of inventory through compu-
terized business systems for management of all types 
of logistics, transportation, warehousing and clinical 
trials; clinical trials logistics analytics and forecasting 
including utilization of big data. 
 

36 – Customs brokerage. 
 

39 – Delivery of goods including pharmaceuticals, 
medical equipment, materials for clinical trials; pas-
senger transport; packaging and warehousing servi-
ces; storage of goods including pharmaceuticals, me-
dical equipment, materials for clinical trials; arranging 
the storage and arranging transportation of goods inc-
luding pharmaceuticals, medical equipment, advanced 
therapy, other materials for clinical trials; packaging 
and storage services; packaging and labeling of goods. 
 

42 – Scientific investigations for medical purposes; 
scientific research in the field of pharmacy; scientific 
and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research ser-
vices; conducting clinical trials; providing medical 
and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; computer progra-
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mming; development of computer platforms including 
for clinical trials logistics, telemedicine, advance the-
rapy; information technology [IT] consultancy; qua-
lity assurance and quality control consultancy; softwa-
re as a service [SaaS]. 
 

44 – Hospital services; telemedicine services; dentist-
ry, optometry and mental health services; medical cli-
nic services and medical analysis services for diag-
nostic and treatment purposes provided by medical 
laboratories, such as x-ray examinations and taking of 
blood samples; therapy services, for example, physio-
therapy and speech therapy; pharmacy advice and 
preparation of prescriptions by pharmacists; blood 
bank and human tissue bank services; convalescent 
home and rest home services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111561 A 
(800) 1573655 
(151) 2020 10 13 
(891) 2020 10 13 
(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
(540)  

VIRUSTAD 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; medicine; sanitary preparations for medical 
purposes; nasal rinse, nasal sprays; solutions for inha-
lation, gargling and nasal rinsing; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; vermin des-
troying preparations; fungicides, herbicides. 
 

10 – Inhalers; medical devices and apparatus; aerosol 
dispensers for medical purposes, containers for medi-
cines, nebulisers for medical purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111562 A 
(800) 1573748 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLICHY,  
France 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Lighters for smokers (not of precious metal); 
smokers' articles (not of precious metal). 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111563 A 
(800) 1573762 
(151) 2020 12 14 
(891) 2020 12 14 
(731) JOINT STOCK COMPANY "FATS AND OIL 

INTEGRATED WORKS" 
UL. TITOVA 27, RU-620085  
EKATERINBURG, SVERDLOVSKAYA  
OBLAST, Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) White, light blue, blue, dark blue and green 
(531) 02.09.01; 25.01.15; 25.05.02; 26.01.03;  

26.01.14; 26.01.24; 28.05; 29.01.13 
(511)  
30 – Mayonnaise; mayonnaise sauce. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111564 A 
(800) 1573821 
(151) 2020 10 30 
(891) 2020 10 30 
(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; medical and veteri-
nary preparations; medicine; sanitary preparations for 
medical purposes; nasal rinsing, nasal sprays; solu-
tions for nasal inhalation, gargling and rinsing; diete-
tic food and substances adapted for medical or veteri-
nary use, food for babies; dietary supplements for hu-
mans and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

10 – Inhalers; medical devices and apparatus; aerosol 
dispensers for medical purposes; containers for ad-
ministering pharmaceuticals, vaporizers for medical 
purposes. 
___________________________________________ 
 
 

 
 #21  2021 11 25 

 
90 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 111574 A 
(800) 1411753 
(151) 2018 04 16 
(891) 2020 12 21 
(731) MOPRIA ALLIANCE, INC. 

5000 Executive Parkway, Suite 302,  
San Ramon CA 94583, USA 

(540)  

MOPRIA 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable software for mobile phones, por-
table devices, software for wireless printing; printers 
and multifunction electronic devices for use in co-
pying, printing, scanning and/or transmitting docu-
ments and images. 
 

38 – Telecommunication services, namely, transmis-
sion of data by wireless communication networks for 
printing. 
 

42 – Computer software development in the field of 
mobile applications and technology; computer soft-
ware consultancy services, namely, in the field of wi-
reless printing; development of standards for compu-
ter software development. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111622 A 
(800) 1574246 
(151) 2020 11 13 
(891) 2020 11 13 
(731) B.H. Lizenz GmbH 

Rosemeyerstraße 14, 44139 Dortmund, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.13.01; 27.05.01; 27.05.09 
(511)  
32 – Beer and non-alcoholic beverages; soft drinks; 
preparations for making beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111623 A 
(800) 1574284 
(151) 2020 11 30 
(891) 2020 11 30 
(731) "Sonkei" Limited Liability Company 

ul. Profsoyuznaya, d. 40/42, pom. 18-18a,  
Kazan, RU-420111 Republic of Tatarstan,  
Russian Federation 

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavourings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-
nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoema-
kers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; de-
pilatories; air fragrance reed diffusers; scented wood; 
perfumes; non-slipping liquids for floors; windshield 
cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; vol-
canic ash for cleaning; perfumery; decorative transfers 
for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving 
stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow pen-
cils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; car-
bides of metal [abrasives]; alum stones [astringents]; 
Tripoli stone for polishing; adhesives for affixing fal-
se eyelashes; adhesives for affixing false hair; hair 
conditioners; quillaia bark for washing; corundum 
[abrasive]; beard dyes; colorants for toilet purposes; 
cosmetic dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe 
cream; polishing creams; cosmetic creams; skin whi-
tening creams; polishing rouge; incense; hair spray; 
nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; beauty masks; oils for cleaning 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for cosme-
tic purposes; oils for toilet purposes; essential oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
essential oils of citron; bergamot oil; gaultheria oil; 
jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; oil of 
turpentine for degreasing; whiting; cleaning chalk; al-
mond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for 
toilet purposes; musk [perfumery]; soap; deodorant 
soap; shaving soap; soap for brightening textile; cakes 
of toilet soap; antiperspirant soap; soap for foot pers-
piration; almond soap; mint for perfumery; cosmetic 
kits; emery; gel eye patches for cosmetic purposes; 
nail art stickers; false nails; eau de Cologne; bases for 
flower perfumes; joss sticks; pastes for razor strops; 
toothpaste; pumice stone; lipstick cases; hydrogen pe-
roxide for cosmetic purposes; breath freshening strips; 
teeth whitening strips; abrasive cloth; glass cloth [ab-
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rasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic purpo-
ses; breath freshening preparations for personal hy-
giene; shaving preparations; bath preparations, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; ha-
ir straightening preparations; hair waving preparati-
ons; laundry soaking preparations; grinding preparati-
ons; smoothing preparations [starching]; color-remo-
ving preparations; leather bleaching preparations; 
polishing preparations; denture polishes; mouthwas-
hes, not for medical purposes; cosmetic preparations 
for slimming purposes; starch glaze for laundry pur-
poses; preparations to make the leaves of plants shiny; 
eye-washes, not for medical purposes; fabric softeners 
for laundry use; laundry bleach; dry-cleaning prepa-
rations; paint stripping preparations; lacquer-remo-
ving preparations; make-up removing preparations; 
floor wax removers [scouring preparations]; varnish-
removing preparations; rust removing preparations; 
nail care preparations; cleaning preparations; prepara-
tions for cleaning dentures; wallpaper cleaning prepa-
rations; preparations for unblocking drain pipes; che-
mical cleaning preparations for household purposes; 
collagen preparations for cosmetic purposes; bleac-
hing preparations [decolorants] for household purpo-
ses; laundry preparations; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; sunscreen preparations; color-
brightening chemicals for household purposes [laund-
ry]; shining preparations [polish]; make-up powder; 
diamantine [abrasive]; stain removers; nail varnish re-
movers; vaginal washes for personal sanitary or deo-
dorant purposes; scouring solutions; false eyelashes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues im-
pregnated with make-up removing preparations; baby 
wipes impregnated with cleaning preparations; safrol; 
massage candles for cosmetic purposes; laundry blu-
eing; turpentine for degreasing; potpourris [fragran-
ces]; bleaching soda; washing soda, for cleaning; bath 
salts, not for medical purposes; bleaching salts; fu-
migation preparations [perfumes]; preservatives for 
leather [polishes]; ammonia [volatile alkali] [deter-
gent]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cos-
metics; make-up preparations; sun-tanning preparati-
ons [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent 
waving; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; shoe wax; cosmetics for 
animals; cosmetics for children; mascara; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; cleansers for intimate personal hy-
giene purposes, non medicated; douching preparations 
for personal sanitary or deodorant purposes [toilet-
ries]; degreasers, other than for use in manufacturing 
processes; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; toiletry preparations; antiperspi-
rants [toiletries]; phytocosmetic preparations; talcum 
powder, for toilet use; cotton sticks for cosmetic pur-
poses; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; henna [co-
smetic dye]; shampoos; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; shampoos for pets 

[non-medicated grooming preparations]; dry sham-
poos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for cosme-
tic purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal 
essences; badian essence; mint essence [essential oil]. 
 

5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes; algici-
des; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; acet-
ates for pharmaceutical purposes; germicides; balms 
for medical purposes; bandages for dressings; diag-
nostic biomarker reagents for medical purposes; bioci-
des; bracelets impregnated with insect repellent; bro-
mine for pharmaceutical purposes; paper for mustard 
plasters; fly catching paper; reagent paper for veteri-
nary purposes; reagent paper for medical purposes; 
mothproofing paper; petroleum jelly for medical pur-
poses; vaccines; oxygen baths; antiseptic cotton; asep-
tic cotton; absorbent cotton; wadding for medical pur-
poses; cotton for medical purposes; dietetic substan-
ces adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substances 
for microorganisms; radioactive substances for medi-
cal purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical 
purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; 
sea water for medicinal bathing; mineral waters for 
medical purposes; thermal water; dietary fiber; mol-
ding wax for dentists; gases for medical purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; sexual stimu-
lant gels; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydras-
tinine; glycerine for medical purposes; glycerophos-
phates; glucose for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; hormones for medical pur-
poses; mustard for pharmaceutical purposes; mustard 
plasters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purpo-
ses; disinfectants; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air deodorising preparations; 
deodorants for clothing and textiles; diastase for me-
dical purposes; digitalin; vitamin supplement patches; 
mineral food supplements; nutritional supplements; 
albumin dietary supplements; dietary supplements for 
animals; yeast dietary supplements; alginate dietary 
supplements; glucose dietary supplements; casein die-
tary supplements; lecithin dietary supplements; linse-
ed oil dietary supplements; propolis dietary supple-
ments; protein dietary supplements; protein supple-
ments for animals; royal jelly dietary supplements; 
pollen dietary supplements; wheat germ dietary supp-
lements; linseed dietary supplements; acai powder 
dietary supplements; dietary supplements with a cos-
metic effect; enzyme dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes; gelatine for medical purpo-
ses; cod liver oil; isotopes for medical purposes; im-
munostimulants; insecticides; iodine for pharmaceuti-
cal purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
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alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodo-
form; calomel [fungicide]; cream of tartar for pharma-
ceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; 
camphor for medical purposes; capsules for medici-
nes; cachets for pharmaceutical purposes; capsules 
made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuti-
cals; hemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; 
carbolineum [parasiticide]; caustics for pharmaceuti-
cal 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; co-
llodion for pharmaceutical purposes; corn rings for 
the feet; medicated candies; angostura bark for medi-
cal purposes; barks for pharmaceutical purposes; ce-
dar 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 pur-
poses; medicated animal feed; medicinal roots; rhu-
barb roots for pharmaceutical purposes; lint for me-
dical 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; liqu-
orice for pharmaceutical purposes; lactose for phar-
maceutical purposes; crystallized rock sugar for medi-
cal purposes; adhesive plasters; medicines for allevia-
ting constipation; adhesive tapes for medical purpo-
ses; lecithin for medical purposes; lotions for veteri-
nary purposes; medicated hair lotions; lotions for 
pharmaceutical purposes; medicated after-shave loti-
ons; personal sexual lubricants; lupulin for pharma-
ceutical purposes; magnesia for pharmaceutical pur-
poses; liniments; frostbite salve for pharmaceutical 
purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
sunburn ointments; mercurial ointments; gauze for 
dressings; medicinal oils; mustard oil for medical pur-
poses; camphor oil for medical purposes; castor oil for 
medical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes; dill oil for medical purposes; dental mas-
tics; dental abrasives; dental impression materials; 
teeth filling material; dressings, medical; surgical dre-
ssings; drugs for medical purposes; medicines for ve-
terinary purposes; serotherapeutic medicines; medici-
nes for human purposes; medicines for dental purpo-
ses; menthol; medicinal drinks; moleskin for medical 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; 
powdered milk for babies; royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes; milk ferments for pharmaceutical purpo-
ses; irish moss for medical purposes; flour for phar-
maceutical 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; injectable dermal fillers; narco-
tics; medicinal infusions; tincture of iodine; eucalyp-
tol for pharmaceutical purposes; tinctures for medical 
purposes; opium; opodeldoc; decoctions for pharma-
ceutical purposes; antiparasitic collars for animals; 
cotton sticks for medical purposes; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; 
pastilles for pharmaceutical purposes; medicated toot-
hpaste; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins 
for pharmaceutical purposes; peptones for pharma-
ceutical purposes; hydrogen peroxide for medical pur-
poses; pesticides; food for babies; leeches for medical 
purposes; blood plasma; nicotine patches for use as 
aids to stop smoking; eyepatches for medical purpo-
ses; poultices; compresses; scapulars for surgical 
purposes; babies' diapers; diapers for pets; diapers for 
incontinence; breast-nursing pads; bunion pads; po-
mades for medical purposes; powder of cantharides; 
pyrethrum powder; chilblain preparations; mothproo-
fing preparations; anti-uric preparations; bacterial pre-
parations for medical and veterinary use; bacteriologi-
cal preparations for medical and veterinary use; bal-
samic preparations for medical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; biological prepara-
tions for veterinary purposes; biological preparations 
for medical purposes; veterinary preparations; bis-
muth preparations for pharmaceutical purposes; vita-
min preparations; diagnostic preparations for veterina-
ry purposes; diagnostic preparations for medical pur-
poses; douching 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; prepara-
tions to facilitate teething; preparations for the treat-
ment of burns; fumigation preparations for medical 
purposes; opotherapy preparations; air purifying pre-
parations; bronchodilating preparations; preparations 
for reducing sexual activity; sterilising preparations; 
soil-sterilising preparations; corn remedies; pharma-
ceutical preparations for treating dandruff; prepara-
tions for destroying noxious animals; preparations for 
destroying noxious plants; preparations for destroying 
dry rot fungus; larvae exterminating preparations; fly 
destroying preparations; preparations for destroying 
mice; slug exterminating preparations; vermin destro-
ying preparations; pharmaceutical preparations for 
skin care; contact lens cleaning preparations; lime-ba-
sed pharmaceutical preparations; preparations of mic-
roorganisms for medical or veterinary use; styptic pre-
parations; medicated eye-washes; medicinal hair 
growth preparations; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; opiates; anticrypto-
gamic preparations; aloe vera preparations for phar-
maceutical purposes; preparations of trace elements 
for human and animal use; sulfonamides [medicines]; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical prepara-
tions for treating sunburn; enzyme preparations for 
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veterinary purposes; enzyme preparations for medical 
purposes; phytotherapy preparations for medical pur-
poses; chemico-pharmaceutical preparations; chemi-
cal preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepara-
tions for treating diseases affecting cereal plants; che-
mical preparations for treating wheat blight; chemical 
preparations for treating diseases affecting vine 
plants; chemical preparations for treating mildew; 
chemical preparations for treating phylloxera; chemi-
cal preparations for pharmaceutical purposes; collyri-
um; lead water; chemical conductors for electrocar-
diograph electrodes; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; by-products of the processing of cereals for 
dietetic or medical purposes; homogenized food adap-
ted for medical purposes; freeze-dried food adapted 
for medical purposes; pharmaceuticals; sanitary to-
wels; panty liners [sanitary]; propolis for pharmaceu-
tical purposes; pearl powder for medical purposes; ra-
dium for medical purposes; solvents for removing 
adhesive plasters; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; vaginal washes for medical purposes; solu-
tions for contact lenses; chemical reagents for medical 
or veterinary purposes; gum for medical purposes; 
rubber for dental purposes; chewing gum for medical 
purposes; nicotine gum for use as an aid to stop 
smoking; insect repellents; insect repellent incense; 
repellents for dogs; tissues impregnated with pharma-
ceutical lotions; sarsaparilla for medical purposes; 
sugar for medical purposes; asthmatic tea; fumigating 
sticks; massage candles for therapeutic purposes; su-
ppositories; linseed for pharmaceutical purposes; to-
bacco-free cigarettes for medical purposes; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; syrups for phar-
maceutical purposes; turpentine for pharmaceutical 
purposes; milking grease; greases for veterinary pur-
poses; greases for medical purposes; lacteal flour for 
babies; infant formula; soporifics; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; mineral water salts; 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; malt for pharmaceutical purposes; se-
men for artificial insemination; alcohol for pharma-
ceutical purposes; medicinal alcohol; alloys of preci-
ous metals for dental purposes; ergot for pharmaceuti-
cal purposes; cooling sprays for medical purposes; 
digestives for pharmaceutical purposes; nervines; an-
tibacterial handwashes; adjuvants for medical purpo-
ses; astringents for medical purposes; vermifuges; di-
sinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; appetite suppressants for medical 
purposes; medical preparations for slimming purpo-
ses; parasiticides; mouthwashes for medical purposes;  
febrifuges; depuratives; animal washes [insecticides]; 
detergents for medical purposes; cattle washes [insec-
ticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veteri-

nary washes; vesicants; purgatives; chemical contra-
ceptives; antiparasitic preparations; remedies for foot 
perspiration; sedatives; laxatives; tonics [medicines]; 
medicated toiletry preparations; media for bacteriolo-
gical cultures; steroids; strychnine; serums; antioxi-
dant pills; tanning pills; appetite suppressant pills; 
slimming pills; jujube, medicated; sanitary tampons; 
vulnerary sponges; thymol for pharmaceutical purpo-
ses; biological tissue cultures for veterinary purposes; 
biological tissue cultures for medical purposes; smo-
king herbs for medical purposes; medicinal herbs; 
transplants [living tissues]; surgical implants comp-
rised of living tissues; babies' diaper-pants; pants, 
absorbent, for incontinence; sanitary panties; charcoal 
for pharmaceutical purposes; fennel for medical pur-
poses; porcelain for dental prostheses; phenol for 
pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary pur-
poses; enzymes for medical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for phar-
maceutical purposes; phosphates for pharmaceutical 
purposes; fungicides; quinine for medical purposes; 
chinoline for medical purposes; diabetic bread adap-
ted 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 medici-
nal purposes; insecticidal animal shampoos; medica-
ted shampoos; medicated shampoos for pets; pedicu-
licidal shampoos; medicated dry shampoos; pre-filled 
syringes for medical purposes; eucalyptus for pharma-
ceutical purposes; herbal extracts for medical purpo-
ses; plant extracts for pharmaceutical purposes; tobac-
co extracts [insecticides]; extracts of hops for pharma-
ceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparati-
ons]; ethers for pharmaceutical purposes; esters for 
pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharma-
ceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes; rat poison; poisons; bacterial poisons; jalap. 
 

10 – Analysers for bacterial identification for medical 
purposes; cholesterol meters; blood testing apparatus; 
testing apparatus for medical purposes; anaesthetic 
apparatus; galvanic therapeutic appliances; apparatus 
for artificial respiration; apparatus for the treatment of 
deafness; physical exercise apparatus for medical pur-
poses; body rehabilitation apparatus for medical pur-
poses; 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; microder-
mabrasion apparatus; fumigation apparatus for medi-
cal purposes; apparatus for the regeneration of stem 
cells for medical purposes; apparatus for DNA and 
RNA testing for medical purposes; apparatus and ins-
tallations for the production of X-rays, for medical 
purposes; magnetic resonance imaging [MRI] appa-
ratus for medical purposes; orthodontic appliances; 
radiological apparatus for medical purposes; X-ray 
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apparatus for medical purposes; hearing aids; nasal 
aspirators; hernia bandages; maternity belts; banda-
ges, elastic; cupping glasses; biomagnetic rings for 
therapeutic or medical purposes; dental burs; acup-
ressure bands; bracelets for medical purposes; anti-
rheumatism bracelets; anti-nausea wristbands; feeding 
bottles; air cushions for medical purposes; vaporizers 
for medical purposes; hot air vibrators for medical 
purposes; vibromassage apparatus; gastroscopes; he-
mocytometers; glucometers; lice combs; surgical spo-
nges; defibrillators; dialyzers; containers especially 
made for medical waste; clips, surgical; mirrors for 
dentists; mirrors for surgeons; probes for medical pur-
poses; urethral probes; artificial teeth; acupuncture 
needles; suture needles; needles for medical purposes; 
orthopedic articles; pill crushers; biodegradable bone 
fixation implants; surgical implants comprised of 
artificial materials; inhalers; hydrogen inhalers; injec-
tors for medical purposes; incubators for medical pur-
poses; incubators for babies; obstetric apparatus; obs-
tetric apparatus for cattle; electric acupuncture instru-
ments; surgical cutlery; insufflators; endoscopy came-
ras for medical purposes; cannulae; droppers for me-
dical purposes; dropper bottles for medical purposes; 
heart rate monitoring apparatus; heart pacemakers; 
catheters; catgut; draw-sheets for sick beds; enema 
apparatus for medical purposes; clips for dummies; 
artificial skin for surgical purposes; menstrual cups; 
teething rings; anti-rheumatism rings; compressors 
[surgical]; thermo-electric compresses [surgery]; ab-
dominal corsets; corsets for medical purposes; crut-
ches; dentists' armchairs; armchairs for medical or 
dental purposes; beds specially made for medical pur-
poses; waterbeds for medical purposes; air beds for 
medical purposes; feeding bottle valves; love dolls 
[sex dolls]; lasers for medical purposes; lamps for me-
dical purposes; curing lamps for medical purposes; 
quartz lamps for medical purposes; ultraviolet ray 
lamps for medical purposes; lancets; lenses [intraocu-
lar prostheses] for surgical implantation; spoons for 
administering medicine; masks for use by medical 
personnel; respiratory masks for artificial respiration; 
anaesthetic masks; therapeutic facial masks; gum ma-
ssagers for babies; suture materials; childbirth mat-
tresses; air mattresses for medical purposes; furniture 
especially made for medical purposes; water bags for 
medical purposes; douche bags; breast pumps; body 
fat monitors; body composition monitors; urinals 
being vessels; portable hand-held urinals; teeth pro-
tectors for dental purposes; temperature indicator la-
bels for medical purposes; knee bandages, orthopedic; 
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; orthopedic footwear; clot-
hing especially for operating rooms; compression gar-
ments; blankets, electric, for medical purposes; sup-
ports for flat feet; ophthalmometers; ophthalmos-

copes; cooling pads for first aid purposes; slings [sup-
porting bandages]; gloves for massage; gloves for me-
dical purposes; pessaries; saws for surgical purposes; 
ear picks; cooling patches for medical purposes; spit-
toons for medical purposes; plaster bandages for or-
thopedic purposes; supportive bandages; suspensory 
bandages; abdominal pads; heating cushions, electric, 
for medical purposes; cushions for medical purposes; 
pads for preventing pressure sores on patient bodies; 
air pillows for medical purposes; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; galvanic belts for medical 
purposes; hypogastric belts; belts for medical purpo-
ses; orthopedic belts; umbilical belts; belts, electric, 
for medical purposes; condoms; aerosol dispensers for 
medical purposes; sphygmomanometers; pulse me-
ters; esthetic massage apparatus; massage apparatus; 
veterinary apparatus and instruments; medical appara-
tus and instruments; urological apparatus and instru-
ments; brushes for cleaning body cavities; patient 
hoists; appliances for washing body cavities; corn kni-
ves; incontinence sheets; sterile sheets, surgical; sur-
gical drapes; hair prostheses; artificial eyes; artificial 
breasts; sets of artificial teeth; artificial limbs; arti-
ficial jaws; ice bags for medical purposes; toe separa-
tors for orthopaedic purposes; surgical bougies; ortho-
dontic rubber bands; X-ray photographs for medical 
purposes; respirators for artificial respiration; surgical 
robots; ear trumpets; strait jackets; sex toys; scalpels; 
tongue scrapers; dummies for babies; feeding bottle 
teats; baby feeding pacifiers; receptacles for applying 
medicines; spirometers [medical apparatus]; vaginal 
syringes; implantable subcutaneous drug delivery de-
vices; hearing protectors; contraceptives, non-chemi-
cal; orthopedic 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 devi-
ces]; thermal packs for first aid purposes; thermome-
ters for medical purposes; tomographs for medical 
purposes; trocars; walking sticks for medical purpo-
ses; quad canes for medical purposes; drainage tubes 
for medical purposes; X-ray tubes for medical purpo-
ses; radium tubes for medical purposes; balling guns; 
protection devices against X-rays, for medical purpo-
ses; apparatus for acne treatment; filters for ultraviolet 
rays, for medical purposes; patient examination 
gowns; wheeled walkers to aid mobility; walking fra-
mes for disabled persons; cases fitted for medical ins-
truments; stockings for varices; elastic stockings for 
surgical purposes; splints, surgical; tongue depressors 
for medical purposes; syringes for injections; syringes 
for medical purposes; hypodermic syringes; uterine 
syringes; urethral syringes; pins for artificial teeth; 
castrating pincers; forceps; robotic exoskeleton suits 
for medical purposes; radiology screens for medical 
purposes; electrodes for medical use; electrocardio-
graphs; brain pacemakers. 
 

16 – Fountain pens; watercolors [paintings]; albums; 
almanacs; document laminators for office use; mi-
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meograph apparatus and machines; atlases; posters; 
banknotes; banners of paper; paper bows, other than 
haberdashery or hair decorations; name badges [office 
requisites]; table linen of paper; tickets; baggage cla-
im check tags of paper; forms, printed; announcement 
cards [stationery]; glitter for stationery purposes; note 
books; pads [stationery]; drawing pads; wristbands for 
the retention of writing instruments; pamphlets; book-
lets; paper; paper sheets [stationery]; waxed paper; 
paper for medical examination tables; paper for recor-
ding machines; paper for radiograms; papers for pain-
ting and calligraphy; electrocardiograph paper; drawer 
liners of paper, perfumed or not; wood pulp paper; 
carbon paper; copying paper [stationery]; parchment 
paper; writing paper; rice paper; luminous paper; toi-
let paper; wrapping paper; filter paper; washi; blo-
tters; newsletters; rollers for typewriters; house pain-
ters' rollers; composing sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; signboards of paper or cardboard; 
sewing patterns; bunting of paper; newspapers; elec-
trotypes; hectographs; modelling clay; polymer mo-
delling clay; terrestrial globes; drawing sets; engra-
vings; slate pencils; pencil leads; document holders 
[stationery]; pencil holders; chalk holders; holders for 
cheque books; holders for stamps [seals]; page hol-
ders; name badge holders [office requisites]; diag-
rams; table runners of paper; advertisement boards of 
paper or cardboard; engraving plates; writing slates; 
blackboards; galley racks [printing]; drawing boards; 
duplicators; punches [office requisites]; cream contai-
ners of paper; magazines [periodicals]; money clips; 
clips for name badge holders [office requisites]; tags 
for index cards; pen clips; bookmarkers; etching need-
les; tracing needles for drawing purposes; periodicals; 
printed publications; paper shredders for office use; 
graphic representations; credit card imprinters, non-
electric; graining combs; drawing instruments; calen-
dars; tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; 
gums [adhesives] for stationery or household purpo-
ses; lithographic stones; ink stones [ink reservoirs]; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictu-
res; transfers [decalcomanias]; paintings [pictures], 
framed or unframed; cardboard; wood pulp board 
[stationery]; hat boxes of cardboard; cards; index 
cards [stationery]; geographical maps; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; tra-
ding cards, other than for games; perforated cards for 
Jacquard looms; catalogues; spools for inking rib-
bons; covers of paper for flower pots; paintbrushes; 
painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; 
glue for stationery or household purposes; gluten 
[glue] for stationery or household purposes; isinglass 
for stationery or household purposes; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; prin-
ting blocks; books; comic books; manifolds [statione-
ry]; drawing pins; cigar bands; envelopes [stationery]; 
boxes of paper or cardboard; cases for stamps [seals]; 
paint boxes for use in schools; correcting fluids [of-
fice requisites]; printed coupons; stencils [stationery]; 

French curves; paper ribbons, other than haberdashery 
or hair decorations; typewriter ribbons; barcode rib-
bons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for 
stationery or household purposes; correcting tapes 
[office requisites]; inking ribbons; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; self-adhesive tapes 
for stationery or household purposes; square rulers for 
drawing; drawing rulers; flyers; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; humidity 
control sheets of paper or plastic for foodstuff pac-
kaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclai-
med cellulose for wrapping; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; steel letters; type [numerals 
and letters]; lithographs; letter trays; paint trays; ar-
chitects' models; postage stamps; plastics for mode-
ling; graphic prints; modelling materials; teaching ma-
terials [except apparatus]; sealing compounds for sta-
tionery purposes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; stuffing of paper or cardboard; 
bookbinding material; packing [cushioning, stuffing] 
materials of paper or cardboard; packaging material 
made of starches; filtering materials of paper; table-
mats of paper; addressing machines; pencil sharpe-
ning machines, electric or non-electric; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; typewri-
ters, electric or non-electric; paper creasers [office re-
quisites]; franking machines for office use; spray 
chalk; chalk for lithography; writing chalk; tailors' 
chalk; marking chalk; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; garbage bags of pa-
per or of plastics; plastic bags for pet waste disposal; 
painters' easels; hand-rests for painters; printing sets, 
portable [office requisites]; bibs of paper; bibs, slee-
ved, of paper; stickers [stationery]; finger-stalls [offi-
ce requisites]; writing cases [stationery]; cords for bo-
okbinding; paper knives [letter openers]; printed sheet 
music; numbering apparatus; bottle envelopes of 
paper or cardboard; sealing wafers; covers [statione-
ry]; passport holders; plastic cling film, extensible, for 
palletization; embroidery designs [patterns]; handwri-
ting specimens for copying; oleographs; musical gree-
ting cards; greeting cards; postcards; etchings; conical 
paper bags; paper bags for use in the sterilization of 
medical instruments; bags for microwave cooking; 
palettes for painters; ink sticks; pantographs [drawing 
instruments]; files [office requisites]; folders for pa-
pers; loose-leaf binders; papier mâché; pastels [cray-
ons]; modelling paste; pen cases; pen wipers; office 
perforators; pens [office requisites]; nibs of gold; 
nibs; steel pens; drawing pens; song books; seals 
[stamps]; sealing stamps; clipboards; address plates 
for addressing machines; handkerchiefs of paper; 
plastic film for wrapping; desk mats; trays for sorting 
and counting money; coasters of paper; bookends; 
stamp stands; mats for beer glasses; stands for pens 
and pencils; photograph stands; obliterating stamps; 
inking pads; stamp pads; binding strips [bookbin-
ding]; towels of paper; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
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bookbinding cloth; gummed cloth for stationery pur-
poses; printers' blankets, not of textile; portraits; pa-
perweights; writing cases [sets]; inkstands; office re-
quisites, except furniture; writing materials; writing 
instruments; drawing materials; school supplies [sta-
tionery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; 
hand labelling appliances; printed matter; lithographic 
works of art; prospectuses; printed timetables; ledgers 
[books]; printers' reglets; indexes; paper cutters [offi-
ce requisites]; rubber erasers; elastic bands for offices; 
T-squares for drawing; graphic reproductions; retrac-
table reels for name badge holders [office requisites]; 
penholders; marking pens [stationery]; tissues of pa-
per for removing make-up; paper wipes for cleaning; 
dental tray covers of paper; face towels of paper; 
place mats of paper; table napkins of paper; tablec-
loths of paper; paper clasps; document files [statione-
ry]; scrapers [erasers] for offices; paper-clips; staples 
for offices; erasing products; biological samples for 
use in microscopy [teaching materials]; histological 
sections for teaching purposes; figurines of papier mâ-
ché; statuettes of papier mâché; steatite [tailor's 
chalk]; writing board erasers; composing frames 
[printing]; sealing wax; arithmetical tables; placards 
of paper or cardboard; writing or drawing books; fab-
rics for bookbinding; stationery; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; transparencies [stationery]; 
stencil plates; stencils for decorating food and bevera-
ges; cardboard tubes; Indian inks; moisteners [office 
requisites]; moisteners for gummed surfaces [office 
requisites]; squares for drawing; chart pointers, non-
electronic; bottle wrappers of paper or cardboard; en-
velope sealing machines for offices; sealing machines 
for offices; vignetting apparatus; apparatus for moun-
ting photographs; stapling presses [office requisites]; 
manuals [handbooks]; paper coffee filters; flags of pa-
per; silver paper; molds for modelling clays [artists' 
materials]; photo-engravings; photographs [printed]; 
stencil cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; animation cels; compasses for drawing; 
numbers [type]; artists' watercolor saucers; ink; cor-
recting ink [heliography]; inkwells; blueprints; sten-
cils; erasing shields; balls for ball-point pens; desktop 
cabinets for stationery [office requisites]; printing ty-
pe; address stamps; stamps [seals]; shields [paper se-
als]; prints [engravings]; labels of paper or cardboard. 
 

25 – Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; 
sweat-absorbent underwear; berets; overalls; boas 
[necklets]; teddies [underclothing]; boxer shorts; ank-
le boots; ski boots; boots for sports; breeches for we-
ar; trousers; football shoes; brassieres; valenki [felted 
boots]; mittens; collars [clothing]; detachable collars; 
shirt yokes; veils [clothing]; gabardines [clothing]; 
galoshes; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; 
gaiters; boot uppers; corselets; jerseys [clothing]; 
vests; sports jerseys; hosiery; heels; hoods [clothing]; 
hat frames [skeletons]; pockets for clothing; scarfs; 
caps being headwear; kimonos; visors being head-
wear; cap peaks; tights; slips [underclothing]; combi-

nations [clothing]; wet suits for water-skiing; bodices 
[lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing suits; 
masquerade costumes; beach clothes; leotards; jackets 
[clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing vests; leg-
gings [trousers]; liveries; camisoles; sports singlets; 
cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; sleep 
masks; furs [clothing]; fingerless gloves; miters 
[hats]; muffs [clothing]; footmuffs, not electrically 
heated; bibs, not of paper; bibs, sleeved, not of paper; 
fur stoles; hairdressing capes; heel protectors for 
shoes; ear muffs [clothing]; socks; sweat-absorbent 
socks; footwear; beach shoes; sports shoes; clothing; 
clothing containing slimming substances; paper clot-
hing; outerclothing; embroidered clothing; ready-ma-
de clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of le-
ather; clothing of leather; waterproof clothing; uni-
forms; fittings of metal for footwear; maniples; over-
coats; panties; knickers; parkas; pelerines; gloves 
[clothing]; ski gloves; pajamas; bathing trunks; shirt 
fronts; pocket squares; dresses; headbands [clothing]; 
garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-
made linings [parts of clothing]; dress shields; soles 
for footwear; heelpieces for footwear; braces for clot-
hing [suspenders]; half-boots; lace boots; ponchos; 
money belts [clothing]; girdles; belts [clothing]; laye-
ttes [clothing]; non-slipping devices for footwear; 
sweaters; pullovers; jumpers [pullovers]; heelpieces 
for stockings; welts for footwear; chasubles; shirts; 
wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; jumper 
dresses; saris; sarongs; footwear uppers; inner soles; 
albs; bath slippers; togas; knitwear [clothing]; under-
pants; shoes; gymnastic shoes; slippers; skull caps; 
turbans; headwear; aprons [clothing]; judo uniforms; 
karate uniforms; tee-shirts; dressing gowns; bath ro-
bes; top hats; tips for footwear; stockings; sweat-ab-
sorbent stockings; shawls; paper hats [clothing]; sho-
wer caps; bathing caps; studs for football boots; hats; 
babies' pants [underwear]; trouser straps; pelisses; es-
parto shoes or sandals; skirts; skorts; petticoats. 
 

28 – Arcade video game machines; video game ma-
chines; gaming machines for gambling; amusement 
machines, automatic and coin-operated; toy vehicles; 
swimming pools [play articles]; trampolines; novelty 
toys for parties; scratch cards for playing lottery ga-
mes; starting blocks for sports; bodyboards; skating 
boots with skates attached; boomerangs; dolls' feeding 
bottles; tricycles for infants [toys]; stationary exercise 
bicycles; creels [fishing traps]; shuttlecocks; spinning 
tops [toys]; dumb-bells; gyroscopes and flight stabili-
zers for model aircraft; jigsaw puzzles; clay pigeons 
[targets]; punching bags; bite sensors [fishing tackle]; 
hang gliders; joysticks for video games; flying discs 
[toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; 
swimming kickboards; paddleboards; surfboards; 
spring boards [sports articles]; skateboards; sail-
boards; chessboards; checkerboards; drones [toys]; 
darts; Christmas trees of synthetic material; cups for 
dice; swimming jackets; ascenders [mountaineering 
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equipment]; kites; needles for pumps for inflating 
balls for games; toys; toys for pets; stuffed toys; in-
flatable games for swimming pools; plush toys; toy 
mobiles; novelty toys for playing jokes; games; buil-
ding games; portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; parlor games; board 
games; ring games; toy imitation cosmetics; swim-
ming pool air floats; kaleidoscopes; bladders of balls 
for games; rosin used by athletes; edges of skis; tra-
ding cards for games; bingo cards; playing cards; fair-
ground ride apparatus; reels for fishing; rocking hor-
ses; swings; yoga swings; surf skis; skittles; skittles 
[games]; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; baby 
gyms; seal skins [coverings for skis]; bells for Chris-
tmas trees; dolls' rooms; controllers for game conso-
les; controllers for toys; confetti; ice skates; roller ska-
tes; in-line roller skates; dice; paintball guns [sports 
apparatus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; 
fish hooks; building blocks [toys]; dolls; flippers for 
diving; flippers for swimming; swimming webs; web-
bed gloves for swimming; rhythmic gymnastics rib-
bons; fishing lines; gut for fishing; bows for archery; 
skis; waterskis; roller skis; mah-jong; toy models; 
hunting game calls; marionettes; masks [playthings]; 
carnival masks; theatrical masks; fencing masks; toy 
putty; matryoshka dolls; masts for sailboards; ball 
pitching machines; teddy bears; chalk for billiard cu-
es; targets; electronic targets; scale model kits [toys]; 
scale model vehicles; kite reels; balls for games; arti-
ficial fishing bait; billiard table cushions; knee guards 
[sports articles]; billiard cue tips; elbow guards [sports 
articles]; backgammon games; pumps specially adap-
ted for use with balls for games; dolls' clothes; fen-
cing weapons; play tents; ski poles for roller skis; ski 
poles; twirling batons; paragliders; pachinkos; base-
ball gloves; boxing gloves; golf gloves; gloves for ga-
mes; batting gloves [accessories for games]; fencing 
gauntlets; piñatas; toy pistols; toy air pistols; percus-
sion caps [toys]; caps for pistols [toys]; toy dough; 
protective films adapted for screens for portable ga-
mes; rattles [playthings]; horseshoe games; candle 
holders for Christmas trees; Christmas tree stands; 
sole coverings for skis; water wings; floats for fishing; 
portable games with liquid crystal displays; swim-
ming belts; waist trimmer exercise belts; decoys for 
hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; 
archery implements; soap bubbles [toys]; divot repair 
tools [golf accessories]; billiard markers; video game 
consoles; hand-held consoles for playing video ga-
mes; protective paddings [parts of sports suits]; rac-
kets; surfboard leashes; harness for sailboards; weight 
lifting belts [sports articles]; toy robots; sling shots 
[sports articles]; rollers for stationary exercise bicyc-
les; harpoon guns [sports articles]; plush toys with at-
tached comfort blanket; scooters [toys]; sleds [sports  
articles]; bob-sleighs; butterfly nets; landing nets for 
anglers; nets for sports; tennis nets; bite indicators 
[fishing tackle]; slot machines [gaming machines]; ap-
pliances for gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' 

harness; fishing tackle; artificial snow for Christmas 
trees; snowshoes; snowboards; remote-controlled toy 
vehicles; clay pigeon traps; billiard tables; coin-opera-
ted billiard tables; tables for table tennis; strings for 
rackets; gut for rackets; golf bag carts; golf bags, with 
or without wheels; cricket bags; slides [playthings]; 
body-building apparatus; machines for physical exer-
cises; men's athletic supporters [sports articles]; rods 
for fishing; ornaments for Christmas trees, except 
lights, candles and confectionery; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; apparatus for games; 
bowling apparatus and machinery; toy figures; coun-
ters [discs] for games; chips for gambling; foosball 
tables; Christmas crackers [party novelties]; party po-
ppers [party novelties]; bags especially designed for 
skis and surfboards; marbles for games; billiard balls; 
playing balls; play balloons; paintballs [ammunition 
for paintball guns] [sports apparatus]; snow globes; 
chess games; checkers [games]; poles for pole vaul-
ting; paper party hats; shin guards [sports articles]; ca-
mouflage screens [sports articles]; chest expanders 
[exercisers]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; demons-
tration of goods; transcription of communications [of-
fice functions]; opinion polling; market studies; bu-
siness information; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products 
and services; business investigations; business rese-
arch; marketing research; personnel recruitment; con-
sultancy regarding advertising communication strate-
gies; consultancy regarding public relations communi-
cation strategies; business management and organiza-
tion consultancy; business organization consultancy; 
business management consultancy; personnel mana-
gement consultancy; professional business consultan-
cy; layout services for advertising purposes; marke-
ting; marketing in the framework of software publis-
hing; targeted marketing; business management of 
performing artists; business management of sports 
people; writing of résumés for others; scriptwriting 
for advertising purposes; news clipping services; up-
dating and maintenance of information in registries; 
updating and maintenance of data in computer data-
bases; updating of advertising material; word proces-
sing; online retail services for downloadable and pre-
recorded music and movies; online retail services for 
downloadable ring tones; online retail services for 
downloadable digital music; organization of exhibiti-
ons for commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; organization of 
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fashion shows for promotional purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
sponsorship search; administrative assistance in res-
ponding to calls for tenders; business management as-
sistance; commercial or industrial management assis-
tance; commercial intermediation services; providing 
business information via a web site; providing com-
mercial and business contact information; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; web indexing for commercial or adverti-
sing purposes; presentation of goods on communica-
tion media, for retail purposes; media relations servi-
ces; economic forecasting; auctioneering; wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services for 
works of art provided by art galleries; retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and medical supplies; sales promotion for ot-
hers; promotion of goods and services through spon-
sorship of sports events; production of teleshopping 
programmes; production of advertising films; office 
machines and equipment rental*; rental of advertising 
time on communication media; publicity material 
rental; rental of billboards [advertising boards]; rental 
of vending machines; rental of sales stands; rental of 
photocopying machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; registration of written communica-
tions and data; writing of publicity texts; advertising; 
online advertising on a computer network; outdoor 
advertising; advertising by mail order; television ad-
vertising; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; business inqui-
ries; systemization of information into computer data-
bases; advisory services for business management; 
corporate communications services; negotiation of bu-
siness contracts for others; negotiation and conclusion 
of commercial transactions for third parties; compi-
ling indexes of information for commercial or adverti-
sing purposes; tax preparation; drawing up of state-
ments of accounts; telemarketing services; psycholo-
gical testing for the selection of personnel; interim bu-
siness management; outsourced administrative mana-
gement for companies; business management of ho-
tels; business management for freelance service provi-
ders; business project management services for cons-
truction projects; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; business 
management of reimbursement programs for others; 
administration of consumer loyalty programs; admi-
nistration of frequent flyer programs; administrative 
processing of purchase orders; public relations; com-
mercial lobbying services; competitive intelligence 
services; modelling for advertising or sales promoti-
on; typing; market intelligence services; appointment 
reminder services [office functions]; web site traffic 

optimization; administrative services for the relocati-
on of businesses; tax filing services; search engine op-
timization for sales promotion; appointment schedu-
ling services [office functions]; gift registry services; 
price comparison services; pay per click advertising; 
secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; pho-
tocopying services; business efficiency expert servi-
ces. 
 

39 – Air transport; motor coach rental; boat rental; ga-
rage rental; rental of vehicle roof racks; aircraft rental; 
parking place rental; rental of electric wine cellars; 
rental of warehouses; rental of tractors; booking of 
seats for travel; travel reservation; transport reserva-
tion; towing; vehicle breakdown towing services; 
bottling services; water distribution; delivery of news-
papers; message delivery; parcel delivery; delivery of 
goods; delivery of goods by mail order; flower delive-
ry; replenishment of vending machines; launching of 
satellites for others; providing traffic information; 
providing transportation information; providing in-
formation relating to storage services; transportation 
logistics; rescue operations [transport]; arranging of 
cruises; arranging of passenger transportation services 
for others via an online application; arranging of 
transportation for travel tours; armored-car transport; 
hauling; carting; transport and storage of trash; 
transporting furniture; lighterage services; ferryboat 
transport; removal services; transport of travelers; 
guarded transport of valuables; bus transport; car 
transport; barge transport; boat transport; railway 
transport; marine transport; passenger transport; river 
transport; ambulance transport; streetcar transport; 
porterage; refloating of ships; cash replenishment of 
automated teller machines; shipbrokerage; transport 
brokerage; freight brokerage [forwarding (Am.)]; pro-
viding driving directions for travel purposes; car ren-
tal; railway truck rental; rental of diving bells; rental 
of diving suits; rental of motor racing cars; rental of 
aircraft engines; railway coach rental; rental of wheel-
chairs; rental of storage containers; horse rental; rental 
of freezers; rental of navigational systems; refrigerator 
rental; vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; 
electricity distribution; distribution of energy; packa-
ging of goods; collection of recyclable goods [trans-
port]; ice-breaking; piloting; water supplying; escor-
ting of travellers; transport by pipeline; wrapping of 
goods; operating canal locks; car parking; chauffeur 
services; pleasure boat transport; car sharing services; 
courier services [messages or merchandise]; salva-
ging; salvage of ships; gift wrapping; underwater sal-
vage; taxi transport; transport; transport services for 
sightseeing tours; luggage storage; franking of mail; 
freight [shipping of goods]; freighting; physical sto-
rage of electronically stored data or documents; boat 
storage; storage of goods; storage; freight forwarding. 
___________________________________________ 
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(591) Black, white  
(531) 03.02.01; 03.02.24; 20.01.05; 27.05.11;  

27.05.24 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes, coatings, pre-
servatives against rust; primers; colorants, dyestuffs, 
dye pastes, mordants; paint thickeners; fixatives for 
paints; siccatives for paints; raw natural resins; thi-
nning and binding preparations for paints and lacqu-
ers; solvents for thinning paints; preparations for pre-
serving wood, wood mordants and wood preserving 
oils; paints, including structuring paints; bactericidal 
and/or fungicidal paints; anti-corrosion preparations; 
protective preparations for metals; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
 

17 – Sealing, thermal protection and insulating mate-
rials; insulating paints, insulating varnishes, insulating 
fabrics, insulating plaster; substances for insulating 
buildings against moisture; artificial and synthetic re-
sins (semi-finished products); fabrics in the form of 
parts for composite heat insulation systems; insulating 
tapes; heat insulators; insulating panels; grid mats of 
glass fiber fabric and/or plastics, in the form of parts 
for composite heat insulation systems; plastic films, 
other than for wrapping purposes; adhesive tapes and 
strips for building. 
 

19 – Building materials, not of metal or mainly not of 
metal, in particular profile rails and corner irons, finis-
hing profiles; adjusting and levelling parts, spacers for 
building, sills, all not of metal or mainly not of metal; 
natural and artificial stone; mortar (building materi-
als); quartz; plaster [building materials]; coatings (bu-
ilding materials); wall and ceiling panels (not of metal 
or mainly not of metal, for building); fabric embed-
ding compounds for building; fillers (building materi-
als); fabrics for building, not of metal or mainly not of 
metal, in particular stabilising fabrics. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 111625 A 
(800) 1574313 
(151) 2020 12 09 
(891) 2020 12 09 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50; 64372 Ober-Ramstadt,  
Germany 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 03.02.01; 20.01.05 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes, coatings, pre-
servatives against rust; primers; colorants, dyestuffs, 
dye pastes, mordants; paint thickeners; fixatives for 
paints; siccatives for paints; raw natural resins; thi-
nning and binding preparations for paints and lacqu-
ers; solvents for thinning paints; preparations for pre-
serving wood, wood mordants and wood preserving 
oils; paints, including structuring paints; bactericidal 
and/or fungicidal paints; anti-corrosion preparations; 
protective preparations for metals; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
 

17 – Sealing, thermal protection and insulating mate-
rials; insulating paints, insulating varnishes, insulating 
fabrics, insulating plaster; substances for insulating 
buildings against moisture; artificial and synthetic re-
sins (semi-finished products); fabrics in the form of 
parts for composite heat insulation systems; insulating 
tapes; heat insulators; insulating panels; grid mats of 
glass fiber fabric and/or plastics, in the form of parts 
for composite heat insulation systems; plastic films, 
other than for wrapping purposes; adhesive tapes and 
strips for building. 
 

19 – Building materials, not of metal or mainly not of 
metal, in particular profile rails and corner irons, finis-
hing profiles; adjusting and levelling parts, spacers for 
building, sills, all not of metal or mainly not of metal; 
natural and artificial stone; mortar (building materi-
als); quartz; plaster [building materials]; coatings (bu-
ilding materials); wall and ceiling panels (not of metal 
or mainly not of metal, for building); fabric embed-
ding compounds for building; fillers (building mate-
rials); fabrics for building, not of metal or mainly not 
of metal, in particular stabilising fabrics. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111637 A 
(800) 1574753 
(151) 2020 09 29 
(891) 2020 09 29 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Belaruski  

Narodny Bank" 
prosperkt Nezavisimosti, 87a, 220012 Minsk,  
Belarus 

(540) 

 
(591) Gray, orange and black 
(531) 24.17.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
9 – Magnetic and optical data carriers, including cre-
dit and debit cards; identity cards, magnetic; magneti-
cally encoded cards for data storage and data carriage; 
electronic multi-functional cards for financial servi-
ces; integrated circuit cards [smart cards]; data proce-
ssing apparatus, including magnetic and plastic card 
readers; readers [data processing equipment]. 
 

16 – Printed credit cards. 
 

35 – Advertising / publicity; business management; 
business administration; providing business informati-
on; commercial information and advice for consu-
mers; business investigations; marketing research; bu-
siness management and organization consultancy; 
professional business consultancy; marketing; busi-
ness management of performing artists; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
payroll preparation; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; pub-
lication of publicity texts; radio advertising; bill-pos-
ting; dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; advisory services for business manage-
ment; public relations. 
 

36 – Insurance underwriting; financial affairs; ban-
king; savings bank services, issuance of tokens of va-
lue; capital investment; insurance information; provi-
ding financial information, insurance and financial 
consultancy, financial management; online banking; 
monetary affairs; financing services; exchanging mo-
ney; financial evaluation [insurance, banking, real es-
tate]; electronic funds transfer; financial sponsorship; 
issuance of credit and debit cards; processing of credit 
and debit card payments. 
 

38 – Telecommunications. 
 

41 – Arranging and conducting of exhibitions, presen-
tations, colloquiums, congresses, conferences, con-
certs, workshops [training], seminars, symposiums, 
beauty contests, competitions [education or entertain-
ment], and shows for cultural or educational purposes; 

presentation of live performances and theatre produc-
tions; on-line publication of electronic books and 
journals; teaching, educational services; production of 
shows. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111639 A 
(800) 1574876 
(151) 2020 09 25 
(891) 2020 09 25 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38., H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

REVEASOL 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111653 A 
(800) 1575081 
(151) 2020 12 14 
(891) 2020 12 14 
(731) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE 

PARTICIPATIONS ROULLIER 
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400  
SAINT-MALO, France 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.03.11; 05.03.13; 26.01.03; 26.01.15;  

27.05.09; 27.05.10 
(511)  
1 – Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture, forestry; mineral and/or organic products for use 
in industry, agriculture, horticulture and forestry; mi-
neral and/or organic products consisting of natural el-
ements for use in industry, agriculture, horticulture 
and forestry; soil fertilizers and conditioners; stimu-
lants of the natural defenses of plants; ensilage agents; 
chemical and biological products for use in animal 
litter. 
 

5 – Chemical and biological products with deodori-
zing or disinfecting properties for use in animal litter; 
food supplements for animals; food supplements for 
animals consisting of natural elements; fungicides. 
 

31 – Foodstuffs for animals; foodstuffs for animals 
consisting of natural elements; mineral lick blocks 
and buckets for animal nutrition. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111655 A 
(800) 1575123 
(151) 2021 01 05 
(891) 2021 01 05 
(731) DONGFENG MOTOR CORPORATION 

Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan  
Economic & Technical, Development Zone  
Wuhan, 430056 Hubei Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Motor coaches; automobile chassis; automobile 
bodies; brake pads for automobiles; cars; lorries; mo-
tors, electric, for land vehicles; tires for vehicle whe-
els; clutches for land vehicles. 
 

37 – Vehicle washing; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle polishing; vehicle battery replacement 
service; vehicle service stations [refuelling and main-
tenance]; tire balancing; rebuilding engines that have 
been worn or partially destroyed; vehicle maintenan-
ce; vehicle breakdown repair services; repair of rub-
ber tires. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 201 111656 A 
(800) 1575177 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111657 A 
(800) 1575178 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 111658 A 
(800) 1575179 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111659 A 
(800) 1575180 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111660 A 
(800) 1575181 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for gynecological 
purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111661 A 
(800) 1575182 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111662 A 
(800) 1575185 
(151) 2021 01 05 
(891) 2021 01 05 
(731) Guangzhou Halei Commodity Co., Ltd. 

Plant A01, Yuanzhougang Village, Taiping  
Town, Conghua District, Guangzhou City,  
Guangdong Province, China 

(540)  

 
(591) Blue, green, white  
(531) 27.05.01; 27.05.21; 28.03; 29.01.12 
(511)  
9 – Computers; holograms; digital signs; virtual reali-
ty headsets; chips [integrated circuits]; electrolysers; 
smoke detectors; protective masks; spectacles; batte-
ries, electric. 
 

10 – Thermal packs for first aid purposes; gloves for 
medical purposes; surgical sponges; clothing especia-
lly for operating rooms; masks for use by medical per-
sonnel; sanitary masks for medical purposes; sterile 
sheets, surgical; bracelets for medical purposes; con-
doms; supportive bandages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111672 A 
(800) 1575352 
(151) 2020 12 21 
(891) 2020 12 21 
(731) Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana  

Padano 
Via XXIV Giugno 8, Fraz. San Martino della  
Battaglia, I-25015 Desenzano del Garda (BS),  
Italy 

(540) 

  
(591) Black and yellow 
(531) 26.07.15; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.12 
(551) Collective 
(511)  
29 – Cheese. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111683 A 
(800) 881581 
(151) 2004 12 06 
(891) 2020 12 25 
(731) HOSHIZAKI CORPORATION 

3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi 
Aichi 470-1194, Japan 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
11 – Set units of toilet bowl and seat, set units of bath-
room, drying apparatus for chemical processing, recu-
perators for chemical processing, steamers for chemi-
cal processing, evaporators for chemical processing, 
distillers for chemical processing, heat exchangers for 
chemical processing, milk sterilizers, industrial furna-
ces, nuclear reactors, forage drying apparatus, indus-
trial boilers, air purifying apparatus and machines for 
eliminating ethylene, air-conditioning apparatus for 
industrial purposes, industrial table-mounted electrical 
refrigerators and freezers, industrial thawing/refrige-
rating apparatus and machines, refrigerators for coo-
ling beer mugs, electrical refrigerators for storing/coo-
ling wine, industrial prefabricated electrical refrigera-
tors, industrial prefabricated electrical ice storage fre-
ezers, industrial deep-freezers for food, industrial 
quick cooling refrigerators for food, electric freezers 
and refrigerators for industrial purposes, kitchen sinks 
with refrigerators for industrial purposes, electric 
showcase refrigerators and freezers, electric refrigera-
ted display stands, table-mounted ice dispensers for 
industrial purposes, ice and chilled water dispensers 
for industrial purposes, electric water cooling appara-
tus for industrial purposes, refrigerating apparatus for 
use with cold salt water for perishable foods, table-top 
ice making machines with ice cream making function 
for industrial purposes, industrial ice making machi-
nes with packaging functions, ice machines, freezing 
machines and apparatus, clothes drying machines for 
industrial purposes (electric), industrial deep fryers, 
industrial rice cookers, industrial cooking pots, indus-
trial roasters, industrial cooking ovens, industrial fry-
ers with table (electric), industrial noodle boilers, in-
dustrial steamers for cooking, industrial cooking hea-
ters, dish sterilizing machines for industrial use, coo-
king utensils sterilizing machines for industrial use, 
industrial draft beer dispensers with cooling function, 
industrial iced coffee dispensers, industrial coffee 
heaters, industrial juice dispensers, industrial iced ae-
rated beverage dispensers, servers for shochu mixed 
with soda water, chilled sake servers, chilled beverage 
dispensers, soft ice cream servers, soft ice cream be-
verage servers, miso soup dispensers for industrial 
purposes, soup dispensers for industrial purposes, so-
up keeping heaters for industrial purposes, mineral 
water dispensers, aerated water dispensers, ice cream 
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dispensers for industrial purposes, beverage dispen-
sers for industrial purposes, table ware dispensers for 
industrial purposes, heated table ware dispensers for 
industrial purposes, water-spraying industrial defros-
ting apparatus for thawing frozen foods, industrial va-
cuum defrosting apparatus for thawing frozen foods, 
storage device for promoting the maturation of foods 
by maintaining temperature, electric heating storage 
for industrial purposes, mobile wagon-type tea dis-
pensers for industrial purposes, tea dispensers for in-
dustrial purposes, paper cup dispensers for supplying 
tea for industrial purposes, tap water faucets, level 
controlling valves for tanks, pipe line cocks, waste 
water treatment tanks for industrial purposes, septic 
tanks for industrial purposes, garbage incinerators, so-
lar water heaters, industrial electric water purifying 
apparatus for purifying tap water by freezing and then 
melting, water electrolyzing apparatus and machines 
for industrial purposes, water purifying apparatus, el-
ectric lamps and other lighting apparatus, microwave 
ovens (cooking apparatus), electric coffee makers for 
household purposes, electric ice machines for house-
hold purposes, defrosting/refrigerating apparatus and 
machines for household purposes, electric freezers 
and refrigerators for household purposes, electric tea 
servers for household purposes, ice cream making ma-
chines for household purposes, household electric va-
cuum sealing machines for packaging purposes, water 
electrolyzing apparatus and machines for household 
purposes, household electric water purifying appara-
tus for purifying tap water by freezing and then mel-
ting, electric fryers with table for household use, elec-
tric deep fryers for household use, electric noodle boi-
lers for household use, electric food steamers for hou-
sehold use, household electrothermic appliances, was-
hers for water taps, gas water heaters for household 
use, non-electric cooking heaters for household pur-
poses, kitchen worktops, kitchen sinks, industrial pre-
fabricated electrical ice storage freezers, ice chests for 
household purposes (not for carrying with), ice-coo-
ling refrigerators for household purposes, household 
tap water filters, bathtubs and the like, standing paper 
lanterns, portable paper lanterns, gas lamps, oil lamps, 
lamp chimneys, warming pans (non-electric), pocket 
warmers (non-electric), stick fuel for Japanese pocket 
warmers, hot water bottles for warming one's feet in 
bed, toilet stool units with a washing water squirter, 
disinfectant dispensers for toilet, toilet bowls, seatings 
for use with Japanese style toilet bowls, waste water 
treatment tanks for household use, septic tanks for 
household use, toilet ventilators (non-electric), hea-
ting or cooling packs filled with chemical substances 
ready to react when required, non-electric heating ap-
paratus for household purposes; electric wine servers  
with cooling function, electric cocktail servers with 
cooling function. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 111684 A 
(800) 1373004 
(151) 2017 01 26 
(891) 2020 12 25 
(731) HOSHIZAKI CORPORATION 

3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi  
Aichi 470-1194, Japan 

(540) 

 
(591) Blue, black and white 
(531) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 03.07.08;  

06.19.01; 06.19.19; 26.01.03; 26.01.15;  
26.01.21; 29.01.13 

(511)  
7 – Metalworking machines and tools; industrial po-
lishing machines for dishes of metal; construction ma-
chines and apparatus; loading-unloading machines 
and apparatus; conveyors for ice; chemical processing 
machines and apparatus; chemical processing machi-
nes and apparatus for composting kitchen garbage; 
food or beverage processing machines and apparatus; 
whipped cream making machines for industrial purpo-
ses; ice crushers for industrial purposes; coffee grin-
ders for industrial purposes, other than hand-operated; 
aerated water making machines; meat slicers for in-
dustrial purposes; packaging or wrapping machines 
and apparatus; vacuum packaging machines; vending 
machines; vending machines for ice; vending machi-
nes for ionized alkaline water; electric washing ma-
chines; food mixing machines for commercial use; 
peeling machines for industrial purposes; cutting, cho-
pping and slicing machines for industrial purposes; in-
dustrial magnetic stirrers for cooking; ice slicers for 
industrial purposes; dish washing machines; dishwas-
hers for industrial purposes; cooking utensil washers 
for industrial purposes; dish conveyors for industrial 
dishwashers; automatic dish lifts for industrial dish-
washers; dish storage wagons for use with industrial 
dishwashers; roast meat griddle washing machines for 
industrial purposes; electric wax-polishing machines; 
vacuum cleaners; waste compacting machines and ap-
paratus; waste crushing machines; kitchen garbage 
crushing and disposing machines for industrial purpo-
ses; electric mixers for household purposes; electric 
ice slicers for household purposes; electric ice crus-
hers for household purposes; household magnetic sti-
rrers for cooking; electric vacuum packaging machi-
nes for household purposes. 
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11 – Drying apparatus for chemical processing; recu-
perators for chemical processing; steamers for chemi-
cal processing; evaporators for chemical processing; 
distillers for chemical processing; heat exchangers for 
chemical processing; boilers, other than parts of non-
electric prime movers or engines; water heaters for in-
dustrial purposes; air-conditioning apparatus for in-
dustrial purposes; air purifying apparatus and machi-
nes for eliminating ethylene; industrial air purifiers; 
electric air deodorizing apparatus for industrial purpo-
ses; ventilating fans; freezing machines and apparatus; 
industrial table-mounted electrical refrigerators and 
freezers; industrial defrosting, refrigerating apparatus 
and machines; industrial refrigerators for cooling beer 
mugs; electrical refrigerators for storing, cooling wine 
for industrial purposes; industrial prefabricated elec-
trical refrigerators; industrial prefabricated electrical 
ice storage freezers; industrial deep-freezers for food; 
industrial quick cooling refrigerators for food; electric 
freezers and refrigerators for industrial purposes; in-
dustrial quick refrigerating chambers for food; free-
zers for cold storage agents; kitchen sinks with refri-
gerators for industrial purposes; industrial electric ref-
rigerators for temporary cold preservation of food; el-
ectric showcase refrigerators for ornamental plant 
with the automatic water electrolyzing function; elec-
tric showcase refrigerators and freezers for sushi; el-
ectric showcase refrigerators and freezers; electric ref-
rigerated display stands with the automatic ice making 
function for chilled food and frozen food; ice and chi-
lled water dispensers for industrial purposes; electric 
water cooling apparatus for industrial purposes; refri-
gerating apparatus for use with cold salt water for per-
ishable foods; table-top ice making machines with ice 
cream making function for industrial purposes; indus-
trial ice making machines with packaging functions; 
ice machines; ice making machines; industrial prefab-
ricated electrical ice storage freezers; industrial cold 
cabinets for milk, electric; industrial cold cabinets for 
brown rice, electric; cooking apparatus and installati-
ons for industrial purposes; industrial dish drying 
machines; dish sterilizing machines for industrial use; 
industrial deep fryers; industrial rice cookers; industri-
al cooking pots; industrial roasters; industrial cooking 
ovens; industrial steam convection ovens; industrial 
electric fryers with table; industrial noodle boilers; in-
dustrial steamers for cooking; electromagnetic induc-
tion cookers for industrial purposes; industrial draft 
beer dispensers with cooling function; industrial iced 
coffee dispensers; industrial juice dispensers; industri-
al iced aerated beverage dispensers; industrial wine 
dispensers with cooling function; industrial cocktail 
dispensers with cooling functions; industrial chilled 
sake dispensers; industrial chilled beverage dispen-
sers; mineral water dispensers for industrial purposes; 
aerated water dispensers for industrial purposes; beve-
rage dispensers for industrial purposes; soft ice cream  
dispensers for industrial purposes; soft ice cream be-
verage dispensers for industrial purposes; ice cream 

dispensers for industrial purposes; table-mounted ice 
dispensers for industrial purposes; miso soup dispen-
sers for industrial purposes; soup dispensers for indus-
trial purposes; soup heaters for maintaining soup tem-
perature for industrial purposes; industrial coffee hea-
ters; wall mounted tea dispensers for industrial purpo-
ses; mobile wagon-type tea dispensers for industrial 
purposes; tea dispensers for industrial purposes; paper 
cup dispensers as a component of tea dispenser for in-
dustrial purposes; water-spraying industrial defrosting 
apparatus for thawing frozen foods; industrial vacuum 
defrosting apparatus for thawing frozen foods; storage 
device for promoting the maturation of foods by ma-
intaining temperature; food maturing and drying ca-
binets; electric heating storage for industrial purposes; 
electric cabinets used to control temperature and hu-
midity for food preservation; cooking utensil sterili-
zing machines for industrial use; sterilizing and disin-
fection apparatus for cooking utensil for industrial 
purposes; tap water faucets; level controlling valves 
for tanks; pipe line cocks; water purifying apparatus; 
industrial electric water purifying apparatus for puri-
fying tap water by freezing and then melting; water 
purifiers for industrial purposes; water electrolyzing 
apparatus and machines for industrial purposes; water 
sterilizers for swimming pool; electric lamps and ot-
her lighting apparatus; household electrothermic app-
liances; microwave ovens [cooking apparatus]; elec-
tric coffee makers for household purposes; electric ice 
machines for household purposes; defrosting, refrige-
rating apparatus and machines for household purpo-
ses; electric freezers and refrigerators for household 
purposes; electric tea servers for household purposes; 
water electrolyzing apparatus and machines for house-
hold purposes; household electric water purifying ap-
paratus for purifying tap water by freezing and then 
melting; electric fryers with table for household use; 
electric deep fryers for household use; electric noodle 
boilers for household use; electric food steamers for 
household use; dish sterilizing machines for house-
hold use; washers for water taps; gas-fired water hea-
ters; non-electric cooking heaters for household pur-
poses; cooking tops; kitchen sinks; household tap-wa-
ter filters; electric ice cream making machines for 
household purposes. 
 

37 – Construction; construction of prefabricated elec-
trical refrigerating warehouse for industrial purposes; 
installation of freezing machines and apparatus; repair 
or maintenance of loading-unloading machines and 
apparatus; repair, maintenance and servicing of ice 
conveying machines; maintenance by remote super-
vision of loading-unloading machines and apparatus; 
repair or maintenance of fire alarms; repair, mainte-
nance and servicing of sprinkler systems for fire pro-
tection and sprinkler systems for disaster prevention; 
repair, maintenance and servicing of gas leak alarms, 
burglar alarms, alarm monitoring systems for disaster 
prevention and alarm systems for disaster prevention; 
maintenance by remote supervision of sprinkler sys-
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tems for disaster prevention, alarm monitoring sys-
tems for disaster prevention, alarm systems for disas-
ter prevention; repair or maintenance of air-conditio-
ning apparatus for industrial purposes; burner mainte-
nance or repair; repair or maintenance of boilers; 
pump repair or maintenance; repair or maintenance of 
freezing machines and apparatus; repair or mainte-
nance of air purifying apparatus and machines for eli-
minating ethylene; repair or maintenance of electric 
air deodorizing apparatus for industrial purposes; re-
pair or maintenance of ventilating fans; maintenance 
by remote supervision of air-conditioning apparatus 
for industrial purposes; repair or maintenance of water 
heaters for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial table-mounted electrical refrigerators and 
freezers, industrial electric defrosting, refrigerating 
apparatus and machines, industrial refrigerators for 
cooling beer mugs, electrical refrigerators for storing, 
cooling wine for industrial purposes, industrial pre-
fabricated electrical refrigerators, industrial prefabri-
cated electrical ice storage freezers, industrial deep-
freezers for food, industrial quick cooling refrigera-
tors for food, electric freezers and refrigerators for in-
dustrial purposes, industrial quick refrigerating cham-
bers for food, freezers for cold storage agents; repair 
or maintenance of kitchen sinks with refrigerators for 
industrial purposes; repair or maintenance of indus-
trial electric refrigerators for temporary cold preserva-
tion of food, electric showcase refrigerators for orna-
mental plant with the automatic water electrolyzing 
function, electric showcase refrigerators and freezers 
for sushi, electric showcase refrigerators and freezers, 
electric refrigerated display stands with the automatic 
ice making function for chilled food and frozen food; 
repair or maintenance of ice and chilled water dispen-
sers for industrial purposes, electric water cooling ap-
paratus for industrial purposes; repair or maintenance 
of refrigerating apparatus for use with cold salt water 
for perishable foods; repair or maintenance of table-
top ice making machines with ice cream making fun-
ction for industrial purposes, industrial ice making 
machines with packaging functions, ice machines, ice 
making machines, industrial prefabricated electrical 
ice storage freezers; repair or maintenance of industri-
al cold cabinets for milk, industrial cold cabinets for 
brown rice; maintenance by remote supervision of fre-
ezing machines and apparatus; repair or maintenance 
of electronic machines and apparatus; repair or main-
tenance of computers; repair or maintenance of tele-
communication machines and apparatus; maintenance 
by remote supervision of telecommunication machi-
nes and apparatus; repair or maintenance of consumer 
electrical appliances; repair or maintenance of dish-
washers for household purposes; repair or maintenan-
ce of electric ice slicers for household purposes, elec-
tric ice crushers for household purposes, household 
magnetic stirrers for cooking, electric ice cream ma-
king machines for household purposes; repair or ma-
intenance of microwave ovens [cooking apparatus], 

electric coffee makers for household purposes, elect-
ric ice machines for household purposes, electric def-
rosting, refrigerating apparatus and machines for hou-
sehold purposes, electric freezers and refrigerators for 
household purposes, electric tea servers for household 
purposes, electric vacuum packaging machines for 
household purposes, water electrolyzing apparatus 
and machines for household purposes, household el-
ectric water purifying apparatus for purifying tap wa-
ter by freezing and then melting, electric fryers with 
table for household use, electric deep fryers for hou-
sehold use, electric noodle boilers for household use, 
electric food steamers for household use, household 
electrothermic appliances; repair or maintenance of 
dish sterilizing machines for household use; repair or 
maintenance of electric lighting apparatus; repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments; maintenance by remote supervision of 
measuring and testing machines and instruments; re-
pair or maintenance of medical machines and appa-
ratus; repair or maintenance of water disinfecting and 
sterilizing apparatus and machines for medical purpo-
ses, water electrolyzing apparatus and machines for 
medical purposes, medical instruments washing ma-
chines; maintenance by remote supervision of medical 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
chemical processing machines and apparatus; repair 
or maintenance of chemical processing machines and 
apparatus for composting kitchen garbage; repair or 
maintenance of ozonisers and electrolysers; repair or 
maintenance of metalworking machines and tools, in-
dustrial polishing machines for dish of metal; repair or 
maintenance of food or beverage processing machines 
and apparatus; repair or maintenance of whipped cre-
am making machines for industrial purposes, ice crus-
hers for industrial purposes, coffee grinders for indus-
trial purposes, other than hand-operated, aerated water 
making machines, meat slicers for industrial purposes; 
maintenance by remote supervision of food or bevera-
ge processing machines and apparatus; repair or main-
tenance of packaging or wrapping machines and appa-
ratus; repair or maintenance of vacuum packaging 
machines; maintenance by remote supervision of pac-
kaging or wrapping machines and apparatus; repair or 
maintenance of cooking apparatus and installations 
for industrial purposes; repair or maintenance of dish 
washing machines for industrial purposes; repair or 
maintenance of industrial deep fryers, industrial rice 
cookers, industrial cooking pots, industrial roasters, 
industrial cooking ovens, industrial steam convection 
ovens, industrial electric fryers with table, industrial 
noodle boilers, industrial steamers for cooking, elec-
tromagnetic induction cookers for industrial purposes; 
maintenance by remote supervision of cooking appa-
ratus and installations for industrial purposes; repair 
or maintenance of dish washing machines for indus-
trial purposes, dishwashers for industrial purposes, 
cooking utensil washers for industrial purposes; main-
tenance by remote supervision of dish washing machi-
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nes for industrial purposes, dishwashers for industrial 
purposes, cooking utensil washers for industrial pur-
poses; repair or maintenance of dish conveyors for in-
dustrial dishwashers, automatic dish lifts for industrial 
dishwashers, dish storage wagons for use with indus-
trial dishwashers, roast meat griddle washing machi-
nes; repair or maintenance of food mixing machines 
for commercial use, peeling machines for industrial 
purposes, cutting, chopping and slicing machines for 
industrial purposes; repair or maintenance of indus-
trial magnetic stirrers for cooking, ice slicers for in-
dustrial purposes; repair or maintenance of industrial 
draft beer dispensers with cooling function, industrial 
iced coffee dispensers, industrial juice dispensers, in-
dustrial iced aerated beverage dispensers, shochu mi-
xed with soda water dispensers for industrial purpo-
ses, industrial wine dispensers with cooling function, 
industrial cocktail dispensers with cooling function, 
industrial chilled sake dispensers, industrial chilled 
beverage dispensers, mineral water dispensers for in-
dustrial purposes, aerated water dispensers for indus-
trial purposes, beverage dispensers for industrial pur-
poses; maintenance by remote supervision of bevera-
ge dispensers for industrial purposes; repair or main-
tenance of soft ice cream dispensers for industrial pur-
poses, soft ice cream beverage dispensers for industri-
al purposes, ice cream dispensers for industrial purpo-
ses, table-mounted ice dispensers for industrial purpo-
ses; repair or maintenance of miso soup dispensers for 
industrial purposes, soup dispensers for industrial pur-
poses, electric soup heaters for maintaining soup tem-
perature for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial coffee heaters; repair or maintenance of 
wall mounted tea dispensers for industrial purposes, 
mobile wagon-type tea dispensers for industrial pur-
poses, tea dispensers for industrial purposes; mainte-
nance by remote supervision of tea dispensers for in-
dustrial purposes; repair or maintenance of industrial 
dish dispensers for use with beverage dispensers, in-
dustrial heated dish dispensers for use with beverage 
dispensers, paper cup dispensers as a component of 
tea dispenser for industrial purposes; repair or main-
tenance of water-spraying industrial defrosting appa-
ratus for thawing frozen foods; maintenance by remo-
te supervision of water-spraying industrial defrosting 
apparatus for thawing frozen foods; repair or mainte-
nance of industrial vacuum defrosting apparatus for 
thawing frozen foods; maintenance by remote super-
vision of industrial vacuum defrosting apparatus for 
thawing frozen foods; repair or maintenance of stora-
ge device for promoting the maturation of foods by 
maintaining temperature; maintenance by remote su-
pervision of storage device for promoting the matura-
tion of foods by maintaining temperature; repair or 
maintenance of food maturing and drying cabinets; 
repair or maintenance of heated cabinets for cooked 
food, heated cabinets for dish and serving utensils, el-
ectric heating storage for industrial purposes; main-
tenance by remote supervision of heated cabinets for 

cooked food, heated cabinets for dish and serving 
utensils, electric heating storage for industrial purpo-
ses; repair or maintenance of electric cabinets used to 
control temperature and humidity for food preservati-
on; maintenance by remote supervision of electric ca-
binets used to control temperature and humidity for 
food preservation; repair or maintenance of industrial 
dish drying machines; maintenance by remote super-
vision of industrial dish drying machines; repair or 
maintenance of dish sterilizing machines for industrial 
use, cooking utensil sterilizing machines for industrial 
use, sterilizing and disinfection apparatus for cooking 
utensil for industrial purposes; maintenance by remote 
supervision of dish sterilizing machines for industrial 
use, cooking utensil sterilizing machines for industrial 
use, sterilizing and disinfection apparatus for cooking 
utensil for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial polishing machines for dish of metal; re-
pair or maintenance of vending machines; repair or 
maintenance of vending machines for ice, vending 
machines for ionized alkaline water; maintenance by 
remote supervision of vending machines; repair or 
maintenance of water purifying apparatus; repair or 
maintenance of industrial electric water purifying ap-
paratus for purifying tap water by freezing and then 
melting, water purifiers for industrial purposes, water 
electrolyzing apparatus and machines for industrial 
purposes; maintenance by remote supervision of water 
electrolyzing apparatus and machines for industrial 
purposes and water purifying apparatus; repair or ma-
intenance of water sterilizers for swimming pool; re-
pair or maintenance of water pipes; repair or mainte-
nance of waste compacting machines and apparatus; 
repair or maintenance of waste crushing machines; re-
pair or maintenance of kitchen garbage crushing and 
disposing machines for industrial purposes; mainte-
nance by remote supervision of kitchen garbage crus-
hing and disposing machines for industrial purposes; 
repair or maintenance of meal serving wagons with 
warming and cooling functions, meal serving wagons 
with heating function, and meal serving wagons, all 
for use in hotels, plant cafeterias and hospitals; main-
tenance by remote supervision of meal serving wa-
gons with heating function, meal serving wagons with 
warming and cooling functions; furniture restorations; 
cabinet repair; repair of kitchen furniture; repair or 
maintenance of gas-fired water heaters; repair or ma-
intenance of non-electric cooking heaters for house-
hold purposes; repair or maintenance of cooking pots 
and pans; repair of ice slicers [other than household 
electrothermic appliances and food or beverage proce-
ssing machines and apparatus]; sterilization of medi-
cal apparatus and instruments; rental of electric flat 
irons for household purposes; rental of dish washing 
machines for industrial purposes; rental of dish drying 
machines for restaurants. 
___________________________________________ 
 
 

 
 #21  2021 11 25 

 
107 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 111685 A 
(800) 1423974 
(151) 2018 08 15 
(891) 2020 12 18 
(731) Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover,  
Germany 

(540)  

UltraContact 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Vehicle tires. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111760 A 
(800) 1575526 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111769 A 
(800) 1575562 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111770 A 
(800) 1575597 
(151) 2020 12 30 
(891) 2020 12 30 
(731) Fashion Nova, LLC 

2801 E. 46th Street, Vernon CA 90058, USA 
(540)  

FASHION NOVA 
(591) Black, white  
(526) FASHION 
(511)  
14 – Jewelry. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111781 A 
(800) 1575985 
(151) 2020 09 24 
(891) 2020 09 24 
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO "START" 

AD 
Rayon "Lozenets", Boulevard "Tcherni Vrah",  
32, VH. A., ET. 4, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

(540)  
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
(511)  
9 – Electric accumulators; electric accumulators for 
vehicles; starter accumulators, both sealed and main-
tenance-free, as well as accumulators with maintenan-
ce, which require regular electrolyte level checks, en-
abling the addition of distilled water; lead acid ba-
tteries for starting motor vehicles for loading and for 
loading heavy equipment, as well as for machines in-
tended for road construction; conventional liquid ba-
tteries, in particular lead-calcium accumulators (PbCa, 
PbSn, PbCaAg) filled with a liquid electrolyte of sul-
furic acid, of the accumulator type with addition of 
distilled water; AGM accumulators, including lead-
calcium (PbCa) batteries with a glass-fiber blotter, 
impregnated with a liquid electrolyte of sulfuric acid, 
particularly of the maintenance-free battery type; GEL 
accumulators, including lead-calcium (PbCa) batteri-
es, filled with an electrolyte solution in gel form, ba-
sed on sulfuric acid mixed with silica powder; lead-
acid accumulator batteries, in particular starter batteri-
es, designed on the basis of "wet cells" of the so-ca-
lled SLI (starting, lighting, ignition) type and of the 
deep-cycle and/or valve-regulated type (VRLA batte-
ries); EFB accumulators for automatic starting of the 
engine, particularly designed for cars applying mainly 
the "start and stop" system without recuperation; ac-
cumulators for buses and coaches; batteries for auto-
mobile taxis and for vehicles for special use; batteries 
for farming equipment; batteries for railway-engine 
equipment; batteries for starting tourist cars; starter 
batteries for piston engines and/or auxiliary turbines, 
intended for the aviation industry, in particular nickel 
cadmium accumulators, nickel metal hydride accumu-
lators, zinc silver accumulators, lithium ion (Li-Ion) 
accumulators and lithium polymer (LiPo) accumula-
tors; lithium-iron-phosphate (LiFePO4) accumulator-
type starter battery; lithium-ion accumulator batteries 
for scooters and motorcycles; stationary batteries in-
tended for telecommunications for emergency power 
for telephone exchanges, for equipment for the trans-
mission of messages and voice data, for mobile and 
fixed communication systems, for radio and television 
systems and for transmitters and relay stations; stora-
ge batteries for UPS systems, intended for power 
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plants, industrial sites, production companies, data 
storage centers, hospitals, banks and shopping centers, 
signalling and navigation systems; stationary batteries 
intended for working in harsh conditions with high 
working temperatures, for hybrid and cyclic applica-
tions in remote sites and in areas of frequent power 
cuts; batteries for storing energy from renewable en-
ergy sources; cyclic application batteries intended for 
use in AGM technology; traction accumulators; semi-
traction batteries for sites requiring a constant and 
durable power supply; special batteries for use in 
tanks and armored vehicles, in compliance with 
NATO standards; batteries for use in motor boats, ri-
ver boats, campers, pleasure boats and caravans; accu-
mulators intended in particular for golf carts; accumu-
lator boxes; battery jars; anode batteries; acidimeters 
for batteries; high-voltage batteries; batteries for ligh-
ting; batteries for pocket lamps; electric accumulators 
for vehicles; electric cells (batteries); batteries for el-
ectronic cigarettes; galvanic batteries; plates for batte-
ries, including, grids for batteries; solar batteries; so-
lar panels for electricity production; charging stations 
for electric vehicles; battery chargers; apparatus for 
charging electric accumulators; chargers for electronic 
cigarettes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111787 A 
(800) 1576188 
(151) 2020 12 04 
(891) 2020 12 04 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy, otvetstvennostyu  

"STUDEX" 
Dmitrovskoe shosse, d. 100,; str. 2, of. 3274;  
RU-127247 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.09 
(511) 
8 – Ear-piercing apparatus; ear-piercing instruments. 
 

10 – Medical ear-piercing apparatus, including medi-
cal instruments for ear-piercing with disposable cart-
ridge. 
 

14 – Ear studs. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111788 A 
(800) 1576223 
(151) 2020 10 27 
(891) 2020 10 27 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 

(540)  

PRODERMOLON 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111789 A 
(800) 1576239 
(151) 2020 12 09 
(891) 2020 12 09 
(731) ROLEX SA 

3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211  
Genève 26, Switzerland 

(540) 

TRIPLOCK 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Timepieces, namely, watches, wrist-watches, 
component parts for timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, chro-
nographs (timepieces), watch bands, dials (timepie-
ces), boxes and cases for timepieces and jewelry, 
watch movements and their parts; jewelry, jewelry 
items; precious stones and semi-precious stones; pre-
cious metals and their alloys; pins (jewelry). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111790 A 
(800) 1576250 
(151) 2020 10 27 
(891) 2020 10 27 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540)  

VIVASOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111791 A 
(800) 1576303 
(151) 2020 07 07 
(891) 2020 07 07 
(731) PPF a.s. 

Evropská 2690/17, CZ-160 41 Praha 6,  
Dejvice, Czech Republic 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 27.05.17 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic apparatus and instruments; optical appa-
ratus and instruments for weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving included in 
this class and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for controlling, switching, transforming, accu-
mulating, regulating or controlling of electric current; 
apparatus for sound or image recording, conversion, 
transmission or reproduction; magnetic data media; 
optical data media; recording discs; SD cards; micro 
SD cards; USB flash drives; memory cards; hard dri-
ves; coin-operated mechanisms for vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; calcula-
ting machines; data-processing equipment and com-
puters; sound and image transmitting apparatus; tele-
communications apparatus; mobile telecommunicati-
ons apparatus; mobile telecommunications kits; com-
puter hardware; computer software; downloadable co-
mputer software; multimedia applications; PDA (per-
sonal digital assistant); pocket PCs; mobile telepho-
nes; laptops; telecommunications network devices; 
control software for telecommunications networks 
and telecommunications devices; video recorders; 
cameras; MP3 and MP4 players; electronic publicati-
ons (downloadable); periodicals in electronic form; el-
ectronic databases and databases products; informa-
tion and data in electronic form; information and data 
on carriers or in electronic form; data, information, 
computer and communication networks of all kinds; 
covers for smartphones and computers; protective 
films and cases adapted for smartphones and compu-
ters; parts and accessories for all the aforesaid goods; 
coin-operated mechanisms for vending machines. 
 

16 – Printed matter; paper labels; printed forms; broc-
hures; printed catalogues; printed manuals; printed re-
ference; user manuals and other printed manuals; 
printed instructions for use and other documentation 
for computer, telecommunication and other technical 
equipment and apparatus. 
 

35 – Advertising; advertisement and promotional acti-
vities; marketing; provision of advertising time to ad-
vertisers; advertising and commercial information ser-
vices; providing an on-line commercial information 
directory on the Internet; on-line advertising; business 
intermediary services relating to advertising, publicity 
and promotional activities; business management as-
sistance; business administration; office work; retail 
and wholesale service, online retail and wholesale 
services and intermediation related to scientific, nauti-
cal, surveying, photographic, cinematographic appara-
tus and instruments, optical apparatus and instruments  

for weighing, measuring, signaling, checking (super-
vision), life-saving included in this class and teaching 
apparatus and instruments, apparatus for controlling, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling of electric current, apparatus for sound or 
image recording, conversion, transmission or repro-
duction, magnetic data media, optical data media, re-
cording discs, SD cards, micro SD cards, USB flash 
drives, memory cards, hard drives, mechanisms for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data-
processing equipment and computers, sound and ima-
ge transmitting apparatus, telecommunications appa-
ratus, mobile telecommunications apparatus, mobile 
telecommunications kits, computer hardware, compu-
ter software, downloadable computer software, multi-
media applications, PDA (personal digital assistant), 
pocket PCs, mobile telephones, laptops, telecommuni-
cations network devices, control software for teleco-
mmunications networks and telecommunications de-
vices, video recorders, cameras, MP3 and MP4 play-
ers, electronic publications (downloadable), periodi-
cals in electronic form, electronic databases and data-
bases products, information and data in electronic 
form, information and data recorded on carriers or in 
electronic, data, information, computer and commu-
nication networks of all kinds, covers for smartphones 
and computers, protective films and cases adapted for 
smartphones and computers, parts and accessories for 
all the aforesaid goods; online retail and wholesale 
services relating to scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic apparatus and instru-
ments, optical apparatus and instruments for weig-
hing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus for controlling, switching, transforming, ac-
cumulating, regulating or controlling of electric cur-
rent, apparatus for sound or image recording, conver-
sion, transmission or reproduction, magnetic data me-
dia, optical data media, recording discs, SD cards, 
micro SD cards, USB flash drives, memory cards, 
hard drives, coin-operated mechanisms for vending 
machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, calculating machines, data-processing equipment 
and computers, sound and image transmitting appara-
tus, telecommunications apparatus, mobile telecom-
munications apparatus, mobile telecommunications 
kits, computer hardware, computer software, down-
loadable computer software, multimedia applications, 
PDA (personal digital assistant), pocket PCs, mobile 
telephones, laptops, telecommunications network de-
vices, control software for telecommunications net-
works and telecommunications devices, video recor-
ders, cameras, MP3 and MP4 players, electronic pub-
lications (downloadable), periodicals in electronic 
form, electronic databases and databases products, in-
formation and data in electronic form, information 
and data recorded on carriers or in electronic, data, in-
formation, computer and communication networks of 
all kinds, covers for smartphones and computers, pro-
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tective films and cases adapted for smartphones and 
computers, parts and accessories for all the aforesaid 
goods; intermediation related to scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments, optical apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signaling, checking (supervisi-
on), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, apparatus for controlling, switching, transfor-
ming, accumulating, regulating or controlling of elec-
tric current, apparatus for sound or image recording, 
conversion, transmission or reproduction, magnetic 
data media, optical data media, recording discs, SD 
cards, micro SD cards, USB flash drives, memory 
cards, hard drives, coin-operated mechanisms for ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus, calculating machines, data-processing equip-
ment and computers, sound and image transmitting 
apparatus, telecommunications apparatus, mobile tele-
communications apparatus, mobile telecommunicati-
ons kits, computer hardware, computer software, 
downloadable computer software, multimedia appli-
cations, PDA (personal digital assistant), pocket PCs, 
mobile telephones, laptops, telecommunications net-
work devices, control software for telecommunicati-
ons networks and telecommunications devices, video 
recorders, cameras, MP3 and MP4 players, electronic 
publications (downloadable), periodicals in electronic 
form, electronic databases and databases products, in-
formation and data in electronic form, information 
and data recorded on carriers or in electronic, data, in-
formation, computer and communication networks of 
all kinds, covers for smartphones and computers, pro-
tective films and cases adapted for smartphones and 
computers, parts and accessories for all the aforesaid 
goods; computerized data processing; systematization 
of information into computer databases; market re-
search and market analysis; promotion by electronic 
means, including by means of Internet search engines; 
consultancy in the field of Internet marketing; rental 
of advertising space; dissemination of advertising ma-
tter; opinion polling, collection, classification, upda-
ting and arrangement of data and administration and 
operation of databases with marketing information; 
providing business information, including via the In-
ternet; cable or other forms of data transmission; in-
formation, consultancy and advisory services in rela-
tion to the aforesaid services in this class; professional 
business research services, in particular in the field of 
market research and product research for others. 
 

36 – Banking; factoring; financing services, hire-pur-
chase financing; financial analysis; financial evalua-
tion (insurance, banking, real estate); financial infor-
mation; financial consultancy; financial management; 
financial sponsorship; financial clearing houses; fi-
nancial clearing; mortgage banking; investment of 
funds; capital investment; brokerage services; stocks 
and bonds brokerage; securities brokerage; online 
banking; insurance consultancy; providing financial 
information via a website, providing rebates at partici-

pating establishments of others through use of a mem-
bership card; loans (financing); installment loans; len-
ding against security; financial research; insurance 
underwriting; fire insurance underwriting; accident in-
surance underwriting; health insurance underwriting; 
life insurance underwriting; surety services; insurance 
brokerage. 
 

37 – Construction services relating to industrial, civil 
engineering, residential and civil works, construction, 
assembly, maintenance, repair and revisions of teleco-
mmunication, radio communication and data machi-
nes and equipment, service for domestic and foreign 
telecommunication and other equipment, installation, 
assembly, maintenance, repair and revisions of elec-
trical machinery, apparatus and equipment, installati-
on, assembly, maintenance, repair and revisions of 
measuring and control equipment. 
 

38 – Wireless broadcasting; electronic bulletin board 
services (telecommunication services); information 
about telecommunications; communication by fiber 
optic networks; communication by cellular phones; 
communication by computer terminals; online trans-
mission of greeting cards online; paging (radio, telep-
hone or other means of electronic communication); 
providing Internet chatrooms; providing online fo-
rums; providing access to databases; providing teleco-
mmunications connections to a global computer net-
work; providing telecommunications channels for te-
leshopping services; providing user access to global 
computer networks; rental of access time to global 
computer networks; rental of fax machines; rental of 
modems; rental of message transmission equipment; 
rental of telephones; rental of telecommunications 
equipment; rental of telecommunication apparatus and 
installations; digital file transmission; electronic mail 
transmission; facsimile transmission; telegram trans-
mission; video on demand transmission; computer-
aided transmission of messages and images; radio 
communication; radio broadcasting, satellite transmis-
sion; voice mail services; news agency services; tele-
communications routing and junction services; strea-
ming of data; communication by telephone; telephone 
services; communication by telegraph; telegraph ser-
vices; teleconferencing services; television broadcas-
ting; telex services; videoconferencing services; cable 
television broadcasting; messaging, communications 
(telecommunications); network telecommunication 
services; mobile telecommunications services; teleco-
mmunications portal services; Internet portal services; 
mobile telecommunications network services; consul-
ting services in the field of telecommunications; mo-
bile telecommunications and data communication ser-
vices; fixed line telecommunications services; broa-
dband telecommunications access services; broadband 
services; broadcasting services, television broadcas-
ting services, broadcasting services relating to IP / TV 
or based on IP / TV, IP / TV access services; televisi-
on transmission services provided via the Internet 
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Protocol technology including IP / TV, television and 
IP / TV; Internet access services; services of e-mail, 
text and multimedia messages, services relating to the 
provision of access to computer networks, in particu-
lar the assurance, provision and rental of access time 
to data networks and databases, in particular to the 
Internet; the provision of access to computer databa-
ses and communication services relating thereto; anci-
llary, supportive and assistance services in the field of 
telecommunications and telecommunications equip-
ment; operation of networks, especially telecommuni-
cations and data networks; expert advisory and con-
sultancy services in the field of telecommunications 
and data communication services; information, con-
sultancy and advisory services in relation to the afo-
resaid services in this class; rental of telecommunica-
tion apparatus; rental of apparatus for data transfer. 
 

41 – Publishing; education and training; training ser-
vices; entertainment; sports and cultural activities; in-
teractive entertainment services, electronic and com-
puter games services provided via any communication 
networks; entertainment and information services re-
lating to the aforesaid services provided via teleco-
mmunications networks; news reporters services; tele-
vision entertainment services; providing entertainment 
via television and IP/TV; information, consultancy 
and advisory services relating to the aforesaid services 
in this class. 
 

42 – Development of databases; updating of computer 
software; computer system analysis; cloud computing; 
digitization of documents (scanning); electronic moni-
toring of personally identifying information to detect 
identity theft via the Internet; electronic monitoring of 
credit card activity to detect fraud via the Internet, off-
site data backup; graphic design of promotional mate-
rials; hosting computer sites (web sites); installation 
of computer software; conversion of computer prog-
rams and data other than physical conversion; dupli-
cation of computer programs; recovery of computer 
data, unlocking smartphones; platform as a service 
(PaaS); computer programming; information techno-
logy (IT) consultancy; Internet security consultancy; 
consultancy in the design and development of compu-
ter hardware; web site design consultancy; computer 
technology consultancy; data encryption services; te-
lecommunications technology consultancy; data secu-
rity consultancy; computer security consultancy; pro-
viding information on computer technology and pro-
gramming via a website; providing of outsource ser-
vices in the field of information technology; rental of 
computer software; rental of computers and data pro-
cessing equipment; rental of web servers; surveying, 
providing search engine for the Internet, server hos-
ting; monitoring of computer systems for detecting 
unauthorized access or data breach; monitoring of 
computer systems to detect breakdowns; software as a 
service (SaaS); computer software design, computer 
system design; maintenance of computer software; de-

velopment of computer platforms; software develop-
ment in the framework of software publishing; rese-
arch in the field of telecommunications technology; 
monitoring of computer systems by remote access; 
scientific and technological services and research and 
development relating thereto; industrial analysis and 
research; research in the field of telecommunications; 
data services and telecommunication technology; de-
signing, development and analysis of computer, tele-
communication and data systems; planning and design 
services in the field of telecommunications equip-
ment; rental of computers and data processing appa-
ratus and installations; monitoring of telecommunica-
tion and data systems; technical consulting services in 
the field of information technology; computer techno-
logy and data technology; engineering services in the 
field of information, telecommunications and data 
technology; design and development of computer har-
dware and software; information technology consul-
tancy services; computer programming services; IT 
programming services; recovery of computer data; 
consultancy in the design and development of compu-
ter hardware; computer software consultancy; backup 
and copying of computer programs; rental of compu-
ters; design, development and creation of computer 
software; installation and maintenance of computer 
software, updating of computer software; rental of 
computer software and hardware; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; con-
version of data and computer programs (not physical 
conversion); creating and maintaining websites for ot-
hers; webhosting; information and advisory services 
relating to the aforesaid services in this class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111803 A 
(800) 1576499 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Limited Liability Company "ORIMI" 

15/4 plot, 1-st Mikrorayon Street, Sverdlov 
settlement, Vsevolozhsk district, RU-188682 
Leningrad oblast, Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) Light green, white, dark green, green brown,  
beige, yellow, red, orange, gray, light gray 
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(531) 05.03.11; 05.03.16; 05.05.19; 05.05.23;  
05.07.08; 11.01.02; 25.01.15; 27.05.09;  
27.05.24; 29.01.15 

(511)  
30 – Tea including instant tea; flavored tea; tea with 
fruits, herbs, flowers, berries and other additives not 
for medicinal use; tea-based beverages; iced tea. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111808 A 
(800) 1576693 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) FINCHIMICA S.P.A. 

VIA LAZIO 13, I-25025 MANERBIO (BS),  
Italy 

(540)  

AZOFIN 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Agricultural chemicals, except fungicides, herbici-
des, insecticides and parasiticides; plant strengthening 
preparations; chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; synthetic resins, unprocessed; unproces-
sed plastics; manures; fire extinguishing compositi-
ons; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry; chemically converted 
compound fertilizers; chemically treated peat for use 
in horticulture; manures; chemicals for use in agricul-
ture; fertilisers and chemicals used in agriculture, hor-
ticulture and forestry; chemicals for use in agriculture; 
chemical adjuvants for use in agriculture; bacteriolo-
gical preparations for use in agriculture; fertilisers, 
and chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry. 
 

5 – Preparations for destroying vermin; insecticides; 
fungicides; herbicides; vermin destroying preparati-
ons; forestry (chemicals for -), [parasiticide]; parasiti-
cides; pest control preparations and articles; antipara-
sitic preparations from chemical sources; antiparasitic 
preparations; fungicides; biological fungicides; fungi-
cides; fungicides for horticultural use; fungicides for 
agricultural use; fungicides for killing vermin; forest-
ry (chemicals for -), [herbicides]; biological herbici-
des. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111810 A 
(800) 1576714 
(151) 2020 11 03 
(891) 2020 11 03 
(731) AHMET ERZURUMLUOĞLU 

Sultantepe Mah.Susuzbağ Sok 5-1/ 10,  
Üsküdar, İstanbul, Turkey 

 
 

(540) 

 
 

(591) Black, white, yellow 
(531) 05.05.04; 05.05.20; 05.05.21; 05.07.01;  

05.07.27; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.11;  
27.05.24; 29.01.13 

(511)  
25 – Underwear made of all kinds of materials, except 
those for protective purposes. 
 

35 – Business management, business administration 
and business consultancy; accounting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111815 A 
(800) 1081602 
(151) 2011 05 20 
(891) 2021 01 11 
(731) KARMOD PREFABRIK YAPI  

TEKNOLOJILERI INSAAT SANAYI VE  
TICARET LIMITED SIRKETI LIMITED  
SIRKETI 
Orta Mah. Keban Sokak No:4, Orhanli Tuzla  
Istanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
6 – Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; go-
ods of common metal not included in other classes; 
ores. 
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not 
of metal. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111816 A 
(800) 1086795 
(151) 2011 05 26 
(891) 2020 10 06 
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoy, 

otvetstvennostyu "Farmatsiya Universal" 
ul. Chaplina/Khalliulina, d. 71/66, 050000  
g. Almaty, Kazakhstan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.22 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, biological preparati-
ons, vitamin preparations, medicinal preparations, re-
medies and substances; foodstuffs for medical use, 
nutritional supplements for medical use; pharmaceuti-
cal extracts, tinctures for medical use, elixirs (pharma-
ceutical preparations), medicinal infusions, syrups for 
pharmaceutical use, capsules for medicines; herbal te-
as, medicinal teas, medicinal herbs. 
 

35 – Advertising, business management, including, 
advertising material (issuing, sending, dissemination, 
publishing, distribution of samples, exhibits), organi-
zation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, sales promotion for third parties (sale of go-
ods via an intermediary, goods demonstrations, mar-
ket studies), presentation of goods on all communica-
tion means for retail sales purposes, publishing of ad-
vertising texts, radio advertising, distribution of samp-
les, dissemination of advertising materials (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples), advertising, 
on-line advertising on a computer network, adverti-
sing by mail order, television advertising, procure-
ment services for third parties (purchasing goods and 
services for other businesses); all the services in this 
class relating to the goods in class 5. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods, deli-
very of goods, packaging of goods, storage of goods; 
all the services in this class relating to the goods in 
class 5. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111826 A 
(800) 1398038 
(151) 2018 01 10 
(891) 2021 01 29 
(731) Joint Stock Company Polyus Krasnoyarsk 

ul. Belinskogo, 2-B, g. p. Severo-Yeniseyskiy,  
Severo-Yeniseyskiy r-n, RU-663282  
Krasnoyarsk Krai, Russian Federation 

 

(540)  
 

 
 

(591) Yellow and gray 
(531) 26.04.04; 26.04.09; 28.05; 29.01.13 
(511) 
1 – Antimony; antimony sulfide; gold salts; silver nit-
rate. 
 

4 – Coal; coal briquettes. 
 

6 – Silver solder; cobalt, raw; copper, unwrought or 
semi-wrought; badges of metal for vehicles; magnesi-
um; common metals, unwrought or semi-wrought; 
ores of metal; nickel; packaging containers of metal; 
alloys of common metal; gold solder; boxes of com-
mon metal. 
 

14 – Ingots of precious metals; jewelry; gold, unw-
rought or beaten; ornaments [jewelry]; alloys of pre-
cious metal; works of art of precious metal; silver, un-
wrought or beaten; badges of precious metal. 
 

19 – Limestone; schists; granite; sandstone for buil-
ding. 
 

35 – Business management assistance; business inqui-
ries; book-keeping; drawing up of statements of acco-
unts; business management and organization consul-
tancy; personnel management consultancy; business 
management consultancy; business efficiency expert 
services; business organization consultancy; compute-
rized file management; payroll preparation; tax prepa-
ration; compilation of information into computer data-
bases; systemization of information into computer da-
tabases; compilation of statistics; sponsorship search; 
provision of commercial and business contact infor-
mation; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; business project mana-
gement services for construction projects; tax filing 
services; business management of reimbursement pro-
grams for others; commercial or industrial manage-
ment assistance; outsourced administrative manage-
ment for companies. 
 

37 – Office machines and equipment installation, ma-
intenance and repair; machinery installation, mainte-
nance and repair; building construction supervision; 
warehouse construction and repair; factory constructi-
on; masonry; vehicle maintenance; construction in-
formation; quarrying services; drilling of wells; mi-
ning extraction; installation, maintenance and repair 
of computer hardware; construction consultancy; re-
pair of power lines; construction. 
 

38 – Communications by telephone; rental of teleco-
mmunication equipment; providing telecommunica-
tions connections to a global computer network; pro-
viding user access to global computer networks; pro-
viding access to databases. 
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39 – Transport and storage of trash; car transport; boat 
transport; railway transport; marine transport; passen-
ger transport; river transport; stevedoring; electricity 
distribution; rental of warehouses; garage rental; par-
king place rental; freight forwarding; storage informa-
tion; transportation information; rental of vehicle roof 
racks; distribution of energy; unloading cargo; trans-
portation logistics. 
 

40 – Water treating; gilding; metal treating; gold pla-
ting; grinding; timber felling and processing; recyc-
ling of waste and trash; recycling of waste; waste tre-
atment [transformation]; production of energy; deco-
ntamination of hazardous materials; sorting of waste 
and recyclable material [transformation]. 
 

42 – Geological surveys; geological prospecting; geo-
logical research; research in the field of environmen-
tal protection. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111888 A  
(800) 1576898 
(151) 2020 11 17 
(891) 2020 11 17 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY  

"FOAMLINE" 
Dmitrovskaya av., 60A, space XII, room 22,  
Beskudnikovsky municipal, district inner  
territory of the city, RU-127474 Moscow,  
Russian Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Blue and light green 
(531) 28.05; 29.01.12 
(511)  
1 – Combusting preparations [chemical additives to 
motor fuel]; adhesives for industrial purposes; salt for 
preserving, other than for foodstuffs; auxiliary fluids 
for use with abrasives; vulcanization accelerators; an-
ti-frothing solutions for accumulators; acetates [che-
micals]; acetate of cellulose, unprocessed; bacteriolo-
gical preparations for acetification; acetic anhydride; 
acetone; acetylene; acetylene tetrachloride; acids; che-
mical condensation preparations; acid proof chemical 
compositions; finishing preparations for use in the 
manufacture of steel; actinium; additives, chemical, to 
drilling muds; additives, chemical, to motor fuel; de-
tergent additives to gasoline; adhesive preparations 
for surgical bandages; water-softening preparations; 
gum tragacanth for industrial purposes; activated car-
bon; propellant gases for aerosols; reducing agents for 
use in photography; adhesives for billposting; agar-
agar; agglutinants for concrete; agricultural chemicals, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasi-
ticides; compositions for repairing inner tubes of ty-
res; albumin [animal or vegetable, raw material]; iodi-

sed albumen; malt albumen; albumenized paper; alka-
lies; caustic alkali; alkaline-earth metals; alcohol; et-
hyl alcohol; aldehydes; seaweeds [fertilizers]; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; 
alumina; aluminium alum; aluminium hydrate; alumi-
nium silicate; aluminium chloride; aluminium iodide; 
alum; soil conditioning preparations; americium; 
starch for industrial purposes; starch-liquifying che-
micals [ungluing agents]; sal ammoniac; spirits of 
salt; ammoniacal salts; ammonia; ammonium aldehy-
de; ammonia alum; amyl acetate; amyl alcohol; an-
hydrous ammonia; anhydrides; animal charcoal; ani-
mal albumen [raw material]; anthranilic acid; anti-
knock substances for internal combustion engines; 
antifreeze; anti-incrustants; antimony; antimony oxi-
de; antimony sulfide; size for use in the textile indus-
try; gum arabic for industrial purposes; glutinous tree-
grafting preparations; tree cavity fillers [forestry]; 
silver salt solutions for silvering; argon; lead arsenate; 
arsenic; arsenious acid; astatine; fuel for nuclear reac-
tors; engine-decarbonising chemicals; self-toning pa-
per [photography]; textile-brightening chemicals; nit-
rogen; nitrous oxide; nitrogenous fertilisers; nitric 
acid; oenological bactericides [chemical preparations 
for use in wine making]; fixing baths [photography]; 
galvanizing baths; toning baths [photography]; soda 
ash; barium; baryta; baryta paper; barium compounds; 
substances for preventing runs in stockings; bases 
[chemical preparations]; chemicals, except pigments, 
for the manufacture of enamel; bauxite; bentonite; 
benzene-based acids; benzene derivatives; benzoic ac-
id; benzoic sulfimide; saccharin; berkelium; concrete-
aeration chemicals; concrete preservatives, except 
paints and oils; bichloride of tin; bichromate of po-
tassium; bichromate of soda; beer-clarifying and pre-
serving agents; biochemical catalysts; potassium 
dioxalate; manganese dioxide; bismuth; basic gallate 
of bismuth; moistening [wetting] preparations for use 
in bleaching; wax-bleaching chemicals; tan-wood; 
wood alcohol; wood pulp; wood vinegar [pyroligne-
ous acid]; borax; boric acid for industrial purposes; 
drilling muds; brazing preparations; condensation-pre-
venting chemicals; catechu; kainite; calcium cyanami-
de [fertilizer]; californium; plasticizers; rubber preser-
vatives; carbonates; magnesium carbonate; carbon; 
carbon disulfide; carbonic acid; carbide; calcium car-
bide; lutetium [cassiopium]; catalysts; cellulose; paper 
pulp; viscose; cement [metallurgy]; fermium; ceramic 
glazings; cerium; salts from rare earth metals; caesi-
um; ketones; animal carbon preparations; carbon for 
filters; bone charcoal; blood charcoal; coal saving pre-
parations; cement for footwear; lime acetate; lime car-
bonate; lime chloride; chimney cleaners, chemical; le-
ather-renovating chemicals; industrial chemicals; che-
mical preparations for scientific purposes, other than 
for medical or veterinary use; chemical reagents, other 
than for medical or veterinary purposes; moderating 
materials for nuclear reactors; fissionable chemical el-
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ements; chemical substances for analyses in laborato-
ries, other than for medical or veterinary purposes; 
chlorates; chlorine; hydrochlorates; hydrochloric acid; 
cholic acid; chromates; chrome alum; chromium oxi-
de; chrome salts; chromic acid; mastic for leather; 
mastic for tires; cement for mending broken articles; 
cement-waterproofing chemicals, except paints; ce-
ment preservatives, except paints and oils; fluids for 
hydraulic circuits; grafting wax for trees; citric acid 
for industrial purposes; must-fining preparations; size 
for finishing and priming; adhesives for wallpaper; 
wine finings; collodion; salts for coloring metal; bate 
for dressing skins; flower preservatives; preservatives 
for use in the pharmaceutical industry; chemical pre-
parations for use in photography; sensitized cloth for 
photography; photosensitive plates; corrosive prepara-
tions; currying preparations for leather; currying pre-
parations for skins; cream of tartar for chemical pur-
poses; crotonic aldehyde; cryogenic preparations; le-
ather glues; leather-dressing chemicals; leather-impre-
gnating chemicals; blue vitriol; curium; solutions for 
cyanotyping; cyanides [prussiates]; ferrocyanides; cy-
mene; degreasing preparations for use in manufac-
turing processes; separating and unsticking [ungluing] 
preparations; oil-separating chemicals; degumming 
preparations; defoliants; mold-release preparations; 
polish removing substances; dehydrating preparations 
for industrial purposes; disincrustants; detergents for 
use in manufacturing processes; dextrin [size]; diag-
nostic preparations, other than for medical or veteri-
nary purposes; diastase for industrial purposes; diazo 
paper; renovating preparations for phonograph re-
cords; distilled water; dolomite for industrial purpo-
ses; metal hardening preparations; dysprosium; acidu-
lated water for recharging accumulators; glycerine for 
industrial purposes; heavy water; purification prepara-
tions; ion exchangers [chemicals]; flashlight prepara-
tions; fuel-saving preparations; reagent paper, other 
than for medical or veterinary purposes; antistatic pre-
parations, other than for household purposes; salts for 
galvanic cells; opacifiers for enamel; opacifiers for 
glass; enamel-staining chemicals; photographic emul-
sions; emulsifiers; sensitized photographic plates; 
sizing preparations; fertilizers; enzyme preparations 
for industrial purposes; enzymes for industrial purpo-
ses; epoxy resins, unprocessed; gas purifying prepa-
rations; erbium; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; 
test paper, chemical; esters; ethane; ethers; ethyl et-
her; glycol ether; methyl ether; sulfuric ether; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; europium; 
fire extinguishing compositions; flour for industrial 
purposes; iron salts; ferments for chemical purposes; 
ferrotype plates [photography]; fertilizing preparati-
ons; fireproofing preparations; compositions for threa-
ding; filtering preparations for the beverages industry; 
fissionable material for nuclear energy; fixing soluti-
ons [photography]; flowers of sulfur for chemical pur-
poses; limestone hardening substances; fluorine; flu-
orspar compounds; hydrofluoric acid; graphite for in-

dustrial purposes; foundry binding substances; foun-
dry molding preparations; additives, chemical, to in-
secticides; additives, chemical, to fungicides; formic 
acid; formic aldehyde for chemical purposes; fulling 
preparations for use in the textile industry; fulling pre-
parations; francium; brake fluid; lamp black for indus-
trial purposes; chemical preparations for smoking me-
at; gadolinium; gallnuts; gallic acid for the manufac-
ture of ink; gallium; photographic paper; gallotannic 
acid; galvanizing preparations; gambier; protective 
gases for welding; solidified gases for industrial pur-
poses; gelatine for photographic purposes; gelatine for 
industrial purposes; rock salt; getters [chemically ac-
tive substances]; dry ice [carbon dioxide]; birdlime; 
glucosides; glycerides; glycol; fat-bleaching chemi-
cals; fatty acids; grafting mastic for trees; guano; gur-
jun balsam for use in the manufacture of varnish; he-
lium; holmium; hormones for hastening the ripening 
of fruit; horticultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; oils for the 
preservation of food; oils for preparing leather in the 
course of manufacture; oils for tanning leather; petro-
leum dispersants; oil dispersants; oil-bleaching chemi-
cals; oil-purifying chemicals; humus; hydrates; car-
bonic hydrates; hydrazine; hydrogen; hypochlorite of 
soda; hyposulfites; textile-waterproofing chemicals; 
textile-impregnating chemicals; leather-waterproofing 
chemicals; iodine for chemical purposes; iodised salts; 
iodic acid; iodine for industrial purposes; isotopes for 
industrial purposes; kaolin; kieselgur; krypton; lactic 
acid; milk ferments for chemical purposes; lantha-
num; preparations for preventing the tarnishing of len-
ses; lithia [lithium oxide]; lithium; masonry preserva-
tives, except paints and oils; brickwork preservatives, 
except paints and oils; magnesite; magnesium chlori-
de; manganate; mangrove bark for industrial purpo-
ses; glass-frosting chemicals; mercury; mercury salts; 
mercuric oxide; metalloids; salts of precious metals 
for industrial purposes; metal annealing preparations; 
methane; chemical preparations to prevent mildew; 
mineral acids; salts for industrial purposes; moiste-
ning [wetting] preparations for use in dyeing; napht-
halene; neodymium; neon; neptunium; toxic gas neu-
tralizers; chemical preparations to prevent wheat 
blight; uranium nitrate; sensitized plates for offset 
printing; oleic acid; olivine [silicate mineral]; gold 
salts; sorrel salt; oxalates; oxalic acid; oxygen for in-
dustrial purposes; hydrogen peroxide for industrial 
purposes; palladium chloride; nitrate paper; photo-
metric paper; sensitized paper; litmus paper; pectin 
[photography]; perborate of soda; percarbonates; per-
chlorates; persulfates; persulfuric acid; phenol for 
industrial purposes; phosphates [fertilisers]; slag [fer-
tilisers]; phosphatides; phosphorus; superphosphates 
[fertilisers]; blueprint paper; phosphoric acid; bluep-
rint cloth; photographic developers; photographic sen-
sitizers; picric acid; plastics, unprocessed; plastisols; 
lead acetate; lead oxide; plutonium; polonium; potato 
flour for industrial purposes; peat pots for horticultu-
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re; potash; potassium; potash water; praseodymium; 
promethium; protactinium; protein [raw material]; py-
rogallic acid; quebracho for industrial purposes; synt-
hetic resins, unprocessed; radioactive elements for 
scientific purposes; radon; radium for scientific pur-
poses; refrigerants; by-products of the processing of 
cereals for industrial purposes; acrylic resins, unpro-
cessed; rhenium; X-ray films, sensitized but not expo-
sed; compositions for repairing tyres; rubidium; foun-
dry sand; salicylic acid; saltpeter; samarium; sauce for 
preparing tobacco; soap [metallic] for industrial pur-
poses; scandium; sebacic acid; salts [chemical prepa-
rations]; salt, raw; chromic salts; salts [fertilisers]; se-
lenium; seed preserving substances; silicates; silicon; 
silicones; sodium; sulfides; welding chemicals; calci-
ned soda; caustics for industrial purposes; caustic so-
da for industrial purposes; sodium salts [chemical 
compounds]; sulfur; bismuth subnitrate for chemical 
purposes; barytes; spinel [oxide mineral]; stearic acid; 
strontium; soot for industrial or agricultural purposes; 
liquids for removing sulfates from accumulators; sul-
fonic acids; sulfurous acid; sulfuric acid; sumac for 
use in tanning; chemicals for use in forestry, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
talc [magnesium silicate]; tan; tannin; tanning subs-
tances; calcium salts; tannic acid; tapioca flour for in-
dustrial purposes; tartar, other than for pharmaceutical 
purposes; tartaric acid; technetium; tellurium; surface-
active chemical agents; terbium; glass-staining chemi-
cals; preparations for preventing the tarnishing of 
glass; anti-tarnishing chemicals for windows; soil for 
growing; fuller's earth for use in the textile industry; 
rare earths; loam; carbon tetrachloride; tetrachlorides; 
moistening [wetting] preparations for use in the textile 
industry; thallium; thiocarbanilide; thulium; thorium; 
titanium dioxide for industrial purposes; titanite; to-
luol; peat [fertiliser]; preservatives for tiles, except 
paints and oils; tungstic acid; uranium; uranium oxi-
de; water glass [soluble glass]; meat tenderizers for 
industrial purposes; chemical preparations to prevent 
diseases affecting vine plants; vinic alcohol; toning 
salts [photography]; vulcanizing preparations; withe-
rite; xenon; ytterbium; yttrium; chlorides; sulfates; 
zirconia; preparations for stimulating cooking for 
industrial purposes; ammonia [volatile alkali] for in-
dustrial purposes; alkaline iodides for industrial pur-
poses; alkaline metals; salts of alkaline metals; alka-
loids; alginates for industrial purposes; aluminium ac-
etate; starch paste [adhesive], other than for stationery 
or household purposes; ammonium salts; animal car-
bon; silver nitrate; color-brightening chemicals for in-
dustrial purposes; anti-sprouting preparations for ve-
getables; nitrates; adhesives for wall tiles; barium 
sulfate; chemicals for the manufacture of paints; met-
hyl benzol; methyl benzene; bicarbonate of soda for 
chemical purposes; biological preparations, other than 
for medical or veterinary purposes; bleaching prepa-
rations [decolorants] for industrial purposes; sensiti-
zed films, unexposed; preparations of the distillation 

of wood alcohol; brazing fluxes; soldering fluxes; 
bromine for chemical purposes; carbolineum for the 
protection of plants; flocculants; lecithin [raw mate-
rial]; substrates for soil-free growing [agriculture]; ce-
llulose esters for industrial purposes; casein for in-
dustrial purposes; cellulose derivatives [chemicals]; 
cellulose ethers for industrial purposes; bacterial pre-
parations, other than for medical and veterinary use; 
bacteriological preparations, other than for medical 
and veterinary use; cultures of microorganisms, other 
than for medical and veterinary use; carbon black for 
industrial purposes; cinematographic films, sensitized 
but not exposed; cobalt oxide for industrial purposes; 
glue for industrial purposes; oils for currying leather; 
creosote for chemical purposes; compositions for the 
manufacture of phonograph records; preparations for 
the separation of greases; dispersions of plastics; sol-
vents for varnishes; artificial sweeteners [chemical 
preparations]; water-purifying chemicals; emollients 
for industrial purposes; filtering materials of unproce-
ssed plastics; filtering materials of chemical substan-
ces; filtering materials of mineral substances; filtering 
materials of vegetable substances; glucose for indus-
trial purposes; gluten [glue], other than for stationery 
or household purposes; gums [adhesives] for industri-
al purposes; damp-proofing chemicals, except paints, 
for masonry; isinglass, other than for stationery, 
household or alimentary purposes; beer preserving 
agents; synthetic materials for absorbing oil; ceramic 
materials in particulate form, for use as filtering me-
dia; compost; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; diatomaceous earth; mordants for 
metals; plant growth regulating preparations; desca-
ling preparations, other than for household purposes; 
seawater for industrial purposes; preparations of trace 
elements for plants; camphor, for industrial purposes; 
chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers 
for rubber; humus top dressing; magnetic fluid for in-
dustrial purposes; power steering fluid; transmission 
fluid; anti-boil preparations for engine coolants; cera-
mic compositions for sintering [granules and pow-
ders]; coolants for vehicle engines; radiator flushing 
chemicals; paste fillers for automobile body repair; 
electrophoresis gels; glaziers' putty; expanded clay for 
hydroponic plant growing [substrate]; wallpaper 
removing preparations; chemical additives for oils; oil 
cement [putty]; genes of seeds for agricultural produc-
tion; stem cells, other than for medical or veterinary 
purposes; biological tissue cultures, other than for me-
dical or veterinary purposes; fish meal fertilizers; en-
zyme preparations for the food industry; enzymes for 
the food industry; glucose for the food industry; lecit-
hin for the food industry; lecithin for industrial purpo-
ses; pectin for the food industry; pectin for industrial 
purposes; cream of tartar for the food industry; cream 
of tartar for industrial purposes; alginates for the food 
industry; gluten for the food industry; gluten for in-
dustrial purposes; lactose for the food industry; lac-
tose for industrial purposes; lactose [raw material]; 
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milk ferments for the food industry; milk ferments for 
industrial purposes; casein for the food industry; sal 
ammoniac spirits; chemicals for the manufacture of 
pigments; preparations of microorganisms, other than 
for medical and veterinary use; potting soil; metal 
tempering preparations; glutamic acid for industrial 
purposes; tea extracts for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; tea extracts for the food industry; 
organic digestate [fertilizer]; tea extracts for use in the 
manufacture of cosmetics; collagen for industrial pur-
poses; silicon carbide [raw material]; adjuvants, other 
than for medical or veterinary purposes; vitamins for 
use in the manufacture of food supplements; vitamins 
for the food industry; antioxidants for use in manufac-
ture; antioxidants for use in the manufacture of cos-
metics; antioxidants for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; antioxidants for use in the manufac-
ture of food supplements; proteins for use in manufac-
ture; proteins for use in the manufacture of food supp-
lements; proteins for the food industry; ammonium 
nitrate; vitamins for use in the manufacture of phar-
maceuticals; vitamins for use in the manufacture of 
cosmetics; flavonoids [phenolic compounds] for indu-
strial purposes; thymol for industrial purposes; top-
soil; transmission oil; polymer resins, unprocessed; 
chemical coatings for ophthalmic lenses; calomel 
[mercurous chloride]; animal manure; xylol; xylene; 
benzene; benzol; graphene; gypsum for use as a ferti-
lizer. 
 

10 – Abdominal belts; hypogastric belts; abdominal 
corsets; childbirth mattresses; hearing aids; ear trum-
pets; clips, surgical; needles for medical purposes; su-
ture needles; pessaries; hot air therapeutic apparatus; 
hot air vibrators for medical purposes; draw-sheets for 
sick beds; incontinence sheets; catheters; radium tubes 
for medical purposes; teething rings; supportive ban-
dages; splints, surgical; bandages, elastic; galvanic 
belts for medical purposes; X-ray apparatus for medi-
cal purposes; bed pans; basins for medical purposes; 
obstetric apparatus for cattle; feeding bottles; knives 
for surgical purposes; scalpels; boots for medical pur-
poses; surgical bougies; spittoons for medical purpo-
ses; catgut; stretchers, wheeled; ambulance stretchers; 
orthopedic articles; trusses; arch supports for footwe-
ar; strait jackets; cannulae; gloves for medical purpo-
ses; appliances for washing body cavities; belts for 
medical purposes; maternity belts; orthopedic belts; 
dentists' armchairs; castrating pincers; heating cushi-
ons, electric, for medical purposes; orthopedic foot-
wear; artificial teeth; surgical sponges; surgical appa-
ratus and instruments; instrument cases for use by 
doctors; thread, surgical; anaesthetic apparatus; scis-
sors for surgery; thermo-electric compresses [surge-
ry]; compressors [surgical]; droppers for medical pur-
poses; corn knives; esthetic massage apparatus; cushi-
ons for medical purposes; surgical cutlery; incubators 
for medical purposes; spoons for administering medi-
cine; tongue scrapers; ear picks; dental burs; dental 

apparatus and instruments; pins for artificial teeth; 
dentures; lancets; mirrors for dentists; finger guards  
for medical purposes; syringes for injections; drainage 
tubes for medical purposes; water bags for medical 
purposes; radiology screens for medical purposes; el-
ectrocardiographs; probes for medical purposes; 
pumps for medical purposes; blood testing apparatus; 
armchairs for medical or dental purposes; dropper 
bottles for medical purposes; forceps; galvanic thera-
peutic appliances; gloves for massage; gastroscopes; 
ice bags for medical purposes; hemocytometers; wa-
terbeds for medical purposes; hypodermic syringes; 
abdominal pads; inhalers; injectors for medical purpo-
ses; soporific pillows for insomnia; urological appara-
tus and instruments; insufflators; enema apparatus for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes; lasers for medical purposes; breast pumps; 
lamps for medical purposes; vaporizers for medical 
purposes; urinals being vessels; artificial jaws; anaest-
hetic masks; massage apparatus; medical apparatus 
and instruments; receptacles for applying medicines; 
cases fitted for medical instruments; artificial limbs; 
mirrors for surgeons; furniture especially made for 
medical purposes; obstetric apparatus; umbilical belts; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; hearing protec-
tors; artificial skin for surgical purposes; tips for crut-
ches; balling guns; condoms; sphygmomanometers; 
quartz lamps for medical purposes; apparatus and 
installations for the production of X-rays, for medical 
purposes; X-ray photographs for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; radiothe-
rapy apparatus; resuscitation apparatus; X-ray tubes 
for medical purposes; protection devices against X-
rays, for medical purposes; respirators for artificial 
respiration; apparatus for artificial respiration; saws 
for surgical purposes; artificial breasts; uterine syrin-
ges; vaginal syringes; stethoscopes; dummies for ba-
bies; supports for flat feet; apparatus for the treatment 
of deafness; suspensory bandages; suture materials; 
operating tables; trocars; urethral probes; urethral 
syringes; cupping glasses; veterinary apparatus and 
instruments; bed vibrators; vibromassage apparatus; 
artificial eyes; aerosol dispensers for medical purpo-
ses; air pillows for medical purposes; air cushions for 
medical purposes; air mattresses for medical purpo-
ses; syringes for medical purposes; elastic stockings 
for surgical purposes; stockings for varices; crutches; 
feeding bottle valves; feeding bottle teats; orthopedic 
soles; sterile sheets, surgical; beds specially made for 
medical purposes; electrodes for medical use; belts, 
electric, for medical purposes; physical exercise ap-
paratus for medical purposes; incubators for babies; 
brushes for cleaning body cavities; dental apparatus, 
electric; testing apparatus for medical purposes; filters 
for ultraviolet rays, for medical purposes; fumigation 
apparatus for medical purposes; corsets for medical 
purposes; contraceptives, non-chemical; blankets, el-
ectric, for medical purposes; hair prostheses; knee 
bandages, orthopedic; lenses [intraocular prostheses] 
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for surgical implantation; pads for preventing pressure 
sores on patient bodies; physiotherapy apparatus; spi-
rometers [medical apparatus]; thermometers for medi-
cal purposes; acupuncture needles; clothing especially 
for operating rooms; diagnostic apparatus for medical 
purposes; electric acupuncture instruments; heart pa-
cemakers; invalids' hoists; masks for use by medical 
personnel; plaster bandages for orthopedic purposes; 
surgical drapes; surgical implants comprised of artifi-
cial materials; thermal packs for first aid purposes; 
commode chairs; defibrillators; dialyzers; medical 
guidewires; orthodontic appliances; traction apparatus 
for medical purposes; containers especially made for 
medical waste; slings [supporting bandages]; douche 
bags; love dolls [sex dolls]; microdermabrasion appa-
ratus; body rehabilitation apparatus for medical pur-
poses; pulse meters; stents; ear plugs [ear protection 
devices]; temperature indicator labels for medical 
purposes; walking frames for disabled persons; tomo-
graphs for medical purposes; apparatus for acne tre-
atment; lice combs; quad canes for medical purposes; 
endoscopy cameras for medical purposes; heart rate 
monitoring apparatus; compression garments; sex 
toys; brain pacemakers; implantable subcutaneous 
drug delivery devices; biodegradable bone fixation 
implants; tongue depressors for medical purposes; na-
sal aspirators; teeth protectors for dental purposes; 
menstrual cups; respiratory masks for artificial res-
piration; orthodontic rubber bands; analysers for bac-
terial identification for medical purposes; apparatus 
for DNA and RNA testing for medical purposes; ap-
paratus for the regeneration of stem cells for medical 
purposes; body fat monitors; body composition moni-
tors; toe separators for orthopaedic purposes; anti-
rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; brace-
lets for medical purposes; surgical robots; baby fee-
ding pacifiers; anti-nausea wristbands; wheeled wal-
kers to aid mobility; hydrogen inhalers; magnetic 
resonance imaging [MRI] apparatus for medical pur-
poses; air beds for medical purposes; cooling patches 
for medical purposes; cooling pads for first aid pur-
poses; portable hand-held urinals; walking sticks for 
medical purposes. 
 

12 – Forklift trucks; railway couplings; couplings for 
land vehicles; aerial conveyors; air vehicles; hot air 
balloons; inner tubes for pneumatic tyres; repair out-
fits for inner tubes; air pumps [vehicle accessories]; 
suspension shock absorbers for vehicles; shock absor-
bing springs for vehicles; amphibious airplanes; non-
skid devices for vehicle tires; anti-skid chains; head-
rests for vehicle seats; sprinkling trucks; trailer hitc-
hes for vehicles; motor buses; motor coaches; boats; 
trucks; automobile hoods; automobile chains; automo-
bile chassis; reversing alarms for vehicles; aeroplanes; 
ferry boats; luggage carriers for vehicles; airships; ti-
res for vehicle wheels; valves for vehicle tyres; flan-
ges for railway wheel tyres; torsion bars for vehicles; 
ship hulls; boat hooks; steering gears for ships; disen-
gaging gear for boats; inclined ways for boats; screw-

propellers for boats; oars; tipping bodies for lorries; 
mine cart wheels; bicycles; bicycle kickstands; bogies  
for railway cars; davits for boats; mudguards; two-
wheeled trolleys; cars for cable transport installations; 
caissons [vehicles]; vehicle wheels; hoods for vehicle 
engines; hoods for vehicles; caravans; trailers [vehic-
les]; crankcases for land vehicle components, other 
than for engines; safety belts for vehicle seats; hubs 
for vehicle wheels; bicycle chains; wheelchairs; bar-
ges; launches; handling carts; hose carts; casting car-
riages; golf carts [vehicles]; vehicle chassis; rudders; 
rolling stock for funicular railways; rolling stock for 
railways; funnels for ships; treads for vehicles [tractor 
type]; tractors; mine cars; vehicle bumpers; buffers 
for railway rolling stock; hydraulic circuits for vehic-
les; bicycle handlebars; sleeping berths for vehicles; 
timbers [frames] for ships; bicycle tyres; gears for bi-
cycles; bicycle brakes; bicycle mudguards; rims for 
bicycle wheels; bicycle cranks; bicycle motors; hubs 
for bicycle wheels; bicycle pedals; pumps for bicycle 
tires; spokes for bicycle wheels; bicycle wheels; bi-
cycle saddles; motorcycle kickstands; gearing for land 
vehicles; dredgers [boats]; trolleys; motors, electric, 
for land vehicles; electric vehicles; clutches for land 
vehicles; safety seats for children, for vehicles; parac-
hutes; casings for pneumatic tires; balance weights for 
vehicle wheels; space vehicles; spars for ships; axles 
for vehicles; axle journals; windshield wipers; dress 
guards for bicycles; luggage nets for vehicles; hub 
caps; vans [vehicles]; brakes for vehicles; bands for 
wheel hubs; refrigerated vehicles; refrigerated railway 
wagons; engines for land vehicles; sculls; seat covers 
for vehicles; portholes; seaplanes; hydroplanes; slee-
ping cars; locomotives; driving motors for land vehic-
les; railway carriages; vehicle running boards; trans-
missions for land vehicles; propulsion mechanisms 
for land vehicles; military vehicles for transport; jet 
engines for land vehicles; motorcycles; freewheels for 
land vehicles; water vehicles; ships; screws [prope-
llers] for ships; paddles for canoes; windscreens; spi-
kes for tires [tyres]; treads for retreading tyres; pneu-
matic tires [tyres]; pontoons; doors for vehicles; ski 
carriers for cars; delivery tricycles; pushchairs; stro-
ller covers; pushchair hoods; screw-propellers; vehic-
le wheel spokes; spoke clips for wheels; ski lifts; ve-
hicle suspension springs; dining cars; rearview mir-
rors; rims for vehicle wheels; motorcycle saddles; side 
cars; vehicle seats; sports cars; cleats [nautical]; chair-
lifts; rowlocks; tilting-carts; aircraft; undercarriages 
for vehicles; sleighs [vehicles]; tramcars; cable trans-
port apparatus and installations; funiculars; telpher 
railways [cable cars]; tricycles; turbines for land ve-
hicles; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
upholstery for vehicles; mopeds; windows for vehic-
les; cars; anti-theft devices for vehicles; tipping appa-
ratus [parts of railway wagons]; yachts; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; anti-glare devi-
ces for vehicles; automobile tyres; automobile bodies; 
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bumpers for automobiles; shock absorbers for auto-
mobiles; anti-theft alarms for vehicles; horns for ve-
hicles; concrete mixing vehicles; inner tubes for bi-
cycle tires; brake linings for vehicles; brake shoes for 
vehicles; gear boxes for land vehicles; wheelbarrows; 
carts; bicycle frames; bodies for vehicles; ejector seats 
for aircraft; vehicle covers [shaped]; driving chains 
for land vehicles; transmission chains for land vehic-
les; torque converters for land vehicles; signal arms 
for vehicles; funnels for locomotives; steering wheels 
for vehicles; saddle covers for bicycles; ambulances; 
tubeless tires for bicycles; reduction gears for land 
vehicles; brake segments for vehicles; air cushion 
vehicles; caps for vehicle fuel tanks; connecting rods 
for land vehicles, other than parts of motors and en-
gines; tailboard lifts [parts of land vehicles]; security 
harness for vehicle seats; sun-blinds adapted for auto-
mobiles; transmission shafts for land vehicles; air 
bags [safety devices for automobiles]; baskets adapted 
for bicycles; motor homes; casters for trolleys [ve-
hicles]; cleaning trolleys; fenders for ships; kick sled-
ges; panniers adapted for bicycles; shopping trolleys; 
snowmobiles; remote control vehicles, other than 
toys; masts for boats; covers for vehicle steering whe-
els; spoilers for vehicles; headlight wipers; brake pads 
for automobiles; spare wheel covers; tilt trucks; cigar 
lighters for automobiles; brake discs for vehicles; sad-
dlebags adapted for bicycles; bicycle bells; armored 
vehicles; engine mounts for land vehicles; military 
drones; canoes; civilian drones; side view mirrors for 
vehicles; fitted pushchair mosquito nets; vehicle joys-
ticks; driverless cars [autonomous cars]; motor scoo-
ters; mobility scooters; ashtrays for automobiles; mo-
torcycle chains; motorcycle frames; motorcycle hand-
lebars; motorcycle engines; panniers adapted for mo-
torcycles; solid tires for vehicle wheels; baby carria-
ges; fitted footmuffs for prams; fitted footmuffs for 
pushchairs; tyre mousse inserts; bags adapted for pus-
hchairs; remotely operated vehicles for underwater 
inspections; autonomous underwater vehicles for sea-
bed inspections; bellows for articulated buses; electric 
bicycles; saddle covers for motorcycles; motor racing 
cars; robotic cars; camera drones; fishing trolleys; roll 
cage trolleys; lug nuts for vehicle wheels; clips ada-
pted for fastening automobile parts to automobile bo-
dies; rescue sleds; tow trucks; garbage trucks; trailers 
for transporting bicycles; bicycle trailers. 
 

17 – Cellulose acetate, semi-processed; acrylic resins, 
semi-processed; asbestos safety curtains; rings of rub-
ber; asbestos slate; watering hose; soundproofing 
materials; water-tight rings; balata; waterproof pac-
kings; rubber seals for jars; weatherstripping; padding 
materials of rubber or plastics; weatherstripping com-
positions; non-conducting materials for retaining heat; 
rubber, raw or semi-worked; rubber stoppers; clack 
valves of rubber; synthetic rubber; shock-absorbing 
buffers of rubber; flexible hoses, not of metal; insu-
lating materials; compositions to prevent the radiation 
of heat; hoses of textile material; boiler composition 

to prevent the radiation of heat; paper for electrical 
capacitors; cords of rubber; cotton wool for packing  
[caulking]; cylinder jointings; dielectrics [insulators]; 
asbestos sheets; ebonite; bark coverings for sound 
insulation; elastic threads, other than for textile use; 
clutch linings; caulking materials; expansion joint fi-
llers; chemical compositions for repairing leaks; gas-
kets; asbestos felt; insulating felt; vulcanized fiber; 
threads of plastic for soldering; brake lining materials, 
partly processed; insulating gloves; gutta-percha; in-
sulating oil for transformers; insulating oils; sheets of 
regenerated cellulose, other than for wrapping; insula-
ting paper; insulating fabrics; insulating varnish; sub-
stances for insulating buildings against moisture; foils 
of metal for insulating; insulating paints; slag wool 
[insulator]; mineral wool [insulator]; glass wool for 
insulation; latex [rubber]; canvas hose pipes; lute; pi-
pe muffs, not of metal; sleeves of rubber for protec-
ting parts of machines; sealant compounds for joints; 
mica, raw or partly processed; asbestos paper; plastic 
film, other than for wrapping; junctions, not of metal, 
for pipes; connecting hose for vehicle radiators; synt-
hetic resins, semi-processed; washers of rubber or vul-
canized fibre; bags [envelopes, pouches] of rubber, 
for packaging; asbestos coverings; asbestos fabrics; 
asbestos cloth; asbestos packing; valves of india-
rubber or vulcanized fibre; viscose sheets, other than 
for wrapping; insulators for railway tracks; adhesive 
bands, other than stationery and not for medical or 
household purposes; fittings, not of metal, for com-
pressed air lines; asbestos millboards; asbestos fibers; 
reinforcing materials, not of metal, for pipes; asbes-
tos; self-adhesive tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; stops of rubber; 
insulators for cables; threads of rubber, other than for 
textile use; carbon fibres, other than for textile use; 
plastic substances, semi-processed; insulators for elec-
tric mains; insulators; ebonite molds; packing [cus-
hioning, stuffing] materials of rubber or plastics; plas-
tic fibers [fibres], not for textile use; fiberglass for in-
sulation; fiberglass fabrics for insulation; threads of 
plastic materials, other than for textile use; filtering 
materials of semi-processed foams of plastic; insula-
ting tapes; floating anti-pollution barriers; rubber 
material for recapping tires; insulating plaster; plastic 
sheeting for agricultural purposes; foam supports for 
flower arrangements [semi-finished products]; liquid 
rubber; rubber solutions; anti-dazzle films for win-
dows [tinted films]; insulating refractory materials; 
gum, raw or semi-worked; duct tapes; door stops of 
rubber; window stops of rubber; fittings, not of metal, 
for flexible pipes; fittings, not of metal, for rigid pi-
pes; dock bumpers of rubber; filtering materials of 
semi-processed films of plastic. 
 

19 – Advertisement columns, not of metal; alabaster 
glass; alabaster; asbestos cement; asbestos mortar; 
slate; roofing slates; slate powder; hips for roofing; 
silver sand; potters' clay; fire burrs; asphalt; asphalt 
paving; furrings of wood; balustrades, not of metal; 
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bitumen; tarred strips for building; huts; fair huts; roo-
fing shingles; folding doors, not of metal; concrete; 
concrete building elements; bituminous products for 
building; wood, semi-worked; building timber; ply-
wood; manufactured timber; wood for making house-
hold utensils; sawn timber; wood paving; wood ve-
neers; veneer wood; wood panelling; cement; pitch; 
bricks; earth for bricks; binding agents for making 
briquettes; telephone booths, not of metal; caissons 
for construction work under water; limestone; roof 
gutters, not of metal; paperboard for building; bitu-
men paper for building; grog [fired refractory mate-
rial]; fireclay; fireplace mantles, not of metal; frame-
work, not of metal, for building; materials for making 
and coating roads; lime; mortar for building; plaster; 
chimneys, not of metal; fireproof cement coatings; 
cement slabs; cement posts; schists; partitions, not of 
metal; buildings, not of metal; building paper; buil-
ding glass; cornices, not of metal; moldings, not of 
metal, for cornices; roof flashing, not of metal; angle 
irons, not of metal; windows, not of metal; doors, not 
of metal; manhole covers, not of metal; roof cove-
rings, not of metal; raw chalk; quartz; stair-treads 
[steps], not of metal; gutter pipes, not of metal; water-
pipes, not of metal; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; scaffolding, not of metal; poles, not of metal, 
for power lines; branching pipes, not of metal; tomb 
or grave enclosures, not of metal; bituminous coatings 
for roofing; beams, not of metal; pigsties, not of me-
tal; stables, not of metal; props, not of metal; grave 
slabs, not of metal; memorial plaques, not of metal; 
felt for building; foundry moulds, not of metal; ce-
ment for furnaces; cement for blast furnaces; stone; 
plate glass [windows] for building; clay; coal tar; gra-
nite; gravel; sandstone for building; sandstone pipes; 
gypsum [building material]; jalousies, not of metal; 
slag [building material]; clinker ballast; parquet floor 
boards; outdoor blinds, not of metal and not of textile; 
rocket launching platforms, not of metal; laths, not of 
metal; binding material for road repair; agglomerated 
cork for building; parquet flooring; stringers [parts of 
staircases], not of metal; lintels, not of metal; lumino-
us paving blocks; macadam; monuments, not of me-
tal; magnesia cement; buildings, transportable, not of 
metal; marble; glass granules for road marking; road 
marking sheets and strips of synthetic material; por-
ches [structures], not of metal; masts [poles], not of 
metal; cask wood; mosaics for building; moldable wo-
od; moldings, not of metal, for building; coatings [bu-
ilding materials]; wall claddings, not of metal, for bu-
ilding; flashing, not of metal, for building; olivine for 
building; shutters, not of metal; palisading, not of me-
tal; fences, not of metal; sheet piles, not of metal; sig-
nalling panels, non-luminous and non-mechanical, not 
of metal; wall linings, not of metal, for building; ska-
ting rinks [structures], not of metal; perches; building 
stone; artificial stone; clinker stone; gravestones; tufa; 
works of stonemasonry; floors, not of metal; ceilings, 
not of metal; planks of wood for building; linings, not 

of metal, for building; roofing tiles, not of metal; di-
ving boards, not of metal; gates, not of metal; door  
panels, not of metal; telegraph posts, not of metal; 
chicken-houses, not of metal; joists, not of metal; plat-
forms, prefabricated, not of metal; tanks of masonry; 
road coating materials; sills, not of metal; reeds for 
building; road signs, non-luminous and non-mechani-
cal, not of metal; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; sand, except foundry sand; green-
houses, transportable, not of metal; silica [quartz]; si-
los, not of metal; statues of stone, concrete or marble; 
tar; terra-cotta [building material]; roofing, not of 
metal; tombs, not of metal; arbours [structures], not of 
metal; railway sleepers, not of metal; trellises, not of 
metal; rigid pipes, not of metal, for building; casement 
windows, not of metal; insulating glass for building; 
window glass, other than vehicle window glass; stai-
ned-glass windows; window glass for building; avia-
ries [structures], not of metal; scantlings [carpentry]; 
xylolith; mooring bollards, not of metal; floating 
docks, not of metal, for mooring boats; wainscotting, 
not of metal; aquaria [structures]; reinforcing mate-
rials, not of metal, for building; safety glass; works of 
art of stone, concrete or marble; bird baths [structu-
res], not of metal; beacons, not of metal, non-lumi-
nous; swimming pools [structures], not of metal; buil-
ding materials, not of metal; shuttering, not of metal, 
for concrete; bicycle parking installations, not of 
metal; paving blocks, not of metal; wood pulp board 
for building; busts of stone, concrete or marble; ca-
banas, not of metal; paint spraying booths, not of me-
tal; posts, not of metal; window frames, not of metal; 
door frames, not of metal; greenhouse frames, not of 
metal; calcareous marl; chimney cowls, not of metal; 
tiles, not of metal, for building; floor tiles, not of me-
tal; burial vaults, not of metal; chimney pots, not of 
metal; lengthening pieces, not of metal, for chimneys; 
chimney shafts, not of metal; paving slabs, not of me-
tal; drain pipes, not of metal; drain traps [valves], not 
of metal or plastic; staircases, not of metal; building 
panels, not of metal; statuettes of stone, concrete or 
marble; tombs [monuments], not of metal; tombstone 
stelae, not of metal; crash barriers, not of metal, for 
roads; letter boxes of masonry; agglomerated bagasses 
of cane [building material]; penstock pipes, not of me-
tal; aquarium gravel; aquarium sand; ducts, not of me-
tal, for ventilating and air-conditioning installations; 
geotextiles; rubble; vinyl siding; insect screens, not of 
metal; roofing, not of metal, incorporating photo-
voltaic cells; duckboards, not of metal; refractory 
construction materials, not of metal; prefabricated 
houses [kits], not of metal; porphyry [stone]; street 
gutters, not of metal; turnstiles, not of metal; tomb-
stone plaques, not of metal; wooden floor boards; tile 
floorings, not of metal; pantiles, not of metal; wall 
tiles, not of metal; slabs, not of metal, for building; 
rock crystal; armored doors, not of metal; enamelled 
glass, for building; pillars, not of metal, for building; 
brackets, not of metal, for building; cladding, not of 
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metal, for building; plastic landscape edgings; rubber 
bearings for seismic isolation of buildings; armour-
plating, not of metal; flagpoles [structures], not of me-
tal; swing doors, not of metal. 
 

20 – Beehives; display boards; decorations of plastic 
for foodstuffs; yellow amber; stuffed animals; beds 
for household pets; nesting boxes for household pets; 
kennels for household pets; animal claws; curtain 
rings; silvered glass [mirrors]; cupboards; medicine 
cabinets; clips, not of metal, for cables and pipes; 
casks of wood for decanting wine; whalebone, un-
worked or semi-worked; bamboo; benches [furniture]; 
fishing baskets; playpens for babies; cradles; library 
shelves; reels of wood for yarn, silk, cord; bedsteads 
of wood; wood ribbon; corks for bottles; corks; bottle 
racks; embroidery frames; brush mountings; sidebo-
ards; animal horns; desks; office furniture; costume 
stands; comb foundations for beehives; sections of 
wood for beehives; furniture; taps, not of metal, for 
casks; index cabinets [furniture]; filing cabinets; imi-
tation tortoiseshell; screens for fireplaces [furniture]; 
coffins; coffin fittings, not of metal; stag antlers; 
chairs [seats]; chaise longues; head-rests [furniture]; 
hat stands; loading pallets, not of metal; loading gau-
ge rods, not of metal, for railway wagons; hinges, not 
of metal; display stands; dog kennels; coat hangers; 
shelves for file cabinets; armchairs; mannequins; con-
tainers, not of metal, for liquid fuel; chests of drawers; 
counters [tables]; containers, not of metal [storage, 
transport]; floating containers, not of metal; tables; 
coral; trays, not of metal; horn, unworked or semi-
worked; corozo; bedding, except linen; cushions; ma-
ttresses; hooks, not of metal, for clothes rails; vats, not 
of metal; tea carts; drafting tables; towel dispensers, 
fixed, not of metal; divans; staves of wood; cabinet 
work; tortoiseshell; oyster shells; stakes, not of metal, 
for plants or trees; ladders of wood or plastics; mobile 
boarding stairs, not of metal, for passengers; school 
furniture; typing desks; placards of wood or plastics; 
nuts, not of metal; meerschaum; removable mats or 
covers for sinks; packaging containers of plastic; cur-
tain holders, not of textile material; beds; reels, not of 
metal, non-mechanical, for flexible hoses; winding 
spools, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; stair rods; work benches; racks [furniture]; 
nesting boxes; fans for personal use, non-electric; clo-
sures, not of metal, for containers; furniture fittings, 
not of metal; flower-stands [furniture]; flower-pot 
pedestals; fodder racks; gun racks; casks, not of me-
tal; cask stands, not of metal; curtain rollers; meat sa-
fes; window fittings, not of metal; bed fittings, not of 
metal; door fittings, not of metal; chopping blocks 
[tables]; crates; covers for clothing [wardrobe]; regis-
tration plates, not of metal; furniture of metal; rattan; 
newspaper display stands; magazine racks; slatted 
indoor blinds; washstands [furniture]; hospital beds; 
bed casters, not of metal; latches, not of metal; lec-
terns; hampers [baskets] for the transport of items; 
coatstands; transport pallets, not of metal; handling 

pallets, not of metal; steps [ladders], not of metal; fur-
niture partitions of wood; furniture casters, not of me-
tal; honeycombs; mobiles [decoration]; standing 
desks; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; 
identity plates, not of metal; house numbers, not of 
metal, non-luminous; stuffed birds; pillows; air pi-
llows, not for medical purposes; straw mattresses; pla-
ited straw, except matting; straw plaits; straw edgings; 
bakers' bread baskets; umbrella stands; screens [furni-
ture]; clothes hooks, not of metal; bead curtains for 
decoration; tent pegs, not of metal; table tops; doors 
for furniture; curtain rails; furniture shelves; edgings 
of plastic for furniture; tanks, not of metal nor of ma-
sonry; curtain rods; curtain hooks; curtain tie-backs; 
reeds [plaiting materials]; animal hooves; writing 
desks; locks, not of metal, for vehicles; seats of metal; 
sofas; settees; bed bases; valves, not of metal, other 
than parts of machines; statues of wood, wax, plaster 
or plastic; tables of metal; dressing tables; moldings 
for picture frames; shelves for storage; lockers; mir-
rors [looking glasses]; deck chairs; bolsters; trestles 
[furniture]; keyboards for hanging keys; plate racks; 
wickerwork; showcases [furniture]; air cushions, not 
for medical purposes; air mattresses, not for medical 
purposes; ambroid bars; ambroid plates; works of art 
of wood, wax, plaster or plastic; troughs, not of metal, 
for mixing mortar; chests, not of metal; vice benches 
[furniture]; barrels, not of metal; barrel hoops, not of 
metal; stands for calculating machines; bungs, not of 
metal; sealing caps, not of metal; screws, not of metal; 
rivets, not of metal; pegs [pins], not of metal; bolts, 
not of metal; bottle caps, not of metal; bottle closures, 
not of metal; identification bracelets, not of metal; 
dinner wagons [furniture]; busts of wood, wax, plaster 
or plastic; binding screws, not of metal, for cables; 
picture frames; picture frame brackets; massage tab-
les; waterbeds, not for medical purposes; drain traps 
[valves] of plastic; plugs [dowels], not of metal; 
shells; stools; water-pipe valves of plastic; bottle ca-
sings of wood; statuettes of wood, wax, plaster or pla-
stic; locks, other than electric, not of metal; hairdres-
sers' chairs; poles, not of metal; baskets, not of metal; 
letter boxes, not of metal or masonry; mooring buoys, 
not of metal; garment covers [storage]; signboards of 
wood or plastics; trolleys [furniture]; bamboo cur-
tains; chests for toys; high chairs for babies; infant 
walkers; inflatable publicity objects; plastic key cards, 
not encoded and not magnetic; mirror tiles; pulleys of 
plastics for blinds; saw horses; scratching posts for 
cats; shoulder poles [yokes]; carts for computers [fur-
niture]; funerary urns; wind chimes [decoration]; in-
door window blinds of woven wood; book rests [fur-
niture]; pet cushions; indoor window blinds [furnitu-
re]; door handles, not of metal; hand-held mirrors [toi-
let mirrors]; mats for infant playpens; towel stands 
[furniture]; knobs, not of metal; wall-mounted baby 
changing platforms; baby changing mats; door bolts, 
not of metal; indoor window blinds of paper; indoor 
window blinds of textile; door bells, not of metal, 
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non-electric; freestanding partitions [furniture]; screw 
tops, not of metal, for bottles; door knockers, not of 
metal; saw benches [furniture]; inflatable furniture; 
step stools, not of metal; bathtub grab bars, not of me-
tal; collars, not of metal, for fastening pipes; jewelry 
organizer displays; sleeping mats; split rings, not of 
metal, for keys; dispensers for dog waste bags, fixed, 
not of metal; door stops, not of metal or rubber; win-
dow stops, not of metal or rubber; sash fasteners, not 
of metal, for windows; window fasteners, not of me-
tal; door fasteners, not of metal; tool boxes, not of me-
tal, empty; tool chests, not of metal, empty; shelving 
units; bag hangers, not of metal; plastic keys; brac-
kets, not of metal, for furniture; labels of plastic; con-
sole tables; bookcases; valet stands; jerrycans, not of 
metal; birdhouses; clips of plastic for sealing bags; 
bumper guards for cots, other than bed linen; boxes of 
wood or plastic; cots for babies; Moses baskets; legs 
for furniture; feet for furniture; wardrobes; footstools; 
shoe pegs, not of metal; shoe dowels, not of metal; 
crucifixes of wood, wax, plaster or plastic, other than 
jewellery; oil drainage containers, not of metal; air 
beds, not for medical purposes; camping mattresses; 
plastic ramps for use with vehicles; shower chairs; he-
ad support cushions for babies; anti-roll cushions for 
babies; head positioning pillows for babies; hand-held 
flagpoles, not of metal; stoppers, not of glass, metal or 
rubber. 
 

21 – Drinking troughs; feeding troughs; steel wool for 
cleaning; washing boards; thermally insulated con-
tainers for food; carpet beaters [hand instruments]; 
glass bulbs [receptacles]; animal bristles [brushware]; 
poultry rings; nozzles for watering hose; watering de-
vices; brushes; sprinklers; watering cans; bread bas-
kets for household purposes; rings for birds; bird 
baths; brooms; carpet sweepers; glass flasks [contai-
ners]; Buckets; pails; basins [receptacles]; cooking pot 
sets; pouring spouts; currycombs; butter dishes; bu-
tter-dish covers; beer mugs; glass jars [carboys]; drin-
king vessels; heat-insulated containers for beverages; 
boxes for dispensing paper towels; soap boxes; tea 
caddies; bowls [basins]; demijohns; boot jacks; glass 
stoppers; corkscrews, electric and non-electric; deco-
rative glass spheres; bottles; vacuum bottles; refrige-
rating bottles; bottle openers, electric and non-elect-
ric; cooking skewers of metal; nail brushes; toilet bru-
shes; lamp-glass brushes; material for brush-making; 
hair for brushes; perfume burners; cruets; cabarets 
[trays]; birdcages; sifters [household utensils]; heat-
insulated containers; decanters; menu card holders; 
stew-pans; saucepan scourers of metal; cinder sifters 
[household utensils]; ceramics for household purpo-
ses; fly swatters; cauldrons; brushes for footwear; hor-
se brushes; mangers for animals; combs for animals; 
combs; cloths for cleaning; china ornaments; molds 
[kitchen utensils]; apparatus for wax-polishing, non-
electric; cocktail shakers; glue-pots; glasses [receptac-
les]; drinking horns; cosmetic utensils; strainers for 
household purposes; fruit cups; knife rests for the tab-

le; closures for pot lids; pot lids; ironing board covers, 
shaped; tie presses; blenders, non-electric, for house-
hold purposes; sieves [household utensils]; crystal 
[glassware]; ice cube molds; polishing leather; coo-
king pots; scoops for household purposes; cookery 
moulds; cleaning instruments, hand-operated; tooth-
picks; washtubs; plates to prevent milk boiling over; 
cutting boards for the kitchen; large-toothed combs 
for the hair; dusting apparatus, non-electric; flat-iron 
stands; powdered glass for decoration; toilet cases; 
toilet paper dispensers; soap dispensers; siphon bo-
ttles for aerated water; enamelled glass, not for buil-
ding; shoe trees; funnels; spice sets; toilet sponges; 
sponge holders; furniture dusters; drying racks for 
laundry; buckets made of woven fabrics; comb cases; 
earthenware; holders for flowers and plants [flower 
arranging]; flower pots; whisks, non-electric, for hou-
sehold purposes; mops; frying pans; scrubbing brus-
hes; fruit presses, non-electric, for household purpo-
ses; smoke absorbers for household purposes; mess-
tins; glove stretchers; cake moulds; plate glass [raw 
material]; drinking bottles for sports; grills [cooking 
utensils]; grill supports; tar-brushes, long handled; 
powder puffs; glass, unworked or semi-worked, ex-
cept building glass; insect traps; glass wool, other 
than for insulation; pots; vegetable dishes; liqueur 
sets; basting spoons [cooking utensils]; majolica; kit-
chen grinders, non-electric; utensils for household 
purposes; crumb trays; mosaics of glass, not for buil-
ding; mills for household purposes, hand-operated; 
wool waste for cleaning; nest eggs, artificial; egg 
cups; opal glass; opaline glass; scouring pads; bread 
boards; fitted picnic baskets, including dishes; trouser 
presses; paper plates; rolling pins, domestic; electric 
combs; pie servers; wine-tasting pipettes; ironing bo-
ards; trays of paper, for household purposes; earthen-
ware saucepans; nozzles for watering cans; pepper 
mills, hand-operated; pepper pots; polishing apparatus 
and machines, for household purposes, non-electric; 
polishing materials for making shiny, except prepara-
tions, paper and stone; porcelain ware; vases; soap 
holders; chamber pots; pottery; dustbins; powder 
compacts; coolers [ice pails]; graters for kitchen use; 
rat traps; containers for household or kitchen use; 
napkin rings; salad bowls; salt cellars; syringes for 
watering flowers and plants; services [dishes]; dishes; 
tea services [tableware]; table napkin holders; vessels 
of metal for making ices and iced drinks; saucers; 
shoe horns; soup bowls; eyebrow brushes; mouse 
traps; statues of porcelain, ceramic, earthenware, ter-
ra-cotta or glass; sugar bowls; epergnes; cups; clot-
hing stretchers; teapots; buttonhooks; piggy banks; 
toilet utensils; beverage urns, non-electric; tableware, 
other than knives, forks and spoons; perfume vapori-
zers; glass incorporating fine electrical conductors; 
painted glassware; glass for vehicle windows [semi-
finished product]; mugs; aerosol dispensers, not for 
medical purposes; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass; table plates; autocla-
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ves, non-electric, for cooking; pressure cookers, non-
electric; beaters, non-electric; heaters for feeding bo-
ttles, non-electric; shaving brushes; shaving brush 
stands; bobeches; boxes of glass; candy boxes; cande-
labra [candlesticks]; kettles, non-electric; tea infusers; 
toothbrushes; electric brushes, except parts of machi-
nes; busts of porcelain, ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass; covers, not of paper, for flower pots; 
coffee grinders, hand-operated; coffee services [table-
ware]; coffee filters, non-electric; coffee percolators, 
non-electric; coasters, not of paper or textile; abrasive 
pads for kitchen purposes; deep fryers, non-electric; 
portable cool boxes, non-electric; water apparatus for 
cleaning teeth and gums; chamois leather for clea-
ning; wax-polishing appliances, non-electric, for sho-
es; cheese-dish covers; baskets for household purpo-
ses; trays for household purposes; cotton waste for 
cleaning; dish covers; trivets [table utensils]; pitchers; 
kitchen containers; kitchen utensils; cooking utensils, 
non-electric; toothpick holders; toothbrushes, electric; 
deodorising apparatus for personal use; brushes for 
cleaning tanks and containers; signboards of porcelain 
or glass; sponges for household purposes; feather-
dusters; dusting cloths [rags]; vitreous silica fibres, 
other than for textile use; fiberglass, other than for in-
sulation or textile use; figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass; fiberglass thread, 
other than for textile use; coffeepots, non-electric; tea 
strainers; flasks; gloves for household purposes; tan-
kards; cruet sets for oil and vinegar; polishing gloves; 
candle extinguishers; baby baths, portable; cages for 
household pets; cloth for washing floors; dishwashing 
brushes; indoor terrariums [plant cultivation]; litter 
boxes for pets; fused silica [semi-worked product], 
other than for building; waffle irons, non-electric; bre-
ad bins; chopsticks; cleaning tow; clothes-pegs; coc-
ktail stirrers; confectioners' decorating bags [pastry 
bags]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cups of 
paper or plastic; drinking glasses; floss for dental pur-
poses; gardening gloves; hot pots, not electrically 
heated; isothermic bags; lazy susans; lunch boxes; 
mixing spoons [kitchen utensils]; noodle machines, 
hand-operated; pastry cutters; plungers for clearing 
blocked drains; spatulas for kitchen use; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; garlic presses [kitchen 
utensils]; disposable table plates; towel rails and 
rings; toilet paper holders; indoor aquaria; aquarium 
hoods; indoor terrariums [vivariums]; mop wringers; 
waste paper baskets; window-boxes; drinking straws; 
tea cosies; make-up removing appliances; electric de-
vices for attracting and killing insects; baking mats; 
hip flasks; cosmetic spatulas; dripping pans; fly traps; 
candle jars [holders]; food steamers, non-electric; ma-
ke-up sponges; crushers for kitchen use, non-electric; 
potholders; kitchen mitts; basting brushes; bulb bas-
ters; car washing mitts; make-up brushes; mop wrin-
ger buckets; tortilla presses, non-electric [kitchen ut-
ensils]; ski wax brushes; eyelash brushes; egg sepa-
rators, non-electric, for household purposes; foam toe 

separators for use in pedicures; plug-in diffusers for 
mosquito repellents; cold packs for chilling food and  
beverages; reusable ice cubes; tablemats, not of paper 
or textile; place mats, not of paper or textile; decanter 
tags; wine aerators; heads for electric toothbrushes; 
coin banks; lint removers, electric or non-electric; po-
lishing cloths; pig bristles for brush-making; horsehair 
for brush-making; ice tongs; salad tongs; serving 
ladles; pestles for kitchen use; mortars for kitchen use; 
ice cream scoops; nutcrackers; sugar tongs; broom 
handles; ladles for serving wine; inflatable bath tubs 
for babies; stands for portable baby baths; tea bag 
rests; cake decorating tips and tubes; rotary washing 
lines; cooking mesh bags, other than for microwaves. 
 

25 – Non-slipping devices for footwear; motorists' 
clothing; footwear; bath sandals; bath slippers; stoc-
kings; sweat-absorbent stockings; heelpieces for stoc-
kings; berets; overalls; boas [necklets]; caps being he-
adwear; hosiery; boots; half-boots; tips for footwear; 
dress shields; braces for clothing [suspenders]; lace 
boots; collars [clothing]; neck scarves [mufflers]; ca-
misoles; boxer shorts; skull caps; bodices [lingerie]; 
underwear; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; 
cap peaks; belts [clothing]; shawls; dressing gowns; 
sweaters; chasubles; socks; sock suspenders; garters; 
stocking suspenders; boot uppers; inner soles; shirts; 
shirt fronts; short-sleeve shirts; clothing; hats; fittings 
of metal for footwear; furs [clothing]; detachable co-
llars; tights; wet suits for water-skiing; combinations 
[clothing]; sweat-absorbent underwear; corselets; su-
its; ready-made clothing; babies' pants [underwear]; 
ear muffs [clothing]; neckties; footwear uppers; gai-
ters; breeches for wear; trousers; cyclists' clothing; 
outerclothing; gloves [clothing]; ready-made linings 
[parts of clothing]; scarfs; sashes for wear; knitwear 
[clothing]; shirt yokes; esparto shoes or sandals; fur 
stoles; football shoes; top hats; gabardines [clothing]; 
corsets [underclothing]; girdles; galoshes; vests; trou-
ser straps; wimples; gymnastic shoes; coats; water-
proof clothing; leggings [leg warmers]; jerseys [clot-
hing]; skirts; layettes [clothing]; liveries; sports jerse-
ys; cuffs; aprons [clothing]; muffs [clothing]; mani-
ples; fingerless gloves; miters [hats]; slippers; peleri-
nes; pelisses; beach clothes; beach shoes; pockets for 
clothing; pajamas; dresses; wooden shoes; sandals; 
underpants; brassieres; overcoats; heelpieces for foot-
wear; togas; welts for footwear; uniforms; stuff jac-
kets [clothing]; jackets [clothing]; paper clothing; 
veils [clothing]; bathing caps; bathing trunks; bathing 
suits; bath robes; bibs, not of paper; soles for footwe-
ar; shoes; heels; sports shoes; footmuffs, not electrica-
lly heated; studs for football boots; boots for sports; 
headbands [clothing]; parkas; petticoats; ski boots; 
slips [underclothing]; teddies [underclothing]; banda-
nas [neckerchiefs]; clothing for gymnastics; clothing 
of imitations of leather; clothing of leather; mantillas; 
masquerade costumes; saris; tee-shirts; turbans; as-
cots; shower caps; fishing vests; money belts [clot-
hing]; pocket squares; paper hats [clothing]; sleep 
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masks; skorts; ponchos; sarongs; ski gloves; leggings 
[trousers]; jumper dresses; visors being headwear; 
panties; sports singlets; valenki [felted boots]; albs; 
ankle boots; sweat-absorbent socks; hairdressing ca-
pes; karate uniforms; judo uniforms; leotards; kimo-
nos; bibs, sleeved, not of paper; headwear. 
 

27 – Bath mats; floor coverings; artificial turf; gym-
nasium mats; mats; wallpaper; door mats; reed mats; 
carpets for automobiles; carpets; non-slip mats; wall 
hangings, not of textile; linoleum; carpet underlay; vi-
nyl floor coverings; mats of woven rope for ski slo-
pes; textile wallpaper; floor mats, fire-resistant, for fi-
replaces and barbecues; yoga mats; textile wallco-
verings. 
 

28 – Bladders of balls for games; artificial fishing 
bait; caps for pistols [toys]; toys for pets; ring games; 
Christmas trees of synthetic material; bows for arche-
ry; archery implements; edges of skis; swings; balls 
for games; play balloons; billiard table cushions; roc-
king horses; batting gloves [accessories for games]; 
dolls' feeding bottles; stationary exercise bicycles; 
billiard balls; chalk for billiard cues; billiard markers; 
skittles; marbles for games; toys; building blocks [to-
ys]; bob-sleighs; Christmas crackers [party novelties]; 
skating boots with skates attached; candle holders for 
Christmas trees; playing balls; bowling apparatus and 
machinery; boxing gloves; gut for rackets; golf clubs; 
rods for fishing; kites; kite reels; targets; bells for 
Christmas trees; counters [discs] for games; building 
games; strings for rackets; machines for physical ex-
ercises; body-building apparatus; novelty toys for 
parties; shin guards [sports articles]; cricket bags; 
hockey sticks; checkers [games]; dice; chest expan-
ders [exercisers]; discuses for sports; dominoes; chess 
games; chessboards; checkerboards; toy pistols; ro-
llers for stationary exercise bicycles; landing nets for 
anglers; golf bags, with or without wheels; novelty 
toys for playing jokes; nets for sports; tennis nets; ski 
bindings; darts; floats for fishing; foosball tables; har-
poon guns [sports articles]; gloves for games; cups for 
dice; bar-bells; fish hooks; rattles [playthings]; parlor 
games; games; clay pigeon traps; rackets; decoys for 
hunting or fishing; fishing tackle; fishing lines; dolls' 
beds; dolls' houses; puppets; dolls; theatrical masks; 
carnival masks; scale model vehicles; reels for fis-
hing; flippers for swimming; creels [fishing traps]; 
swimming pools [play articles]; artificial snow for 
Christmas trees; quoits; roller skates; ice skates; seal 
skins [coverings for skis]; clay pigeons [targets]; surf-
boards; dolls' clothes; dolls' rooms; conjuring appara-
tus; skittles [games]; gut for fishing; sole coverings 
for skis; skis; tables for table tennis; spinning tops 
[toys]; sleds [sports articles]; backgammon games; 
scooters [toys]; shuttlecocks; toy air pistols; percussi-
on caps [toys]; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; Christmas tree 
stands; billiard cues; billiard cue tips; billiard tables; 
coin-operated billiard tables; surf skis; sailboards; 

hang gliders; apparatus for games; appliances for gy-
mnastics; fencing weapons; fencing masks; fencing 
gauntlets; baseball gloves; climbers' harness; elbow 
guards [sports articles]; knee guards [sports articles]; 
toy mobiles; paragliders; protective paddings [parts of 
sports suits]; skateboards; slides [playthings]; spring 
boards [sports articles]; teddy bears; waterskis; golf 
gloves; bite indicators [fishing tackle]; bite sensors 
[fishing tackle]; board games; fairground ride appara-
tus; flying discs [toys]; horseshoe games; mah-jong; 
plush toys; soap bubbles [toys]; toy vehicles; twirling 
batons; butterfly nets; bags especially designed for 
skis and surfboards; harness for sailboards; jigsaw pu-
zzles; masts for sailboards; paintball guns [sports ap-
paratus]; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; surfboard leashes; tennis ball thro-
wing apparatus; starting blocks for sports; snow 
globes; weight lifting belts [sports articles]; bodybo-
ards; bingo cards; divot repair tools [golf accessories]; 
hunting game calls; roulette wheels; in-line roller ska-
tes; piñatas; punching bags; remote-controlled toy ve-
hicles; rosin used by athletes; snowshoes; sling shots 
[sports articles]; amusement machines, automatic and 
coin-operated; kaleidoscopes; playing cards; confetti; 
electronic targets; scent lures for hunting or fishing; 
camouflage screens [sports articles]; men's athletic 
supporters [sports articles]; snowboards; scale model 
kits [toys]; pachinkos; ascenders [mountaineering 
equipment]; gaming machines for gambling; slot ma-
chines [gaming machines]; paper party hats; swim-
ming kickboards; chips for gambling; scratch cards 
for playing lottery games; stuffed toys; trampolines; 
poles for pole vaulting; water wings; swimming belts; 
swimming jackets; video game machines; portable 
games with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; controllers for game consoles; toy models; 
toy figures; ball pitching machines; dumb-bells; 
masks [playthings]; matryoshka dolls; controllers for 
toys; golf bag carts; paddleboards; gyroscopes and 
flight stabilizers for model aircraft; joysticks for video 
games; protective films adapted for screens for por-
table games; drones [toys]; toy robots; needles for 
pumps for inflating balls for games; pumps specially 
adapted for use with balls for games; baby gyms; 
plush toys with attached comfort blanket; tricycles for 
infants [toys]; toy imitation cosmetics; swimming po-
ol air floats; rhythmic gymnastics ribbons; party 
poppers [party novelties]; toy putty; toy dough; por-
table games and toys incorporating telecommunica-
tion functions. 
 

35 – Business management assistance; business inqui-
ries; bill-posting; import-export agency services; com-
mercial information agency services; cost price analy-
sis; dissemination of advertising matter; photocopying 
services; employment agency services; office machi-
nes and equipment rental; book-keeping; drawing up 
of statements of accounts; business auditing; business 
management and organization consultancy; personnel 
management consultancy; business management con-
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sultancy; typing; demonstration of goods; direct mail 
advertising; commercial or industrial management as-
sistance; document reproduction being photocopying 
services; updating of advertising material; distribution 
of samples; business efficiency expert services; auc-
tioneering; market studies; business appraisals; busi-
ness investigations; publicity material rental; business 
organization consultancy; publication of publicity 
texts; advertising; radio advertising; business rese-
arch; public relations; shorthand; television adverti-
sing; transcription of communications [office functi-
ons]; shop window dressing; advertising agency servi-
ces; advisory services for business management; mo-
delling for advertising or sales promotion; marketing 
research; computerized file management; professional 
business consultancy; economic forecasting; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; business information; opinion polling; payroll 
preparation; personnel recruitment; administrative ser-
vices for the relocation of businesses; rental of adver-
tising space; sales promotion for others; secretarial 
services; tax preparation; telephone answering for 
unavailable subscribers; word processing; arranging 
newspaper subscriptions for others; advertising by 
mail order; business management of hotels; business 
management of performing artists; compilation of in-
formation into computer databases; systemization of 
information into computer databases; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
rental of photocopying machines; online advertising 
on a computer network; procurement services for ot-
hers [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; data search in computer files for others; rental 
of advertising time on communication media; news 
clipping services; rental of vending machines; psycho-
logical testing for the selection of personnel; price co-
mparison services; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others; administrative pro-
cessing of purchase orders; commercial administra-
tion of the licensing of the goods and services of ot-
hers; outsourcing services [business assistance]; in-
voicing; writing of publicity texts; compilation of sta-
tistics; layout services for advertising purposes; spon-
sorship search; organization of fashion shows for 
promotional purposes; production of advertising 
films; business management of sports people; marke-
ting; telemarketing services; retail services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; rental of sales stands; provision of 
commercial and business contact information; search 
engine optimization for sales promotion; web site tra-
ffic optimization; pay per click advertising; commer-
cial intermediation services; business management for 
freelance service providers; negotiation and conclusi-
on of commercial transactions for third parties; upda-
ting and maintenance of data in computer databases; 

business project management services for constructi-
on projects; providing business information via a web  
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; development of ad-
vertising concepts; outsourced administrative manage-
ment for companies; tax filing services; business ma-
nagement of reimbursement programs for others; ren-
tal of billboards [advertising boards]; writing of curri-
culum vitae for others; web indexing for commercial 
or advertising purposes; administration of frequent 
flyer programs; appointment scheduling services [of-
fice functions]; appointment reminder services [office 
functions]; administration of consumer loyalty prog-
rams; scriptwriting for advertising purposes; registra-
tion of written communications and data; updating 
and maintenance of information in registries; compi-
ling indexes of information for commercial or adver-
tising purposes; business intermediary services rela-
ting to the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding; production of teles-
hopping programs; consultancy regarding public rela-
tions communication strategies; consultancy regarding 
advertising communication strategies; negotiation of 
business contracts for others; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; compe-
titive intelligence services; market intelligence servi-
ces; financial auditing; online retail services for 
downloadable digital music; online retail services for 
downloadable ring tones; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; gift regis-
try services; targeted marketing; interim business ma-
nagement; outdoor advertising; retail services for 
works of art provided by art galleries; administrative 
assistance in responding to calls for tenders; marke-
ting in the framework of software publishing. 
 

42 – Chemical analysis; analysis for oil-field exploi-
tation; architectural services; bacteriological research; 
chemistry services; chemical research; architectural 
consultancy; construction drafting; technological rese-
arch; oil-well testing; cosmetic research; design of 
interior decor; industrial design; packaging design; 
material testing; conducting technical project studies; 
geological surveys; oil-field surveys; engineering; 
meteorological information; land surveying; computer 
rental; computer programming; oil prospecting; rese-
arch in the field of physics; mechanical research; tex-
tile testing; geological prospecting; geological rese-
arch; authenticating works of art; calibration [measu-
ring]; computer software design; updating of compu-
ter software; consultancy in the design and develop-
ment of computer hardware; dress designing; graphic 
arts design; quality control; rental of computer soft-
ware; research and development of new products for 
others; styling [industrial design]; underwater explo-
ration; recovery of computer data; maintenance of 
computer software; computer system analysis; bio-
logical research; urban planning; surveying; computer 
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system design; vehicle roadworthiness testing; dupli-
cation of computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; creating 
and maintaining web sites for others; hosting com-
puter sites [web sites]; installation of computer soft-
ware; cloud seeding; conversion of computer pro-
grams and data, other than physical conversion; com-
puter software consultancy; rental of web servers; 
computer virus protection services; consultancy in the 
field of energy-saving; research in the field of envi-
ronmental protection; providing search engines for the 
internet; digitization of documents [scanning]; hand-
writing analysis [graphology]; provision of scientific 
information, advice and consultancy in relation to car-
bon offsetting; quality evaluation of standing timber; 
quality evaluation of wool; monitoring of computer 
systems by remote access; water analysis; scientific 
laboratory services; energy auditing; web site design 
consultancy; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; scientific research; ser-
ver hosting; clinical trials; off-site data backup; elec-
tronic data storage; providing information on compu-
ter technology and programming via a web site; car-
tography services; cloud computing; outsource service 
providers in the field of information technology; tech-
nological consultancy; computer technology consul-
tancy; telecommunications technology consultancy; 
weather forecasting; computer security consultancy; 
technical writing; interior design; unlocking of mobile 
phones; monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; creating and designing website-based in-
dexes of information for others [information techno-
logy services]; internet security consultancy; data se-
curity consultancy; data encryption services; monito-
ring of computer systems for detecting unauthorized 
access or data breach; electronic monitoring of perso-
nally identifying information to detect identity theft 
via the internet; electronic monitoring of credit card 
activity to detect fraud via the internet; software deve-
lopment in the framework of software publishing; 
platform as a service [PaaS]; exploration services in 
the field of the oil, gas and mining industries. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111889 A  
(800) 1576915 
(151) 2020 11 17 
(891) 2020 11 17 
(731) Shogoro UEMURA 

route de Drize 3B, CH-1227 CAROUGE,  
Switzerland 

(540)  

IYASHI DÔME 
(591) Black, white  
(511)  
11 – Saunas; sauna heaters; infrared lamps other than 
for medical use; infrared radiation sauna apparatus. 
 

44 – Sauna services; infrared sauna services; rental of 
infrared sauna apparatus. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111896 A 
(800) 1577168 
(151) 2021 01 15 
(891) 2021 01 15 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 16.03.01; 26.01.05 
(511)  
42 – Providing online non-downloadable application 
development software; providing online non-down-
loadable computer software development tools; provi-
ding online non-downloadable computer software 
used in developing other software applications; user 
authentication services using a software application; 
user authentication services using technology for e-
commerce transactions; providing online information 
relating to computer technology, computer progra-
mming, and computer software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111897 A 
(800) 1577335 
(151) 2020 12 15 
(891) 2020 12 15 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,  
Germany 

(540) 

 
 

(591) Black, violet, blue, green, yellow, orange, red 
(531) 03.02.01; 03.02.24; 26.04.05; 26.04.12;  

26.04.24; 26.11.07; 26.11.09; 29.01.15 
(511)  
1 – Industrial chemicals; preservative and damp-proo-
fing preparations for masonry, roofing tiles, cement 
and concrete, except paints and oils; artificial resins, 
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synthetic resins and unprocessed plastics; solvents 
(chemicals); solvents for varnishes and lacquers; ad-
hesives used in industry; adhesives for wallpaper; 
adhesives used in building; filler for the treatment of 
subsurfaces for paints (not included in other classes). 
 

2 – Paints; varnishes; lacquers; glazes; coatings; pre-
servatives against rust; primers; colorants; dyestuffs; 
dye pastes; mordants; paint thickeners; fixatives for 
paints; siccatives for paints; raw natural resins; thin-
ning and binding preparations for paints, lacquers and 
coatings; solvents for thinning paints; preparations for 
preserving wood; wood mordants and wood preser-
ving oils; paints, including structuring paints; bacte-
ricidal and/or fungicidal paints; anti-corrosion prepa-
rations; protective preparations for metals; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. 
 

6 – Building materials of metal or mainly of metal; 
expanded pierced metal; wire cloths of metal or ma-
inly of metal; adjusting and levelling parts of metal or 
mainly of metal for building purposes; screws, pins, 
and bolts (of metal or mainly of metal); spacers of 
metal or mainly of metal for building purposes; fixing 
anchors of metal or mainly of metal for building; sills 
of metal or mainly of metal; window sills of metal and 
components of metal for window sills. 
 

7 – Machine tools, all for paint works and builder; 
hand-held tools, other than hand-operated, all for pa-
int works and builder; mixing machines for paints, 
lacquers and coatings; compressed air guns for the ex-
trusion of mastics; spray guns for paints, lacquers and 
plaster; painting machines, coating machines for lac-
quers and plaster. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated), all 
for painting; hand tools and implements (hand-ope-
rated), namely special-purpose tools and implements 
for facade claddings and coatings; hand-operated 
glueing apparatus, hand-operated stirring apparatus 
(tools), hand operated guns for the extrusion of mas-
tics; hand-operated spray guns for applying sealing 
compounds; hand-operated spray guns for spraying 
paints, lacquers and plaster. 
 

9 – Scientific, research, navigation, surveying, photo-
graphic, cinematographic, audiovisual, optical, weig-
hing, measuring, signalling, detecting, testing, inspec-
ting, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; ap-
paratus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; re-
corded and downloadable media; software; blank 
digital or analogue recording and storage media; com-
puters and computer peripheral devices; mobile apps. 
 

16 – Paper, cardboard; printed matter; catalogues; 
brochures; prospectuses; stickers (stationery); photo-

graphs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; materials for painters 
and upholsterers, namely, paintbrushes, brushes, paint  
rollers, painters' rollers, paint trays, spin grid, paint 
and dirt protection paper; marking chalk; chalk hol-
ders; rulers; teaching materials (except apparatus); 
packaging materials; color and/or sample cards, color 
and/or sample fans, color and/or sample card collecti-
ons, color and/or sample boards, color and/or sample 
board collections; colored paper. 
 

17 – Sealing, thermal protection and insulating mate-
rials; insulating paints, insulating varnishes, insulating 
fabrics, insulating plaster; substances for insulating 
buildings against moisture; artificial and synthetic re-
sins (semi-finished products); fabrics for building in-
sulation; insulating tapes; heat insulators; insulating 
panels; grid mats of glass fiber fabric and/or plastics, 
in the form of parts for composite heat insulation sys-
tems; plastic films, other than for wrapping purposes; 
adhesive tapes and strips for building. 
 

19 – Building materials, not of metal or mainly not of 
metal, in particular profile rails and corner irons, 
finishing profiles; adjusting and levelling parts, spa-
cers for building, sills, all not of metal or mainly not 
of metal; natural and artificial stone; mortar (building 
materials); quartz; plaster [building materials]; coa-
tings (building materials); wall and ceiling panels (not 
of metal or mainly not of metal, for building); fabric 
embedding compounds for building; fillers (building 
materials); fabrics for building, not of metal or mainly 
not of metal, in particular stabilising fabrics. 
 

20 – Fixing materials (not of metal or mainly not of 
metal), in particular fixing anchors for building; bolts, 
plugs, pins, screws, nuts, not of metal or mainly not of 
metal. 
 

24 – Textile wall hangings; non-woven fabrics; fab-
rics for textile use. 
 

27 – Wall hangings (non-textile), even structuring in 
connection with paints; wallpaper; floor coverings. 
 

35 – Advertising, marketing and sales promotion; bu-
siness management; administrative services; commer-
cial information and advice for consumers in the 
choice of products and services; import and export 
services, as well as wholesaling and retailing services, 
including via the Internet, in the fields of: chemicals, 
paints, machines, tools and metal hardware, construc-
tion articles, building materials, DIY articles and 
gardening articles, craft supplies, electric goods and 
electronic goods, sound recording carriers and data 
carriers; import and export services, as well as whole-
saling and retailing services, including via the Inter-
net, in the fields of: apparatus for sanitary purposes, 
printed matter, stationery, office requisites, furnis-
hings and decorative articles, tents, awnings, wall 
hangings, agricultural products, horticultural products 
and forestry products. 
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37 – Painting, in particular tinting of paints; construc-
tions; construction consultancy; building insulating; 
scaffolding; wallpapering; consultancy with regard to 
the use of paints, plasters and other coating materials 
in the construction industry. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; ren-
tal of units, silos and containers for storage and trans-
port. 
 

42 – Architectural services; consultancy in the field of 
energy-saving; architectural consultancy with regard 
to the interior and exterior color designing for buil-
dings (buildings and constructions); IT services, na-
mely development, programming, updating and imp-
lementation of software; hosting services, software as 
a service (SaaS) and rental of software; IT consul-
tancy, advisory and information services; design ser-
vices; software design and software development; 
consultancy relating to the aforesaid services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111898 A 
(800) 1577352 
(151) 2020 11 30 
(891) 2020 11 30 
(731) LORO PIANA S.p.A. 

Corso Rolandi, 10, I-13017 Quarona (VC),  
Italy 

(540)  

JERSELY 
(591) Black, white  
(511)  
24 – Textile material; textile fabrics for clothing and 
household furnishings; woven or knitted fabrics; non-
woven textile fabrics; apparel fabrics; elastic woven 
material; silk (cloth); jersey (fabric); bed blankets; 
table covers; travelling rugs [lap robes]; loose covers 
for furniture; curtains of textile or plastic; linens; cus-
hion covers; quilts; bed linen; bed sheets; hooded 
towels; towels of textile; face towels; guest towels of 
textile; beach towels; table linen; textile napkins; pla-
cemats of textile; labels of textile; upholstery fabrics; 
traced cloth for embroidery; fabric for footwear; li-
ning fabric for footwear; linings [textile]; lingerie fab-
ric; woven fabrics for furniture; wall hangings of tex-
tile; table linen; table mats of textile; table mats of 
textile; fabrics for textile use; sofa covers of textile. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111901 A 
(800) 1577362 
(151) 2020 12 29 
(891) 2020 12 29 
(731) SHENZHEN GOTRON ELECTRONIC CO.,  

LTD 
518, 5F, R&D Building, Tsinghua Hi-Tech  
Park, Hi-Tech Park(North), NanShan District,  
Shenzhen, 518000 Guangdong Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Telephone; radiotelephony sets; notebook compu-
ters; computer software [recorded]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111902 A 
(800) 1577368 
(151) 2021 01 20 
(891) 2021 01 20 
(731) CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION 

Rm.1008, No. 88 C., Andingmenwai Avenue,  
Dongcheng District, 100020 Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.03; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.02 
(511)  
35 – Import-export agency services; auctioneering; sa-
les promotion for others. 
 

36 – Rental of real estate; real estate agency services; 
accommodation bureau services; real estate manage-
ment; rental of apartments; apartment house mana-
gement; real estate appraisal; real estate brokerage. 
 

37 – Sanding; asphalting; plumbing; pipeline cons-
truction and maintenance; harbour construction; pier 
breakwater building; underwater construction; under-
water repair; building sealing; scaffolding; rental of 
construction equipment; rental of bulldozers; rental of 
excavators; construction; factory construction; ware-
house construction and repair; masonry; demolition of 
buildings; damp-proofing [building]; plastering; un-
derwater dredging; bricklaying; road paving. 
 

41 – Educational services; academies [education]; te-
aching; tuition; educational examination; education 
information; boarding school education; instruction 
services; practical training [demonstration]. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; conducting technical project studies; technolo-
gical research; quality control; engineering; enginee-
ring drawing; architectural services; construction 
drafting; architectural consultancy; design of interior 
decor. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111903 A 
(800) 1577381 
(151) 2020 12 28 
(891) 2020 12 28 
(731) Zubreeva Anastasiia Fyodorovna 

ul. Kubanskaya nab., 31/1, kv. 333, Krasnodar,  
RU-350000 Krasnodarskiy kray, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.15 
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; lip glo-
sses; polishing stones; abrasive paper; emery paper; 
polishing paper; petroleum jelly for cosmetic purpo-
ses; shoe polish; cobblers' wax; cotton wool for cos-
metic purposes; sachets for perfuming linen; drying 
agents for dishwashing machines; adhesives for 
cosmetic purposes; scented water; Javelle water; la-
vender water; toilet water; wax for parquet floors; 
floor wax; non-slipping wax for floors; depilatory 
wax; mustache wax; tailors' wax; creams for leather; 
polish for furniture and flooring; shoemakers' wax; 
polishing wax; massage gels, other than for medical 
purposes; heliotropine; dental bleaching gels; gerani-
ol; make-up; deodorants for pets; deodorants for hu-
man beings or for animals; depilatory preparations; air 
fragrance reed diffusers; scented wood; perfumes; 
non-slipping liquids for floors; windshield cleaning 
liquids; greases for cosmetic purposes; volcanic ash 
for cleaning; perfumery; decorative transfers for cos-
metic purposes; ionone [perfumery]; shaving stones 
[astringents]; smoothing stones; eyebrow pencils; 
cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; carbides 
of metal [abrasives]; alum stones [astringents]; tripoli 
stone for polishing; adhesives for affixing false eye-
lashes; adhesives for affixing false hair; hair conditio-
ners; quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; 
beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic 
dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; po-
lishing creams; cosmetic creams; skin whitening cre-
ams; polishing rouge; incense; hair spray; nail polish;  

hair lotions; lotions for cosmetic purposes; after-shave 
lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; 
oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; es-
sential oils; essential oils of cedarwood; essential oils 
of lemon; essential oils of citron; oils for cleaning 
purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; 
lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for 
degreasing; whiting; cleaning chalk; almond milk for 
cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; 
musk [perfumery]; soap; deodorant soap; shaving so-
ap; soap for brightening textile; cakes of toilet soap; 
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond 
soap; mint for perfumery; cosmetic kits; emery; nail 
art stickers; false nails; eau de Cologne; bases for flo-
wer perfumes; joss sticks; pastes for razor strops; den-
tifrices; pumice stone; lipstick cases; hydrogen pe-
roxide for cosmetic purposes; breath freshening strips; 
teeth whitening strips; abrasive cloth; glass cloth [ab-
rasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic pur-
poses; shaving preparations; cosmetic preparations for 
baths; bath preparations, not for medical purposes; 
hair straightening preparations; hair waving prepara-
tions; laundry soaking preparations; grinding prepara-
tions; smoothing preparations [starching]; color-re-
moving preparations; leather bleaching preparations; 
polishing preparations; denture polishes; mouthwas-
hes, not for medical purposes; cosmetic preparations 
for slimming purposes; starch glaze for laundry pur-
poses; eye-washes, not for medical purposes; fabric 
softeners for laundry use; laundry bleach; dry-clea-
ning preparations; paint stripping preparations; lac-
quer-removing preparations; make-up removing pre-
parations; floor wax removers [scouring preparati-
ons]; varnish-removing preparations; rust removing 
preparations; nail care preparations; cleaning prepara-
tions; preparations for cleaning dentures; wallpaper 
cleaning preparations; preparations for unblocking 
drain pipes; chemical cleaning preparations for house-
hold purposes; collagen preparations for cosmetic pur-
poses; bleaching preparations [decolorants] for hou-
sehold purposes; laundry preparations; aloe vera pre-
parations for cosmetic purposes; sunscreen prepara-
tions; color-brightening chemicals for household pur-
poses [laundry]; breath freshening preparations for 
personal hygiene; shining preparations [polish]; ma-
ke-up powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
nail varnish removers; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; scouring solutions; 
false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; safrol; massage candles for cosmetic 
purposes; laundry blueing; turpentine for degreasing; 
potpourris [fragrances]; bleaching soda; washing so-
da, for cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers 
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for permanent waving; cosmetic preparations for eye-
lashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; 
cosmetics for children; cosmetics for animals; masca-
ra; cleansers for intimate personal hygiene purposes, 
non medicated; douching preparations for personal sa-
nitary or deodorant purposes [toiletries]; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; bleaching preparations [de-
colorants] for cosmetic purposes; toiletry preparati-
ons; antiperspirants [toiletries]; phytocosmetic prepa-
rations; talcum powder, for toilet use; cotton swabs 
for cosmetic purposes; terpenes [essential oils]; emery 
cloth; cloths impregnated with a detergent for clea-
ning; henna [cosmetic dye]; shampoos; shampoos for 
animals [non-medicated grooming preparations]; 
shampoos for pets [non-medicated grooming prepara-
tions]; dry shampoos; sandpaper; soda lye; herbal ex-
tracts for cosmetic purposes; extracts of flowers [per-
fumes]; ethereal essences; badian essence; mint essen-
ce [essential oil]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111905 A 
(800) 1577436 
(151) 2020 12 16 
(891) 2020 12 16 
(731) Sopro Bauchemie GmbH 

Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, grey, red, white 
(531) 14.01.13; 14.05.02; 14.05.20; 26.11.22;  

27.05.03; 27.05.09; 29.01.14 
(511)  
19 – Building materials (non-metallic), in particular 
with damping and insulating properties; building ma-
terials (non-metallic), namely hydraulic binding ag-
ents such as cement, lime, gypsum and as additives 
for binding and hardening concrete, mortar and stony-
type building materials; building materials (non-me-
tallic), namely hydraulic binding agents and mixtures 
composed thereof containing aggregates, pozzolanic 
materials (concrete admixtures) and/or chemical subs-
tances (concrete admixtures); mortar (building mate-
rial); plaster (building material); screeds (building ma-
terial); reinforcing fabrics (non-metallic) for building 
purposes; contact sludges (non-metallic) for building 
purposes; building materials, non-metallic, in the form 
of filling materials for building purposes for preparing 
surfaces made of concrete, mortar and other stony-ty-

pe building materials; silica sand for building purpo-
ses; bitumen; bituminous products for building; pipes, 
not of metal, for building purposes; concrete; concrete 
building elements; roof coverings, not of metal; bitu-
minous coatings for roofing (except for sealing and 
insulating purposes); windows, not of metal; felts for 
building; gravel; sand for building purposes; prefab-
ricated swimming pools (not of metal); prefabricated 
chimneys, not of metal; floor tiles, not of metal; tile 
floorings, not of metal; binding material for road re-
pair; road coating materials. 
 

37 – Construction services; providing information re-
lating to building construction; providing online in-
formation relating to building construction; provision 
of construction information, in particular with respect 
to the field of application and use of building mate-
rials; on site project management relating to the con-
struction of buildings; construction project manage-
ment in the course of building construction (construc-
tion supervision); rental of building tools; rental of 
building materials; repair in the field of buildings abo-
ve ground, underground engineering and completion 
of interiors; construction of interior accommodation. 
 

41 – Provision of training courses; education and ins-
truction services; organization of webinars and live-
shows via internet; provision of training and educati-
on; developing, arranging, organizing and conducting 
of courses, tutorials, live-shows, tutorials for craft-
smen, tutorials about construction materials and tiles 
for specialists, tutorials for planners and technical ex-
perts, lectures, certification courses and workshops 
(training); education, further education and further 
education, in particular also e-learning, computer-
based training, web-based training with external per-
sons via intranet and internet. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111906 A 
(800) 1577471 
(151) 2020 12 18 
(891) 2020 12 18 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) Red, orange, green, blue and white 
(531) 20.05.07; 25.07.03; 26.04.04; 26.04.12;  

26.15.25; 29.01.15 
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(511)  
9 – Downloadable computer software for creating 
spreadsheets, tables, graphs, and charts, and for orga-
nizing, analyzing, and transmitting data, for home, 
education, business and developer use; downloadable 
computer software for accessing, viewing, annotating, 
storing, editing, downloading, displaying, sharing, 
and distributing electronic media, images, audio, vi-
deo, data, information, and documents over the inter-
net or other communications network. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111908 A 
(800) 1577546 
(151) 2020 06 25 
(891) 2020 06 25 
(731) WORLDFORCE TEKNİK HIRDAVAT, OTO  

SERVİS EKİPMANLARI, SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ARAP CAMİ MAH.,; KERESTECİ FAZIL  
SK.NO:16/2; BEYOĞLU/İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
 

(591) Red and white 
(531) 01.05.23; 26.07.04; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
7 – Machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers; construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in construc-
tion: bulldozers, diggers (machines), excavators, road 
construction and road paving machines, drilling ma-
chines, rock drilling machines; road sweeping machi-
nes lifting, loading and transmission machines and ro-
botic mechanisms (machines) for lifting, loading and 
transmission purposes: elevators, escalators and cra-
nes; machines and robotic mechanisms (machines) for 
use in agriculture and animal breeding, machines and 
robotic mechanisms (machines) for processing ce-
reals, fruits, vegetables and food; machines for prepa-
ring and processing beverages; engines and motors, 
other than for land vehicles, parts and fittings there-
for; hydraulic and pneumatic controls for engines and 
motors, brakes other than for vehicles, brake linings 
for engines, rankshafts, gearboxes, other than for land 
vehicles, cylinders for engines, pistons for engines, 
turbines, not for land vehicles, filters for engines and 
motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engi-
nes, exhausts for land vehicle engines, exhaust mani-
folds 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 eco-
nomisers for land vehicle engines, pumps for land ve-
hicle engines, valves for land vehicle engines, starter 
motors for land vehicles, dynamos for land vehicle 
engines, sparking plugs for land vehicle engines; bea-
rings (parts of machines), roller or ball bearings; ma-
chines for mounting and detaching tires; alternators, 
current generators, electric generators, current genera-
tors operated with solar energy; painting machines, 
automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and 
pneumatic punching machines and guns, electric ad-
hesive tape dispensers (machines), electric guns for 
compressed gas or liquid spraying machines, electric 
hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machi-
nes, spiral machines, compressed air machines, com-
pressors (machines), vehicle washing installations, ro-
botic mechanisms (machines) with the abovementio-
ned functions; electric and gas- operated welding ap-
paratus, electric arc welding apparatus, electric sol-
dering apparatus, electric arc cutting apparatus, elec-
trodes for welding machines, industrial robots (machi-
nes) with the abovementioned functions; printing 
machines; packaging machines, filling, plugging and 
sealing machines, labellers (machines), sorting machi-
nes, industrial robots (machines) with the abovemen-
tioned functions, electric packing machines for plu-
gging and sealing of plastics; machines for textile pro-
cessing, sewing machines, industrial robots (machi-
nes) with the abovementioned functions; electric 
pumps, fuel pumps and diffusion pumps, fuel dispen-
sing pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps; electric kitchen machines for chopping, grin-
ding, crushing, mixing and mincing foodstuff, was-
hing machines, laundry washing machines, dishwas-
hers, spin driers (not heated), electric cleaning machi-
nes for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum 
cleaners and parts thereof; automatic vending machi-
nes; galvanizing and electroplating machines; electric 
door openers and closers; gaskets for engines and mo-
tors. 
 

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, appa-
ratus and vehicles and for use in construction, ag-
riculture, horticulture and forestry, none of them be-
ing power tools; electric or non-electric irons; steam 
irons handles for hand-operated hand tools. 
 

12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds, engi-
nes and motors for land vehicles, clutches for land 
vehicles; transmissions, transmission belts and trans-
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mission chains for land vehicles; gearing for land ve-
hicles; 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 vehic-
les, rims for vehicle wheels; bicycles and their bodies; 
handlebars and mudguards for bicycles; vehicle bo-
dies; tipping bodies for trucks; trailers for tractors; 
frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for 
vehicles; vehicle seats, head-rests for vehicle seats, 
safety seats for children, for vehicles; seat covers for 
vehicles; vehicle covers (shaped); sun-blinds adapted 
for vehicles; direction signals and arms for direction 
signals for vehicles; windscreen wipers and wiper 
arms for vehicles; inner and outer tires for vehicle 
wheels; tubeless tires; tire-fixing sets comprised of 
tire patches and tire valves for vehicles; windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mir-
rors and wing mirrors for vehicles; anti-skid chains 
for vehicles; luggage carriers for vehicles; bicycle and 
ski carriers for cars, saddles for bicycles or motor-
cycles; air pumps for vehicles, for inflating tires; anti-
theft alarms for vehicles, horns for vehicles; safety 
belts for vehicle seats, air bags (safety devices for au-
tomobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs; 
wheelbarrows; shopping carts; single or multi-whee-
led wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts, 
handling carts; rail vehicles; locomotives; trains; 
trams; waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for 
locomotion by water and their parts, other than their 
motors and engines; vehicles for locomotion by air 
and their parts, other than their motors and engines. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; development of adverti-
sing concepts; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; office func-
tions; secretarial services; arranging newspaper subs-
criptions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for unavai-
lable subscribers; business management, business ad-
ministration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, im-
port-export agencies; temporary personnel placement 
services; auctioneering; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, pa-
ints, varnishes, lacquers, preservatives against rust, 
preservatives against deterioration of wood, thinners 
and binders for paints, pigments, preservatives for 
metals, shoe dyes, printing dyes and ink, toners (inc-
luding filled toner cartridges), colorants for food, 
pharmaceuticals and beverages, raw natural resins, 
metals in foil and powder form for painters, decora-
tors, printers and artists, ores of non-precious metal, 
common metals and their alloys and semi-finished 
products made of these materials, irons for constructi-
on, mats and stirrups of common metals for buildings,  

common metals in the form of plate, billet, stick, pro-
file, sheet and sheeting, goods and materials of com-
mon metal used for storage, wrapping, packaging and 
sheltering purposes, containers of metal (storage, 
transport), buildings of metal, frames of metal for bu-
ilding, poles of metal for building, metal boxes, pac-
kaging containers of metal, aluminium foil, fences 
made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, 
storage containers of metal, metal containers for the 
transportation of goods, ladders of metal, goods of co-
mmon metal for filtering and sifting purposes, doors, 
windows, shutters, jalousies and their cases and fit-
tings of metal, non- electric cables and wires of metal, 
ironmongery, small hardware of metal, screws of me-
tal, nails, bolts of metal, nuts of metal, pegs of metal, 
flakes of metal, pitons of metal, metal chains, furnitu-
re casters of metal, fittings of metal for furniture, in-
dustrial metal wheels, door handles of metal, window' 
handles of metal, hinges of metal, metal latches, metal 
locks, metal keys for locks, metal rings, metal pulleys, 
ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney 
caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, 
heating, sewage, telephone, underground electricity 
and air conditioning installations, metal panels or 
boards (non-luminous and non-mechanical) used for 
signaling, route showing, publicity purposes, sign-
boards of metal, advertisement columns of metal, sig-
naling panels of metal, non-luminous and non-mecha-
nical traffic signs of metal, pipes of metal for trans-
portation of liquids and gas, drilling pipes of metal 
and their metal fittings, valves of metal, couplings of 
metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of 
metal for pipes, connectors of metal for pipes, safes 
(strong boxes) of metal, metal railway materials, me-
tal rails, metal railway ties, railway switches, bollards 
of metal, floating docks of metal, mooring buoys of 
metal, anchors, metal moulds for casting, other than 
machine parts, works of art made of common metals 
or their alloys, trophies of common metal, metal clo-
sures, bottle caps of metal, metal poles, metal pillars, 
scaftoling of metal, metal stakes, metal towers, metal 
pallets and metal ropes for lifting, loading and trans-
portation purposes, metal hangers, ties, straps, tapes 
and bands used for load-lifting and load-carrying, 
wheel chocks made primarily of metal, metal profile 
laths for vehicles for the purposes of decoration, ma-
chines, machine tools and industrial robots for pro-
cessing and shaping wood, metals, glass, plastics and 
minerals, 3d printers, construction machines and robo-
tic mechanisms (machines) for use in construction, 
bulldozers, diggers (machines), excavators, road cons-
truction and road paving machines, drilling machines, 
rock drilling machines, road sweeping machines, lif-
ting, loading and transmission machines and robotic 
mechanisms (machines) for lifting, loading and trans-
mission purposes, elevators, escalators and cranes, 
machines and robotic mechanisms (machines) for use 
in agriculture and animal breeding, machines and ro-
botic mechanisms (machines) for processing cereals, 
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fruits, vegetables and food, machines for preparing 
and processing beverages, engines and motors, other 
than for land vehicles, parts and fittings therefor, hyd-
raulic and pneumatic controls for engines and motors, 
brakes other than for vehicles, brake linings for engi-
nes, crankshafts, gearboxes, other than for land vehic-
les, gearboxes, cylinders for engines, pistons for engi-
nes, turbines, not for land vehicles, filters for engines 
and motors, oil, air and fuel filters for land vehicle en-
gines, exhausts for land vehicle engines, exhaust ma-
nifolds 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 eco-
nomisers for land vehicle engines, pumps for land ve-
hicle engines, valves for land vehicle engines, starter 
motors for land vehicles, dynamos for land vehicle 
engines, sparking plugs for land vehicle engines, bea-
rings (parts of machines), roller or ball bearings, ma-
chines for mounting and detaching tires, alternators, 
current generators, electric generators, current genera-
tors operated with solar energy, painting machines, 
automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and 
pneumatic punching machines and guns, electric ad-
hesive tape dispensers (machines), electric guns for 
compressed gas or liquid spraying machines, electric 
hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machi-
nes, spiral machines, compressed air machines, com-
pressors (machines), vehicle washing installations, ro-
botic mechanisms (machines) with the the abovemen-
tioned functions, electric and gas-operated welding 
apparatus, electric arc welding apparatus, electric sol-
dering apparatus, electric arc cutting apparatus, elec-
trodes for welding machines, industrial robots (ma-
chines) with the abovementioned functions, printing 
machines, packaging machines, filling, plugging and 
sealing machines, labellers (machines), sorting machi-
nes, industrial robots (machines) with the abovemen-
tioned functions, electric packing machines for plug-
ging and sealing of plastics, machines for textile pro-
cessing, sewing machines, industrial robots (machi-
nes) with the abovementioned function, pumps other 
than parts of machines or engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, 
electric kitchen machines for chopping, grinding, cru-
shing, mixing and mincing foodstuff, washing machi-
nes, laundry washing machines, dishwashers, spin 
driers (not heated), electric cleaning machines for 
cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners 
and parts thereof, automatic vending machines, gal-
vanizing and electroplating machines, electric door 
openers and closers, gaskets for engines and motors, 
forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, 
peelers for kitchen use, including those made of pre-
cious metals, side arms and blades (weapons), tools 
and apparatus for personal beauty care use, tools and 
apparatus for shaving, epilation, manicure and pedi-
cure, electric hand implements for straightening and 

curling hair, scissors, hand-operated [non-electric] 
hand tools for the repair of machines, apparatus and 
vehicles and for use in construction, agriculture, hor-
ticulture and forestry, none of them being power tools, 
electric or non-electric irons, steam irons, handles for 
hand-operated hand tools, measurement apparatus and 
equipment including those for scientific, nautical, 
topographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, ba-
rometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing 
apparatus not for medical purposes, telescopes, peris-
copes, directional compasses, speed indicators, labo-
ratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, 
stills, binoculars, ovens and furnaces for laboratory 
experiments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, photograp-
hic cameras, television apparatus, video recorders, CD 
and DVD players and recorders, MP3 players, compu-
ters, desktop computers, tablet computers, wearable 
technological devices (smart watches, wristbands, he-
ad-mounted devices) microphones, loudspeakers, ear-
phones, telecommunications apparatus, apparatus for 
the reproduction of sound or images, computer peri-
pheral devices, cell phones, covers for cell phones, te-
lephone apparatus, computer printers, scanners [data 
processing equipment], photocopiers, magnetic and 
optic data carriers and computer software and prog-
rammes recorded thereto, downloadable and recor-
dable electronic publications, encoded magnetic and 
optic cards, movies, tv series and video music clips 
recorded on magnetic, optical and electronic media, 
antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, 
parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM), electronic compo-
nents used in the electronic parts of machines and ap-
paratus, semi-conductors, electronic circuits, integra-
ted circuits, chips [integrated circuits], diodes, trans-
istors [electronic], magnetic heads for electronic appa-
ratus, electronic locks, photocells, remote control ap-
paratus for opening and closing doors, optical sensors, 
counters and quantity indicators for measuring the 
quantity of consumption, automatic time switches, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, safety vests and life-saving apparatus and 
equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and 
cases, containers, parts and components thereof, ap-
paratus and instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, 
electrical circuit boards, electric resistances, electric 
sockets, transformers [electricity], electrical adapters, 
battery chargers, electric door bells, electric and elec-
tronic cables, batteries, electric accumulators, solar 
panels for production of electricity, alarms and anti-
theft alarms, other than for vehicles, electric bells, 
signalling apparatus and instruments, luminous or me-
chanical signs for traffic use, fire extinguishing appa-
ratus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, ra-
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dar apparatus, sonars, night vision apparatus and ins-
truments, decorative magnet, metronomes, lighting 
installations, lights for vehicles and interior-exterior 
spaces, heating installations using solid, liquid or gas 
fuels or electricity, central heating boilers, boilers for 
heating installations, radiators [heating], heat exchan-
gers, not parts of machines, stoves, kitchen stoves, 
solar thermal collectors [heating], steam, gas and fog 
generators, steam boilers, other than parts of machi-
nes, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen 
generators, installations for air-conditioning and ven-
tilating, cooling installations and freezers, electric and 
gas-powered devices, installations and apparatus for 
cooking, drying and boiling, cookers, electric cooking 
pots, electric water heaters, barbecues, electric laun-
dry driers, hair driers, hand drying apparatus, sanitary 
installations, taps [faucets], shower installations, toi-
lets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath 
tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sa-
nitary installations], washers for water taps, stuffings 
(tap valves), water softening apparatus, water purifi-
cation apparatus, water purification installations, was-
te water purification installations, electric bed war-
mers and electric blankets, not for medical use, elec-
tric pillow warmers, electric or non-electric footwar-
mers, hot water bottles, electrically heated socks, fil-
ters for aquariums and aquarium filtration apparatus, 
industrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, motor 
land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and mo-
tors 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 vehic-
les, vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle sus-
pension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for ve-
hicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their bo-
dies, handlebars and mudguards for bicycles, vehicle 
bodies, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, 
frigorific bodies for land vehicles, trailer hitches for 
vehicles, vehicle seats, head-rests for vehicle seats, sa-
fety seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted 
for vehicles, direction signals and arms for direction 
signals for vehicles, windscreen wipers and wiper 
arms for vehicles, inner and outer tires for vehicle 
wheels, tubeless tires, tire-fixing sets comprised of ti-
re patches and tire valves for vehicles, windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mir-
rors and wing mirrors for vehicles, anti-skid chains 
for vehicles, luggage carriers for vehicles, bicycle and 
ski carriers for cars, saddles for bicycles or motor-
cycles, air pumps for vehicles, for inflating tires, anti-
theft alarms for vehicles, horns for vehicles, safety 
belts for vehicle seats, air bags (safety devices for au-
tomobiles), baby carriages, wheelchairs, pushchairs, 
wheelbarrows, shopping carts, single or multi-whee-
led wheelbarrows, shopping trolleys, grocery carts, 

handling carts, rail vehicles, locomotives, trains, 
trams, wagons, cable cars, chairlifts, vehicles for loco-
motion by water and their parts, other than their mo-
tors and engines, vehicles for locomotion by air and 
their parts, other than their motors and engines, ores 
of non-precious metal, common metals and their al-
loys and semi-finished products made of these mate-
rials, irons for construction, mats and stirrups of com-
mon metals for buildings, common metals in the form 
of plate, billet, stick, profile, sheet and sheeting, go-
ods and materials of common metal used for storage, 
wrapping, packaging and sheltering purposes, contai-
ners of metal (storage, transport), buildings of metal, 
frames of metal for building, poles of metal for buil-
ding, metal boxes, packaging containers of metal, alu-
minium foil, fences made of metal, guard barriers of 
metal, metal tubes, storage containers of metal, metal 
containers for the transportation of goods, ladders of 
metal, goods of common metal for filtering and sifting 
purposes, doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal, non-electric cables and 
wires of metal, ironmongery, small hardware of metal, 
screws of metal, nails, bolts of metal, nuts of metal, 
pegs of metal, flakes of metal, pitons of metal, metal 
chains, furniture casters of metal, fittings of metal for 
furniture, industrial metal wheels, door handles of me-
tal, window handles of metal, hinges of metal, metal 
latches, metal locks, metal keys for locks, metal rings, 
metal pulleys, ventilation ducts, vents, vent covers, pi-
pes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal 
for ventilation, heating, sewage, telephone, undergro-
und electricity and air conditioning installations, me-
tal panels or boards (non-luminous and non-mecha-
nical) used for signaling, route showing, publicity 
purposes, signboards of metal, advertisement columns 
of metal, signaling panels of metal, non-luminous and 
non-mechanical traffic signs of metal, pipes of metal 
for transportation of liquids and gas, drilling pipes of 
metal and their metal fittings, valves of metal, co-
uplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, 
clips of metal for pipes, connectors of metal for pipes, 
safes (strong boxes) of metal, metal railway materials, 
metal rails, metal railway ties, railway switches, bo-
llards of metal, floating docks of metal, mooring buo-
ys of metal, anchors, metal moulds for casting, other 
than machine parts, works of art made of common 
metals or their alloys, trophies of common metal, 
metal closures, bottle caps of metal, metal pole, metal 
pillars, scaffolding of metal, metal stakes, metal to-
wers, metal pallets and metal ropes for lifting, loading 
and transportation purposes, metal hangers, ties, 
straps, tapes and bands used for load-lifting and load-
carrying, wheel chocks made primarily of metal, 
metal profile laths for vehicles for the purposes of 
decoration enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be pro-
vided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111909 A  
(800) 1577571 
(151) 2020 09 30 
(891) 2020 09 30 
(731) Belarusian-German Joint Venture, "Santa  

Bremor", Limited Liability Company 
ul. Katin Bor 106; 224004 g. Brest, Belarus 

(540) 
 

 
(591) Red and white 
(531) 02.03.01; 25.01.15; 28.05; 29.01.12 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils 
and fats for food; charcuterie; fermented milk pro-
ducts; cheese and cheese products; cottage cheese fri-
tters, including cottage cheese casseroles and syrniki 
[cottage cheese pancakes]; milk-based beverages; an-
chovy, not live; salmon, not live; fish, not live; sar-
dines, not live; herrings, not live; tuna, not live; fish 
fillets; fish-based foodstuffs; fish, tinned; fish mou-
sses; fish, preserved; salted fish; seafood, processed, 
except fish; laver, preserved; shrimps, not live; 
prawns, not live; spiny lobsters, not live; shellfish, not 
live; mussels, not live; lobsters, not live; crayfish, not 
live; crustaceans, not live; oysters, not live; seaweed 
extracts for food; caviar; fish roe, processed; fish meal 
for human consumption; fruit and berries, processed 
or preserved; prepared fruit products; vegetables pro-
ducts, preserved; prepared vegetable dishes, including 
vegetable pancakes, vegetable-based dumplings, pota-
to pancakes, cabbage rolls, vegetable salads; vegetab-
le oils and fats for food; suet for food; fat-containing 
mixtures for bread slices. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from ce-
reals; bread, pastries and confectionery; ice cream; su-
gar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mus-
tard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice for ref-
reshment; flour and cereal products; dough and dough 
products; dough; pastry dough; cake dough; frozen 
yogurt [confectionery ices]; powders for making ice 
cream; frozen pastries and cakes; sorbets [ices]; sha-
ved ice with sweetened red beans; edible ices; cereal-
based culinary products; flour-based culinary pro-
ducts; boiled dough with filling; vareniki [stuffed 
dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; 
ravioli; culinary products from batter; pancakes; pies; 
pizzas; unleavened bread; sandwiches; hot dog sand-

wiches; cheeseburgers [sandwiches]; flour-based 
dumplings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111918 A 
(800) 1577791 
(151) 2020 07 27 
(891) 2020 07 27 
(731) "Eurasian Foods Corporation" Joint-Stock 

Company 
Baizakov str., 69, 050026 Almaty city,  
Kazakhstan 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
29 – Ajvar [preserved peppers]; alginates for culinary 
purposes; peanuts, prepared; artichokes, preserved; al-
bumen for culinary purposes; beans, preserved; soya 
beans, preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; 
peas, preserved; mushrooms, preserved; guacamole 
[avocado puree]; game, not live; gelatine; meat jellies; 
jellies for food; fruit jellies; lard; suet for food; leaven 
rennet; fruit- based snack food; milk substitutes; char-
cuterie; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable mar-
row paste; fish roe, processed; yogurt; kephir [milk 
drink]; klipfish [salted and dried cod]; milk shakes; 
black pudding; onion rings; arrangements of proces-
sed fruit; compotes [dessert made of cooked fruit]; 
meat, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, 
tinned; bouillon concentrates; corn dogs (sausages in 
dough on sticks); gherkins; buttercream; croquettes; 
sweet corn, processed; kumys [milk drink]; lecithin 
for culinary purposes; onions, preserved; marmalade; 
almonds, ground; milk; peanut milk; peanut milk for 
culinary purposes; coconut milk; coconut milk for cu-
linary purposes; almond milk; almond milk for culina-
ry purposes; oat milk; rice milk; rice milk for culinary 
purposes; albumin milk; condensed milk; soya milk; 
powdered milk; vegetable mousses; fish mousses; fru-
it pulp; meat; meat, preserved; milk beverages, milk 
predominating; peanut milk-based beverages; coconut 
milk-based beverages; almond milk-based beverages; 
vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; vege-
tables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; oli-
ves, preserved; flavored nuts; candied nuts; coconut, 
desiccated; nuts, prepared; tomato puree; pressed fruit 
paste; liver pate; pectin for culinary purposes; liver; 
pickles; jams; powdered eggs; milk products; fish-ba-
sed foodstuffs; curd [sour milk]; cranberry compote; 
mashed tomato; apple puree; fish, preserved; salted 
fish; soured milk [clarified milk of lactic acid fermen-
tation]; vegetable salads; fruit salads; bacon; pork; se-
eds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream [dai-
ry products]; whipped cream; vegetable-based cream; 
smetana [sour cream]; lemon juice for culinary purpo-
ses; tomato juice for cooking; vegetable juices for 
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cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; 
hot dog sausages; preparations for making bouillon; 
preparations for making soup; nut-based spreads; tri-
pe; soups; vegetable soup preparations; whey; cheese; 
tahini [sesame seed paste]; tofu; truffles, preserved; 
falafel; milk ferments for culinary purposes; rennet; 
fish fillet; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, 
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; ha-
zelnuts, prepared; potato flakes; hummus [paste of 
chickpeas]; fruit peel; preserved garlic; lentils, preser-
ved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; 
non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; me-
at extracts; berries, preserved; fruit-based fillings. 
 

43 – Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; rental of meeting rooms; tourist home 
services; hotel reservations; boarding house bookings; 
temporary accommodation reservations; hotel servi-
ces; retirement home services; snack-bar services; ca-
fè services; cafeteria services; motel services; boar-
ding house services; restaurant services; self-service 
restaurant services; reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and depar-
tures]; food sculpting; canteen services; holiday camp 
services [lodging]; bar services; providing campgro-
und facilities; food and drink catering; washoku res-
taurant services; udon and soba restaurant services; 
day-nursery [crèche] services; decorating of food; ca-
ke decorating; information and advice in relation to 
the preparation of meals; personal chef services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111920 A 
(800) 1577817 
(151) 2020 11 20 
(891) 2020 11 20 
(731) Enes Seker 

Auf Krummerück 32, 52078 Aachen, Germany 
(540) 

 
(591) Gold, pink, white 
(531) 08.01.10; 08.01.25; 08.07.01; 24.09.02;  

24.09.03; 24.09.05; 24.09.07; 27.03.15;  
29.01.14 

(511)  
16 – Cardboard packaging boxes; packaging films for 
food; masking paper; packaging boxes [paper]; prin-
ted matter; paper napkins; promotional brochures; 
bags of paper for packaging; packaging materials; car-
dboard boxes; cardboard advertising signs; adverti-
sing signs of paper; boxes of paper; boxes of paper or 
cardboard; bags of plastic for packaging; wrapping 
paper; corrugated cardboard boxes; cardboard packa-

ging boxes; cardboard packing boxes; printed paper 
billboards; printed cardboard billboards; printed pro-
motional materials. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111922 A 
(800) 1577877 
(151) 2020 12 14 
(891) 2020 12 14 
(731) CHAO YANG LONGMARCH TYRE Co., Ltd 

No.1 Xiangyang Road, Longcheng District, 
Chaoyang, Liaoning, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(526) Road. 
(511)  
12 – Vehicle tires. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111923 A 
(800) 1577915 
(151) 2020 08 26 
(891) 2020 08 26 
(731) JIANGSU AOGRAND GROUP INC. 

205 ShuangGao Rd., QiQiao Ind.Park,  
GaoChun, NanJing, Jiangsu Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.07; 01.15.21; 27.05.02; 27.05.04;  

27.05.08; 27.05.10 
(511)  
3 – Shampoos; laundry detergent; facial cleanser; bath 
lotions; toothpaste; soap; toilet waters; cakes of toilet 
soap; detergent. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111978 A 
(800) 1577955 
(151) 2020 12 17 
(891) 2020 12 17 
(731) ZHEJIANG BOOU SANITARY WARE  

CO., LTD. 
Yuanquzhong Road, Fengjiang Street,  
Luqiao District, Taizhou City, 318050  
Zhejiang Province, China 
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(540) 

 
(591) Red, white  
(531) 01.05.02; 01.05.06; 01.05.24; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
11 – Light bulbs; heaters for baths; faucets; bath tubs; 
water closets; bath installations; water-pipes for sani-
tary installations; water conduits installations; cocks 
for pipes and pipelines; floor drains. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111979 A 
(800) 1578004 
(151) 2020 12 22 
(891) 2020 12 22 
(731) HYTECK 

25 rue de l'Ecole de Médecine, F-75006  
PARIS, France 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Perfumery products and perfumes; fragrances; 
eaux de toilette; aromatic extracts and essential oils; 
essential oils for aromatherapy use; suntanning oils; 
massage oils; cosmetic oils; oils for cosmetic use; do-
it-yourself cosmetics; scented oils for the manufacture 
of cosmetics; vegetable oils for cosmetic use; essenti-
al oils for food flavorings; food flavorings (essential 
oils); vegetable butters for cosmetic use; cosmetics; 
cosmetic creams; soaps and gels; shower gels; aloe 
vera gel for cosmetic use; lip balms; hair care pro-
ducts; hair lotions; shampoos; hair conditioners; toi-
letries; Skin care preparations; exfoliants; care balms; 
face and body milks; make-up; facial foundation; nail 
polish; make-up removing products; deodorants; sha-
ving and depilatory preparations; dentifrices; nail po-
lish removers; incense; compositions for diffusers; 
wicks (impregnated) for the diffusion of the air fres-
hener; extracts of flowers; household perfumes; air 
fragrancing preparations; tissues for cosmetic use; mi-
neral water sprays for cosmetic use. 
 

16 – Printing products (printed matter); printed ma-
tter; posters; information sheets; printed information 
sheets; news bulletins; leaflets; user instructions; prin-
ted recipe cards; printed tutorials; files (office requisi-
tes); recipe binders; books; recipe books; printed pub-
lications; pamphlets; catalogs; magazines; printed pe-

riodicals; booklets; newspapers; notebooks; writing or 
drawing books; notebooks; dictionaries; banners of 
paper; calendars; stickers; self-adhesive labels; labels 
of paper or cardboard; pictures; photographs; mem-
bership and loyalty cards of paper or cardboard; gift 
cards; printed information cards; printed advertise-
ments; containers of cardboard or paper for packa-
ging; packaging made of cardboard and paper; card-
board for packaging; wipes of paper; tissues of paper 
for removing make-up. 
 

41 – Workshops and seminars in the field of cosme-
tics, do-it-yourself cosmetics, food supplements and 
aromatherapy products; courses for the manufacture 
of cosmetics, do-it-yourself cosmetics, food supple-
ments and aromatherapy products; conducting confe-
rences in the field of cosmetic products, do-it-yourself 
cosmetics, food supplements and aromatherapy pro-
ducts; editing and publishing books, magazines and 
other printed media in the fields of cosmetic products, 
do-it-yourself cosmetics, food supplements and aro-
matherapy products; editing and publication of cos-
metic and aromatherapy recipes on printed media and 
in electronic format; editing electronic publications in 
the fields of cosmetic products, do-it-yourself cosme-
tics, food supplements and aromatherapy products; 
publishing the editorial content of sites accessible via 
a global computer network. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111983 A 
(800) 1578133 
(151) 2020 07 28 
(891) 2020 07 28 
(731) Tobb Und Lojistik Yatırım Anonim Şirketi 

ESKİŞEHİR YOL.KAT-DUMLUPINAR,  
BLV.NO.252 TOBB İKİZ, KULELER  
C KULE K.27, Çankaya Ankara, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.24; 29.01.04 
(511)  
35 – Office functions; secretarial services; arranging 
newspaper subscriptions for others; compilation of 
statistics; rental of office machines; systemization of 
information into computer databases; telephone ans-
wering for unavailable subscribers, advertising, mar-
keting and public relations; organization of exhibiti-
ons and trade fairs for commercial or advertising pur-
poses, business management, business administration 
and business consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, person-
nel placement, employment agencies, import-export 
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agencies; temporary personnel placement services, 
auctioneering. 
 

36 – Insurance services, financial and monetary af-
fairs, real estate brokers, real estate agencies and real 
estate management, customs brokerage services. 
 

39 – Car parking; garage rental; land, water and air 
transport services; rental of land, water or air vehicles; 
arranging of tours; travel reservation; issuing of tic-
kets for travel; courier services (messages or mer-
chandise), boat storage; transport and storage of trash; 
transport and storage of waste, storage, wrapping and 
packaging of goods, rescue operations for vehicles 
and goods, transport by pipeline, electricity distribu-
tion, water supplying. 
 

42 – Industrial design services, other than enginee-
ring, computer and architectural design; graphic arts 
designing (other than designs for advertising purposes 
and designs for landscape), computer services, name-
ly, computer programming, computer virus protection 
services, computer system design, creating, maintai-
ning and updating websites for others, computer soft-
ware design, updating and rental of computer softwa-
re, providing search engines for the internet, hosting 
websites, consultancy in the design and development 
of computer hardware, rental of computer hardware, 
scientific and industrial analysis and research servi-
ces; engineering; engineering and architectural design 
services; testing services for the certification of quali-
ty and standards, authenticating works of art. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111984 A 
(800) 1578146 
(151) 2020 12 09 
(891) 2020 12 09 
(731) Metsä Tissue Oyj 

Revontulenpuisto 2, FI-02100 Espoo, 
Finland 

(540)  

 
 

(591) Green and white 
(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 26.13.25;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
3 – Cleaning preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, in particular wet wipes for hygienic 
and cosmetic purposes; hair lotions. 
 

16 – Paper, cardboard, kitchen rolls (paper), toilet pa-
per, napkins of paper, table cloths of paper, towels of 
paper, hand towels of paper, face towels of paper, 
paper wipes for cleaning, handkerchiefs of paper; pa-

per for drying and cleaning for use in service installa-
tions and in industry; wrapping and packaging ma-
terials made of paper and cardboard; printed matter; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes). 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers, in 
particular disposable tableware (other than knives, 
forks and spoons), holders, containers and dispensers 
for kitchen rolls, toilet paper, napkins and hand to-
wels; articles for cleaning purposes, in particular soap 
dishes, soap boxes, soap dispensers, towels and cloths 
for cleaning. 
 

28 – Games and playthings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111989 A 
(800) 1578322 
(151) 2020 12 25 
(891) 2020 12 25 
(731) Zhu Jing 

Unit 1, Building 22, Liuqing Eighth District,  
Beiyuan, Yiwu, Zhejiang, China 

(540)  
 

 
 

(591) Gray, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Scissors, electric; electric juicers; electric fruit jui-
cers for household purposes; mixing machines; meat 
choppers [machines]; dust exhausting installations for 
cleaning purposes; washing machines [laundry]; vacu-
um cleaners; mills for household purposes, other than 
hand-operated; machines and apparatus for cleaning, 
electric. 
 

8 – Electric irons; goffering irons; flat irons; electric 
steam irons. 
 

11 – Hair dryers; cooking utensils, electric; radiators, 
electric; kettles, electric; heating apparatus; air sterili-
zers; microwave ovens [cooking apparatus]; disinfec-
tant apparatus; heaters for baths; refrigerators. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111990 A 
(800) 1578324 
(151) 2021 01 27 
(891) 2021 01 27 
(731) TAIZHOU FINGTEX SEWING MACHINE  

CO., LTD. 
Square A, Room 802, No.6, Building,  
Zhonghuan Century Centre, Jiaojiang,  
Taizhou, 318000 Zhejiang, China 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.24; 27.05.10 
(526) Sewing machine. 
(511)  
7 – Sewing machines; ironing machines; hemming 
machines; stitching machines; pedal drives for sewing 
machines; overlock sewing machines; button attach 
machines; stand table for industrial sewing machines; 
cloth cutting machines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112005 A 
(800) 1578657 
(151) 2021 01 04 
(891) 2021 01 04 
(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,  
Dublin 24, Ireland 

(540)  

VIZIDOR 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products; ophthalmic medicines; 
eye drops. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112007 A 
(800) 1578750 
(151) 2021 01 21 
(891) 2021 01 21 
(731) Krzysztof Lipiński 

Willowa 77, PL-32-085 Modlniczka,  
Poland 

(540)  

Cherrypazzi 
(591) Black, white  
(511)  
28 – Puzzles; puzzles [toys]; jigsaw puzzles. 
 

35 – Online advertisements; sales promotion; adverti-
sing via electronic media and specifically the internet; 
online retail services relating to toys; internet marke-
ting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112009 A 
(800) 1578764 
(151) 2020 12 11 
(891) 2020 12 11 
(731) Public Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr" 

ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Brown, white, red, yellow, orange, beige 
(531) 08.03.01; 25.01.19; 28.05; 29.01.15 
(511)  
30 – Waffles; confectionery for decorating Christmas 
trees; cakes; pancakes; pastries; peanut confectionery; 
almond confectionery; caramels; sweetmeats; liquori-
ce [confectionery]; peppermint sweets; crackers; meat 
pies; fruit jellies [confectionery]; custard; mint for 
confectionery; lozenges [confectionery]; pies; fon-
dants [confectionery]; pralines; gingerbread; cake do-
ugh; confectionery; rusks; almond paste; tarts; zephyr 
[confectionery]; halvah; bread; petits fours; biscuits; 
chocolate. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112012 A 
(800) 1578815 
(151) 2020 10 14 
(891) 2020 10 14 
(731) "Group of companies "SKYMAX 

TECHNOLOGIES" LLP 
Umbetbayev str., 192, Bostandyk District,  
Almaty, Kazakhstan 

(540)  

 
(591) Red, grey and blue 
(531) 27.05.10; 28.05; 29.01.13 
(526) ГРУППА КОМПАНИЙ, КОМПАНИЯЛАР  
ТОБЫ, TECHNOLOGIES, ® 
(511)  
35 – Advertising; business management; market pro-
motion and sales of products, including automatic te-
lephone stations, conference systems with electronic 
voting and simultaneous translation functions, access 
control and time tracking systems, information dis-
play systems, electronic lock systems, locking sys-
tems, control systems for hotels, restaurants, SPA cen-
ters, interactive hotel television systems, airfield lig-
hting equipment, meteorological equipment and auto-
mated weather stations, radar equipment, lighting equ-
ipment; consulting services related to the promotion 
and sale of products. 
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37 – Installation, assembly, repair and maintenance of 
equipment, including automatic telephone stations, 
conference systems with electronic voting and simul-
taneous translation functions, access control and time 
tracking systems, information display systems, elec-
tronic lock systems, locking systems, control systems 
for hotels, restaurants, SPA centers, interactive hotel 
television systems, airfield lighting equipment, meteo-
rological equipment and automated weather stations, 
radar equipment, lighting equipment. 
 

42 – Scientific and technological services and related 
research and development; industrial analysis and re-
search services; development and improvement of 
computer hardware and software; exploring of techni-
cal projects, engineering. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112015 A  
(800) 1578956 
(151) 2020 11 13 
(891) 2020 11 13 
(731) thyssenkrupp AG 

ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany 
(540)  

TK Elevator 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Elevators; platformlifts; lifting platforms for per-
sons; electric motors for elevator doors; electric door 
openers for automatic lift doors; stairlifts; homelifts; 
mechanical escalators; mechanical moving walkways; 
passenger boarding bridges; structural machine parts 
of elevators, platformlifts, lifting platforms for per-
sons, stairlifts, homelifts, mechanical escalators, me-
chanical moving walkways, passenger boarding brid-
ges. 
 

9 – Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; computers; electrical 
regulation and control systems and devices as well as 
electronic installations and devices for the automation 
of technology; interactive controls consoles and re-
mote controls for the control, signal distribution, mo-
nitoring and visualisation of technological infrastruc-
ture; electrical regulation and control systems as well 
as electronic installations controlled by mobile apps; 
electrical and electronic devices for recording and 
controlling visitor streams; electronic control systems 
for access authorization; electrical, electronic and el-
ectrooptical sensors; sensors for controlling motors; 
sensors for system control; motion detectors; card 
readers; chip card management systems mainly con-
sisting of identification cards (magnetic) and readers 
(data processing); virtual reality glasses; augmented 
reality glasses; all the aforementioned goods relating 
to elevators, platformlifts, passenger lifts, stairlifts, 
homelifts, mechanical escalators, mechanical moving 
walkways, passenger boarding bridges, visual docking 
guidance systems for airports and aircraft ground sup-

port equipment connectable to passenger boarding 
bridges; computer software and mobile applications 
for the control, maintenance, monitoring and optimi-
sation of utilisation, monitoring of safety functions 
and detection and reporting of hazardous situations in 
relation to elevators, platformlifts, lifting platforms 
for people, stairlifts, homelifts, mechanical escalators, 
mechanical moving walks, passenger boarding brid-
ges; computer software and mobile apps for the pro-
cessing and evaluation of messages in the field of ti-
me recording, identification of persons, building auto-
mation, lighting control, climate control in relation to 
elevators, platformlifts, lifting platforms for persons, 
mechanical escalators, mechanical moving walks, pa-
ssenger boarding bridges; computer software and mo-
bile apps for telecommunications services, namely the 
transmission of voice, data, graphics, sound and video 
via broadband and wireless networks for elevator mo-
nitoring and control, for the provision of information 
and entertainment in elevator cabins and for enabling 
emergency calls from elevator cabins; computer soft-
ware and mobile apps relating to elevators, platform 
lifts, passenger lifts, stairlifts, homelifts, mechanical 
escalators, mechanical moving walkways, passenger 
boarding bridges and aircraft ground support equip-
ment connectable to passenger boarding bridges for 
virtual reality glasses and augmented reality glasses; 
visual docking guidance systems (visual devices and 
software) for airports; computer software and mobile 
apps to control and maintain visual docking guidance 
systems for airports; computer software and mobile 
apps to control and maintain aircraft ground support 
equipment connectable to passenger boarding bridges. 
 

11 – Air generating equipment for ventilation; ventila-
tion and air-conditioning equipment and systems, wa-
ter supply systems; all the aforementioned goods con-
nectable to passenger boarding bridges and for sup-
porting aircrafts on the ground. 
 

35 – Retail and wholesale services with elevators, 
platform lifts, passenger lifts, stairlifts, homelifts, me-
chanical escalators, mechanical moving walkways, 
passenger boarding bridges and software for eleva-
tors, stairlifts, homelifts, mechanical escalators, me-
chanical moving walkways and passenger boarding 
bridges. 
 

37 – Construction of elevators, platformlifts, passen-
ger lifts, automatic elevator doors, stairlifts, homelifts, 
mechanical escalators, mechanical moving walkways, 
passenger boarding bridges, visual docking guidance 
systems for airports, aircraft ground support systems 
connectable to passenger boarding bridges; installati-
on of elevators, platformlifts, passenger lifts, automa-
tic elevator doors, stairlifts, homelifts, mechanical es-
calators, mechanical moving walkways, passenger 
boarding bridges, visual docking guidance systems for 
airports, aircraft ground support systems connectable 
to passenger boarding bridges; repair, maintenance 
and renovation of elevators, platformlifts, passenger 
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lifts, automatic elevator doors, stairlifts, homelifts, 
mechanical escalators, mechanical moving walkways, 
passenger boarding bridges, visual docking guidance 
systems for airports, aircraft ground support equip-
ment connectable to passenger boarding bridges. 
 

42 – Scientific and technological services, research 
and related design services and industrial analysis, 
industrial research and industrial designer services; 
quality control and authentication services; enginee-
ring consultancy; technological consultancy services; 
consultancy services related to construction design; 
engineering design and consultancy; computer soft-
ware design and development; mobile app design and 
development; consultancy services related to compu-
ter systems; computer software consultancy services; 
mobile app consultancy services; installation of soft-
ware for access control as a service [ACaaS]; artificial 
intelligence platforms as software as a service [SaaS]; 
hosting of servers and software for access control as a 
service [ACaaS]; software as a service [SaaS]; all the 
above services relating to elevators, escalators, mo-
ving walkways, stairlifts, homelifts, passenger boar-
ding bridges, visual docking guidance systems for air-
ports, aircraft ground support equipment connectable 
to passenger boarding bridges. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112017 A 
(800) 1578981 
(151) 2021 01 26 
(891) 2021 01 26 
(731) Baltika Breweries 

6-th Verkhny pereulok, 3, RU-194292  
Saint Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Dark blue, light blue, grey, blue and red 
(531) 25.07.20; 25.07.25; 28.05; 29.01.13 
(511)  
32 – Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; ae-
rated water; lithia water; seltzer water; soda water; 
waters [beverages]; mineral water [beverages]; table 
waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-based 
cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; non-
alcoholic dried fruit beverages; isotonic beverages; 
non-alcoholic honey-based beverages; rice-based be-
verages, other than milk substitutes; soya-based beve-
rages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, 
non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched 
sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavo-
red with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; ener-

gy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; 
ginger beer; malt beer; powders for effervescing be-
verages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups 
for lemonade; syrups for beverages; smoothies; toma-
to juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable 
juices [beverages]; fruit juices; preparations for ma-
king aerated water; must; grape must, unfermented; 
beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beve-
rages; shandy; non-alcoholic fruit extracts; extracts of 
hops for making beer; non-alcoholic essences for 
making beverages; de-alcoholized beer; sherbets [be-
verages]; non-alcoholic preparations for making beve-
rages; beer-based beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112021 A 
(800) 1579047 
(151) 2020 10 17 
(891) 2020 10 17 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540)  

I IQOS 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufactu-
red; tobacco products, including cigars, cigarettes, ci-
garillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smo-
kers' articles, namely cigarette paper and tubes, ciga-
rette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks, tobacco products for the pur-
pose of being heated, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco 
in order to release nicotine-containing aerosol for in-
halation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic ci-
garettes; electronic cigarettes as substitutes for tradi-
tional cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devi-
ces for smokers, tobacco products and tobacco subs-
titutes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in this 
class; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112032 A 
(800) 1579321 
(151) 2020 10 15 
(891) 2020 10 15 
(731) ROYAL ARMENIA JV LTD 

Davtashen 2nd Block 268, 0054 Yerevan,  
Armenia 
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(540) 

 
(591) Black, white, brown, yellow 
(531) 26.01.18; 26.04.03; 26.04.07; 26.11.09;  

27.01.01; 27.05.01; 29.01.14 
(526) ARMENIA, BRASILIA, GROUND COFFEE,  
ARABICA & ROBUSTA. 
(511)  
30 – Ground coffee produced from coffee beans of 
Brazilian origin. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112033 A 
(800) 1579324 
(151) 2020 10 09 
(891) 2020 10 09 
(731) "CMT GROUP" LLC 

Absheron, AZ-0111 Ashagi Guzdek, Azerbaijan 
(540)  
 

 
 

(591) Yellow, blue and white 
(531) 03.07.08; 26.01.15; 27.05.10; 29.01.13 
(526) Original paints 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, dy-
es; inks for printing, marking and engraving; raw na-
tural resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art. 
 

35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112034 A 
(800) 1579344 
(151) 2021 01 08 
(891) 2021 01 08 
(731) Herbonis AG 

Rheinstrasse 30, CH-4302 Augst, Switzerland 
(540)  

HERBONIS 

(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; dietary 
foods and substances for medical or veterinary use; 
food supplements for animals. 
 

31 – Animal feed and animal drinks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112035 A 
(800) 708770 
(151) 1999 01 16 
(891) 2021 02 17 
(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim  
am Rhein, Germany 

(540)  

REDIGO 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (inc-
luded in this class), fertilizers. 
 

5 – Preparations for weed and pest control, insecti-
cides, herbicides, fungicides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112036 A 
(800) 919405 
(151) 2007 02 22 
(891) 2021 02 08 
(731) JNBY FINERY CO., LTD 

8/F, Unit 6, Tianmu Qingshui Commercial  
Center, Xihu District, HangZhou, Zhejiang  
Province, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing, for example, tee-shirts, coats; shoes; 
headgear for wear; socks; scarfs; neckties; gloves 
(clothing); girdles; leather belts (clothing); waterproof 
clothing. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112037 A 
(800) 1407666 
(151) 2018 04 09 
(891) 2021 02 18 
(731) Khrisjoy S.r.l. 

Piazzale Biancamano, 2, I-20121 Milano,  
Italy 

(540)  

KHRISJOY 
(591) Black, white  
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(511)  
18 – Suitcases; saddlery, whips and apparel for ani-
mals; toiletry bags; key cases; trunks [luggage]; vani-
ty cases, not fitted; walking staffs; luggage; bags; 
work bags; evening handbags; bags for sports; travel 
baggage; book bags; purses; hat boxes of leather; han-
dbags, purses and wallets; briefcases; collars for ani-
mals; folio cases; bags for umbrellas; umbrellas and 
parasols; briefcases [leather goods]; haversacks; sho-
ulder belts; pocket wallets; rucksacks. 
 

25 – Clothing; casualwear; thermally insulated clot-
hing; leisurewear; clothing for gymnastics; sports-
wear; dresses; rainwear; bandanas [neckerchiefs]; ber-
muda shorts; caps [headwear]; nightwear; underwear; 
bikinis; suspenders; skull caps; footwear for men; 
footwear for women; wooden shoes; children's foot-
wear; training shoes; breeches for wear; shirts; casual 
shirts; vest tops; headgear; sports caps and hats; ca-
pes; coats; cardigans; sports jackets; waist belts; flat 
caps; suits; cravats; headbands [clothing]; wrist war-
mers; sweatbands; kerchiefs [clothing]; sweat shirts; 
jackets [clothing]; men's and women's jackets, coats, 
trousers, vests; down jackets; overcoats; gilets; gloves 
including those made of skin, hide or fur; raincoats; 
denim jeans; sports jerseys; hosiery; mantles; trousers; 
casual trousers; sweatpants; coverups; polo shirts; 
sweaters; sandals; shoes; shawls; collar protectors for 
wear; boots; tee-shirts; uniforms; visors. 
 

35 – Business advice and consultancy relating to 
franchising; business management advisory services 
related to franchising; business advertising services 
relating to franchising; provision of assistance [busi-
ness] in the operation of franchises; assistance in bu-
siness management within the framework of a franc-
hise contract; advisory services (business -) relating to 
the establishment of franchises; business advisory ser-
vices relating to the establishment and operation of 
franchises; trade marketing [other than selling]; adver-
tising; business administration; business management; 
personnel management of sales personnel; clerical 
services; computerized on-line ordering services; ar-
ranging commercial transactions, for others, via onli-
ne shops; mail order retail services connected with 
clothing accessories; arranging of buying and selling 
contracts for third parties; online retail store services 
relating to clothing; retail store services in the field of 
clothing; management of a retail enterprise for others; 
recruitment services for sales and marketing person-
nel; retail services connected with the sale of clothing 
and clothing accessories; electronic commerce servi-
ces, namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 112038 A 
(800) 1550852 
(151) 2020 07 28 
(891) 2021 02 11 
(731) August Storck KG 

Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany 
(540)  

Mamba FunPark 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Confectionery; chocolate; chocolate products; 
pastries; ice-cream; preparations for making the afo-
rementioned goods, included in this class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112039 A 
(800) 1568232 
(151) 2020 11 19 
(891) 2021 02 15 
(731) FABITA S.R.L. 

Contrada Serralta 49/A, I-60048  
SERRA SAN QUIRICO, Italy 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 25.01.09; 26.04.05; 26.04.18 
(511)  
11 – Range hoods; exhaust hoods for kitchens; venti-
lation hoods; air conditioning installations; fans for 
air-conditioning apparatus; filters for air conditioning; 
fridge-freezers; electric refrigerators for household 
purposes; freezers; cooking rings; electric ranges; gas 
fires; induction cookers; cooking stoves; cooking 
ovens; gas cookers; microwave ovens [cooking appa-
ratus]; cooking apparatus; electric coffee brewers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112116 A 
(800) 1579910 
(151) 2020 09 14 
(891) 2020 09 14 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

Apple Music 1 
(591) Black, white  
(526) Music 
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(511)  
41 – Arranging, organizing, conducting and presen-
ting live music performances; providing non-down-
loadable playback of music in generated playlists via 
the internet and other communications networks; en-
tertainment services, namely, curating songs for music 
playlists; production, distribution, and presentation of 
radio programs and sound recordings in the fields of 
entertainment news and music; providing ongoing 
podcasts in the fields of entertainment and music 
(terms too vague in the opinion of the International 
Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations); compi-
ling and publishing music playlists; entertainment ser-
vices, namely, providing streamed and downloadable 
audio and video content to users through a subscrip-
tion service provided online via a communication net-
work (terms too vague in the opinion of the Inter-
national Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations); 
providing non-downloadable audio and video prog-
ramming featuring entertainment and music; enter-
tainment services, namely providing on-line non-
downloadable music, interviews, live music performa-
nces and videos featuring musical artists, via a web-
site. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112126 A 
(800) 1580479 
(151) 2020 10 06 
(891) 2020 10 06 
(731) Owl In N.V., a limited liability company,  

organized and existing, under the laws of  
Curaçao Heelsumstraat 51, E-Commerce Park,  
Willemstad, Curaçao 

(540)  

BONS 
(591) Black, white  
(511)  
38 – Telecommunications, particularly for online ga-
ming and betting platforms. 
 

41 – Entertainment services; gambling services; ga-
ming services; betting services; organization of games 
and competitions; organization of competitions; con-
ducting of competitions of the internet; arranging of 
competitions via the internet; providing online enter-
tainment in the nature of game tournaments and (fan-
tasy) sports leagues; providing information relating to 
sports and sports events; organization of sports tour-
naments; providing entertainment information, gam-
bling information, gaming information, sports infor-
mation and betting information from a website. 
 

42 – Website design and software development, parti-
cularly for online gaming and betting platforms. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 112129 A 
(800) 1580548 
(151) 2020 10 06 
(891) 2020 10 06 
(731) Owl In N.V., a limited liability company,  

organized and existing under the laws of  
Curaçao Heelsumstraat 51, E-Commerce Park; 
Willemstad, Curaçao 

(540)  

BONS.COM 
(591) Black, white  
(511)  
38 – Telecommunications, particularly for online ga-
ming and betting platforms. 
 

41 – Entertainment services; gambling services; ga-
ming services; betting services; organization of games 
and competitions; organization of competitions; con-
ducting of competitions of the internet; arranging of 
competitions via the internet; providing online enter-
tainment in the nature of game tournaments and (fan-
tasy) sports leagues; providing information relating to 
sports and sports events; organization of sports tour-
naments; providing entertainment information, gam-
bling information, gaming information, sports infor-
mation and betting information from a website. 
 

42 – Website design and software development, par-
ticularly for online gaming and betting platforms. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112134 A 
(800) 1580602 
(151) 2021 01 19 
(891) 2021 01 19 
(731) Ha-Be Betonchemie GmbH 

Stüvestraße 39, 31785 Hameln,  
Germany 

(540)  

PANTAFLOOR 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemical preparations for use in industry, namely 
additives for concrete and building materials relating 
to cement for improving the fresh and solid properties 
thereof; chemical preparations for use in industry, na-
mely construction chemistry for concrete and cement-
bound building materials for improving building ma-
terial properties, in both the fresh and solid state. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112135 A 
(800) 1580617 
(151) 2020 11 18 
(891) 2020 11 18 
(731) DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG 

Werkstraße 1, 90765 Fürth,  
Germany 
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(540) 

 
(591) Red and white 
(531) 26.05.01; 26.05.18; 26.05.24; 26.11.02;  

26.11.12; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;  
29.01.12 

(511)  
28 – Toys, in particular toy vehicles; toy cars; toy 
trains; toy buses; toy boats; toy airplanes; toy helicop-
ters; toy tractors; toy excavators; toy cranes; toy fire 
engines; toy racing cars; toy motorcycles; toy road-
ways; toy houses; toy garages; toy figures; sets con-
taining toy vehicles, toy roadways, toy gas stations, 
toy houses and/or toy garages; sets containing toy 
vehicles and toy figures; sets containing toy car racing 
rings and toy racing cars; toy remote controls; toy 
walkie-talkies; toys made of plastics; toys made of pa-
per; toys made of metal; stuffed toys; games, in par-
ticular board games. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112151 A 
(800) 1365845 
(151) 2017 05 09 
(891) 2021 02 03 
(731) GROUPE GO SPORT 

17 avenue de la Falaise, F-38360 Sassenage,  
France 

(540)  

WANABEE 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Mountaineering poles; rucksacks, sports bags, 
belt bags, shoe sacks, satchel bags, traveling bags, 
bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
school bags, wallets, purses, wheeled shopping bags, 
handbags. 
 

20 – Camping and hiking furniture, namely camp 
beds, folding and non-folding, tables and chairs, fol-
ding and non-folding, stools, folding and non-folding, 
armchairs, chairs, easy chairs; bedding (excluding li-
nen), namely, mattresses, air mattresses, not for medi-
cal use; tent pegs not of metal. 
 

22 – Tents; down (feathers); hammocks; ropes, 
strings, nets, tents, tarpaulins, sails. 
 

25 – Clothing, sportswear, headgear, footwear, sports 
footwear, underclothing and underwear. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2021 112163 A 
(800) 1579394 
(151) 2020 12 30 
(891) 2020 12 30 
(731) Aktsionernoe obshchestvo "Moskovsky pivo- 

bezalkogolny kombinat "OCHAKOVO" 
ul. Ryabinovaya, d. 44, RU-121471 MOSKVA,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Blue, gray, gray-blue, white, green, dark green,  

brown, beige, black, red and yellow 
(531) 04.05.02; 04.05.04; 25.01.10; 25.01.17; 28.05;  

29.01.15 
(526) All numbers, symbols, pictograms, barcode, 
letters, words, except for "ХАЛЗАН", "РАСПРАВЬ 
СВОИ КРЫЛЬЯ", "Очаково", "ochakovo" 
(511)  
32 – Beer. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112200 A 
(800) 1581010 
(151) 2021 01 15 
(891) 2021 01 15 
(731) OTCF S.A. 

ul.Grottgera 30, PL-32-020 Wieliczka, Poland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.07.01 
(511)  
18 – School bags; rucksacks; backpacks; briefcases; 
school knapsacks; attaché cases; cases, of leather or 
leatherboard; cases of leather or leatherboard; garment 
bags for travel; bags (garment -) for travel; garment 
carriers; shopping bags; bags for sports; bum bags; 
shoulder bags; suitcases; handles (suitcase -); net bags 
for shopping; shoe bags; portmanteaus; trunks and tra-
velling bags; haversacks; roller bags; bags for clim-
bers; bags for campers; all-purpose athletic bags; car-
ry-on bags; hiking rucksacks; pocket wallets. 
 

25 – Beach shoes; beach clothes; underwear; sweat-
absorbent underwear; bandanas [neckerchiefs]; jum-
pers; sweat shirts; hooded sweatshirts; football jer-
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seys; track jackets; boots; shoes; football shoes; studs 
for football boots; lace boots; sports shoes; boots for 
sports; cap peaks; visors [headwear]; peaked head-
wear; wooden shoes; knitwear [clothing]; leggings 
[leg warmers]; rubbers [footwear]; millinery; rain 
hats; swimming trunks; overalls; pockets for clothing; 
shirts; short-sleeve shirts; casual shirts; singlets; jac-
kets [clothing]; sports singlets; parkas; waterproof jac-
kets; ski jackets; down jackets; rainproof jackets; stuff 
jackets [clothing]; sports jackets; windcheaters; leg 
warmers; underpants; babies' pants [underwear]; gym-
nastic shoes; football boots; athletic shoes; casual 
footwear; sneakers [footwear]; gloves [clothing]; belts 
[clothing]; combinations [clothing]; ear muffs [clot-
hing]; hoods [clothing]; clothing of leather; clothing 
for gymnastics; clothing of imitations of leather; we-
atherproof clothing; money belts [clothing]; outerc-
lothing; cyclists' clothing; leisurewear; headgear; foot-
wear; clothing; headbands [clothing]; headbands aga-
inst sweating; sweatbands; caps [headwear]; infant-
wear; loungewear; tee-shirts; scarfs; shawls; sweaters; 
swimsuits; skorts; skirts; sports pants; snow pants; 
cycling pants; jogging pants; tracksuit bottoms; wa-
terproof pants; trousers; trunks (bathing -); sweat-ab-
sorbent socks; sports socks; sandals; bath sandals; fin-
gerless gloves; half-boots; inner soles; vest tops; soles 
for footwear; bath robes; pelerines; slippers; bath sli-
ppers; topcoats; overcoats; footmuffs, not electrically 
heated; exercise wear; sportswear; denims [clothing]; 
jogging sets [clothing]; jogging tops. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112205 A  
(800) 1581176 
(151) 2021 01 19 
(891) 2021 01 19 
(731) Ha-Be Betonchemie GmbH 

Stüvestraße 39, 31785 Hameln, Germany 
(540)  

PANTARHOL 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemical preparations for use in industry, namely 
additives for concrete and building materials relating 
to cement for improving the fresh and solid properties 
thereof; chemical preparations for use in industry, na-
mely construction chemistry for concrete and cement-
bound building materials for improving building ma-
terial properties, in both the fresh and solid state. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112218 A 
(800) 1581430 
(151) 2021 01 11 
(891) 2021 01 11 
(731) SHENZHEN JINGWEIXIAN TECHNOLOGY 

CO., LTD 
Room 401, Floor 4, Block b, No. 1, Hantian  
Science and technology park, Ailian industry 

park, Zhugushi road, Longcheng street,  
Longgang district, Shenzhen city, Guangdong  
Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Machines for processing plastics; computerized 
word cutting machines; engraving machines; pun-
ching machines; woodworking machines; printing 
machines; marking machines for industrial purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112237 A 
(800) 1581830 
(151) 2020 11 27 
(891) 2020 11 27 
(731) MEGINE INDUSTRIES SDN BHD 

B-05-02, The Vertical Business Suites 8,  
Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200  
WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA  
LUMPUR, Malaysia 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 03.13.24; 24.17.05; 27.05.01 
(511)  
10 – Compression gloves; disposable gloves for medi-
cal purposes; disposable gloves for surgical purposes; 
disposable gloves for veterinary purposes; examinati-
on gloves for medical purposes; gloves for dental pur-
poses; gloves for massage; gloves for medical purpo-
ses; gloves for veterinary purposes; latex gloves for 
dental use; latex gloves for medical purposes; latex 
gloves for surgical purposes; massage gloves; surgical 
gloves. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112251 A  
(800) 1495541 
(151) 2019 05 24 
(891) 2020 07 30 
(731) Ajmal Holdings & Investments Private Limited 

1, Cecil Court, 24, Mahakavi Bhusan Marg,  
Colaba, Mumbai 400 001, India 

(540) 
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(591) Black, white 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.13.25; 28.01 
(511) 
3 – Attar (fragrances and perfumery); perfumery and 
cosmetics, included in this class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112252 A  
(800) 1580316 
(151) 2020 12 08 
(891) 2021 03 04 
(731) REHAU AG + Co 

Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau, Germany 
(540)  

REHAU home 
(591) Black, white  
(511)  
17 – Acrylic resins, semi-processed; adhesive bands, 
other than stationery and not for medical or household  
purposes; anti-glare films for windows [tinted films]; 
asbestos; asbestos cloth; asbestos coverings; asbestos 
fabrics; asbestos felt; asbestos fibres; asbestos millbo-
ards; asbestos packing; asbestos paper; asbestos safety 
curtains; asbestos sheets; asbestos slate; bags [enve-
lopes, pouches] of rubber, for packaging; balata; bark 
coverings for sound insulation; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; brake lining materials, 
partly processed; canvas hose pipes; carbon fibres, ot-
her than for textile use; caulking materials; cellulose 
acetate, semi-processed; chemical compositions for 
repairing leaks; clack valves of rubber; clutch linings; 
compositions to prevent the radiation of heat; cords of 
rubber; cotton wool for packing [caulking]; cylinder 
jointings; dielectrics [insulators]; dock bumpers of ru-
bber; door stops of rubber; draught excluder strips; 
duct tapes; ebonite; ebonite moulds; elastic yarns, ot-
her than for textile use; expansion joint fillers; fib-
reglass fabrics for insulation; fibreglass for insulation; 
filtering materials of semi-processed films of plastic; 
filtering materials of semi-processed foams of plastic; 
fittings, not of metal, for compressed air lines; fit-
tings, not of metal, for flexible pipes; fittings, not of 
metal, for rigid pipes; flexible hoses, not of metal; fle-
xible pipes, not of metal; floating anti-pollution bar-
riers; foam supports for flower arrangements [semi-
finished products]; foil of regenerated cellulose, other 
than for wrapping; foils of metal for insulating; gar-
den hoses; gaskets; glass wool for insulation; gum, 
raw or semi-worked; gutta-percha; hoses of textile 
material; insulating bands; insulating fabrics; insula-
ting felt; insulating gloves; insulating materials; insu-
lating oil for transformers; insulating oils; insulating 
paints; insulating paper; insulating plaster; insulating 
refractory materials; insulating varnish; insulators; 
insulators for cables; insulators for electric mains; in-
sulators for railway tracks; junctions, not of metal, for 
pipes; latex [rubber]; liquid rubber; lute; mica, raw or 
partly processed; mineral wool [insulator]; non-con-
ducting materials for retaining heat; packing [cushio-

ning, stuffing] materials of rubber or plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; padding ma-
terials of rubber or plastics; paper for electrical capa-
citors; pipe gaskets; pipe muffs, not of metal; pipes 
made of rubber for motor vehicles; plastic fibres, ot-
her than for textile use; plastic filaments for 3D prin-
ting; plastic film, other than for wrapping; plastic 
films for agricultural purposes; plastic substances, se-
mi-processed; reinforcing materials, not of metal, for 
pipes; rings of rubber; rubber material for recapping 
tyres; rubber seals for jars; rubber sleeves for pro-
tecting parts of machines; rubber solutions; rubber 
stoppers; rubber, raw or semi-worked; sealant compo-
unds for joints; self-adhesive tapes, other than statio-
nery and not for medical or household purposes; 
shock-absorbing buffers of rubber; slag wool [insula-
tor]; soundproofing materials; stops of rubber; subs-
tances for insulating buildings against moisture; synt-
hetic resins, semi-processed; synthetic rubber; threads 
of plastic for soldering; threads of plastic materials, 
other than for textile use; threads of rubber, not for 
use in textiles; threads of rubber, other than for textile 
use; unprocessed and semi-processed rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all 
these materials; valves of india-rubber or vulcanized 
fibre; viscose sheets, other than for wrapping; vulca-
nized fibre; washers of rubber or vulcanized fibre; wa-
terproof packings; water-tight rings; weatherstripping 
compositions; window stops of rubber. 
 

19 – Accordion doors, not of metal; advertisement 
columns, not of metal; agglomerated bagasses of cane 
[building material]; agglomerated cork for building; 
alabaster; alabaster glass; angle irons, not of metal; 
aquarium gravel; aquarium sand; aquaria [structures]; 
arbours [structures], not of metal; armoured doors, not 
of metal; armour-plating, not of metal; artificial stone; 
asbestos cement; asbestos mortar; asphalt; asphalt pa-
ving; asphalt, pitch, tar and bitumen; aviaries [struc-
tures], not of metal; aviaries, not of metal (structures); 
balustrades, not of metal; beacons, not of metal, non-
luminous; bicycle parking installations, not of metal; 
binding agents for making briquettes; binding material 
for road repair; bird baths [structures], not of metal; 
bitumen; bitumen paper for building; bituminous coa-
tings for roofing; bituminous products for building; 
brackets, not of metal, for building; branching pipes, 
not of metal; bricks; building glass; building materi-
als, not of metal; building panels, not of metal; bu-
ilding paper; building stone; buildings, not of metal; 
buildings, transportable, not of metal; burial vaults, 
not of metal; busts of stone, concrete or marble; ca-
banas, not of metal; caissons for construction work 
under water; calcareous marl; casement windows, not 
of metal; cask wood; ceilings, not of metal; cement; 
cement for blast furnaces; cement for furnaces; ce-
ment posts; cement slabs; chicken-houses, not of me-
tal; chimney cowls, not of metal; chimney pipes (not 
of metal); chimney pots, not of metal; chimneys, not 
of metal; cladding, not of metal, for building; clay; 
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clinker ballast; coal tar; coatings [building materials]; 
concrete; concrete building elements; cornices, not of 
metal; crash barriers, not of metal, for roads; diving 
boards, not of metal; door frames, not of metal; door 
panels, not of metal; doors, not of metal; drain pipes, 
not of metal; drain traps [valves], not of metal or plas-
tic; duckboards, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; earth for 
bricks; enamelled glass, for building; fair huts; felt for 
building; fences, not of metal; figurines of stone, con-
crete or marble; fire burrs; fireclay; fireplace mantles, 
not of metal; fireproof cement coatings; flagpoles 
[structures], not of metal; flashing, not of metal, for 
building; floating docks, not of metal, for mooring bo-
ats; floor tiles, not of metal; floors, not of metal; fol-
ding doors, not of metal; foundry moulds, not of me-
tal; framework, not of metal, for building; furrings of 
wood; gates, not of metal; geotextiles; girders of non-
metallic materials; glass granules for road marking; 
granite; grave slabs, not of metal; gravel; gravestones; 
greenhouse frames, not of metal; greenhouses, trans-
portable, not of metal; gutter pipes, not of metal; gyp-
sum [building material]; hips for roofing; huts; insect 
screens not of metal; insect screens, not of metal; in-
sulating glass for building; jalousies, not of metal; 
joists, not of metal; laths, not of metal; latticework, 
not of metal; lengthening pieces, not of metal, for chi-
mneys; letter boxes of masonry; lime; limestone; li-
nings, not of metal, for building; lintels, not of metal; 
luminous paving blocks; macadam; magnesia cement; 
manhole covers, not of metal; manufactured timber; 
marble; masts [poles], not of metal; materials for ma-
king and coating roads; materials, not of metal, for 
building and construction; memorial plaques, not of 
metal; monuments, not of metal; mooring bollards, 
not of metal; mortar for building; mosaics for buil-
ding; mouldable wood; mouldings, not of metal, for 
building; mouldings, not of metal, for cornices; non-
luminous and non-mechanical signs, not of metal; 
non-metal trellises; non-metallic paving slabs; non-
metallic rigid pipes for building; olivine for building; 
outdoor blinds, not of metal and not of textile; paint 
spraying booths, not of metal; palings, not of metal; 
pantiles, not of metal; paperboard for building; par-
quet floor boards; parquet flooring; partitions, not of 
metal; paving blocks, not of metal; paving slabs, not 
of metal; penstock pipes, not of metal; perches; pig-
sties, not of metal; piles (non-metallic -); pilings, not 
of metal; pillars, not of metal, for building; pitch; 
planks of wood for building; plaster; plastic landscape 
edgings; plate glass [windows] for building; plat-
forms, prefabricated, not of metal; plywood; porches 
[structures], not of metal; porphyry [stone]; posts, not 
of metal; posts, not of metal, for power lines; potters' 
clay; prefabricated fireplaces, not of metal; prefabri-
cated houses [kits], not of metal; props, not of metal; 
quartz; railway sleepers, not of metal; raw chalk; re-
eds for building; refractory construction materials, not 
of metal; reinforcing materials, not of metal, for buil-

ding; rigid pipes, not of metal, for building; road coa-
ting materials; road marking sheets and strips of syn-
thetic material; road signs, non-luminous and non- 
mechanical, not of metal; rock crystal; rocket laun-
ching platforms, not of metal; roof coverings, not of 
metal; roof flashing, not of metal; roof gutters, not of 
metal; roofing shingles; roofing slates; roofing tiles, 
not of metal; roofing, not of metal; roofing, not of me-
tal, incorporating photovoltaic cells; rubber bearings 
for seismic isolation of buildings; rubble; safety glass; 
sand, except foundry sand; sandstone for building; 
sandstone pipes; sawn timber; scaffolding, non-me-
tallic; scantlings [carpentry]; schists; shuttering, not of 
metal, for concrete; shutters, not of metal; signalling 
panels, non-luminous and non-mechanical, not of me-
tal; silica [quartz]; sills, not of metal; silos, not of me-
tal; silver sand; skating rinks [structures, not of me-
tal]; skating rinks [structures], not of metal; slabs, not 
of metal, for building; slag [building material]; slag 
stone; slate; slate powder; stables, not of metal; sta-
ined-glass windows; staircases, not of metal; stair-tre-
ads [steps], not of metal; statues of stone, concrete or 
marble; stone; street gutters, not of metal; stringers 
[parts of staircases], not of metal; swimming pools 
[structures, not of metal]; swing doors, not of metal; 
tanks of masonry; tar; tarred strips for building; tele-
graph posts, not of metal; telephone booths, not of 
metal; terra-cotta [building material]; tile floorings, 
not of metal; tiles, not of metal, for building; tomb or 
grave enclosures, not of metal; tombs [monuments], 
not of metal; tombs, not of metal; tombstone plaques, 
not of metal; tombstone stelae, not of metal; tufa; tur-
nstiles, not of metal; veneer wood; vinyl siding; wain-
scotting, not of metal; wall claddings, not of metal, for 
building; wall linings, not of metal, for building; wall 
tiles, not of metal; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; water-pipes, not of metal; window casements, 
not of metal; window glass for building; window 
glass, other than vehicle window glass; windows, not 
of metal; wood for building; wood for making hou-
sehold utensils; wood paneling; wood paving; wood 
pulp board for building; wood veneers; wood, semi-
worked; wooden floor boards; works of art of stone, 
concrete or marble; works of stonemasonry; xylolith. 
 

20 – Air beds, not for medical purposes; air cushions, 
not for medical purposes; air mattresses, not for me-
dical purposes; air pillows, not for medical purposes; 
ambroid bars; ambroid plates; animal claws; animal 
hooves; animal horns; anti-roll cushions for babies; 
armchairs; baby changing mats; bag hangers, not of 
metal; bakers' bread baskets; bamboo; bamboo cur-
tains; barrels, not of metal; baskets, non-metallic; ba-
ssinets; bath seats for babies; bathtub grab bars, not of 
metal; bead curtains for decoration; bed bases; bed 
casters, not of metal; bed fittings, not of metal; bed-
ding, except linen; beds; beds for household pets; bed-
steads of wood; beehives; benches [furniture]; bins, 
not of metal; birdhouses; bolsters; bolts, not of metal; 
book rests [furniture]; bookcases; bottle caps, not of 
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metal; bottle casings of wood; bottle closures not of 
metal; bottle racks; boxes of wood or plastic; brac-
kets, not of metal, for furniture; brush mountings; bu-
mper guards for cots, other than bed linen; busts of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; camping 
mattresses; cask hoops, not of metal; cask stands, not 
of metal; casks of wood for decanting wine; casks, not 
of metal; chests for toys; chests of drawers; chopping 
blocks [tables]; clips of plastic for sealing bags; clips, 
not of metal, for cables and pipes; closures for con-
tainers, non-metallic; clothes hooks, not of metal; coat 
hangers; coathooks, not of metal; coatstands; coffin 
fittings, not of metal; collars, not of metal, for faste-
ning pipes; comb foundations for beehives; console 
tables; containers, not of metal [storage, transport]; 
containers, not of metal, for liquid fuel; coral; corks; 
corks for bottles; corozo; costume stands; cots for ba-
bies; counters [tables]; covers for clothing [wardrobe]; 
crates; crucifixes of wood, wax, plaster or plastic, ot-
her than jewellery; cupboards; curtain holders, not of 
textile material; curtain hooks; curtain rails; curtain 
rings; curtain rods; curtain rollers; curtain tie-backs; 
cushions; deck chairs; decorations of plastic for food-
stuffs; desks; dinner wagons [furniture]; dispensers 
for dog waste bags, fixed, not of metal; display bo-
ards; display cases; divans; dog kennels; door bells, 
not of metal, non-electric; door bolts, not of metal; 
door closers, not of metal, non-electric; door faste-
ners, not of metal; door fittings, not of metal; door 
handles, not of metal; door knockers, not of metal; 
door stops, not of metal or rubber; doors for furniture; 
dowels, not of metal; drafting tables; drain traps [val-
ves] of plastic; dressing tables; edgings of plastic for 
furniture; embroidery frames; fans for personal use, 
non-electric; feet for furniture; figurines of wood, 
wax, plaster or plastic; filing cabinets; fishing baskets; 
floating containers, not of metal; flower-pot pedestals; 
flower-stands [furniture]; fodder racks; freestanding 
partitions [furniture]; funerary caskets; funerary urns; 
furniture; furniture casters, not of metal; furniture fit-
tings, not of metal; furniture of metal; furniture parti-
tions of wood; furniture shelves; furniture, mirrors, 
picture frames; garment covers [storage]; gun racks; 
hairdressers' chairs; hampers [baskets] for the trans-
port of items; hand-held flagpoles, not of metal; hand-
held mirrors [toilet mirrors]; handling pallets, not of 
metal; hat stands; head positioning pillows for babies; 
head support cushions for babies; head-rests [furnitu-
re]; high chairs for babies; hinges, not of metal; hone-
ycombs; horn, unworked or semi-worked; hospital 
beds; hutches; identification bracelets, not of metal; 
imitation tortoiseshell; index cabinets [furniture]; in-
door window blinds [furniture]; indoor window blinds 
of paper; indoor window blinds of textile; indoor win-
dow blinds of woven wood; infant walkers; inflatable 
furniture; inflatable publicity objects; jerrycans, not of 
metal; jewellery organizer displays; kennels for hou-
sehold pets; keyboards for hanging keys; knobs, not 
of metal; labels of plastic; ladders of wood or plastics; 

lap desks; latches, not of metal; lecterns; legs for fur-
niture; letter boxes, not of metal or masonry; library 
shelves; loading gauge rods, not of metal, for railway 
wagons; loading pallets, not of metal; lockers; locks, 
not of metal, for vehicles; locks, other than electric, 
not of metal; magazine racks; mannequins and tailors' 
dummies; massage tables; mats for infant playpens; 
mats, removable, for sinks; mattresses; meat safes; 
medicine cabinets; medicine chests; meerschaum; mi-
rror tiles; mirrors [looking glasses]; mobile boarding 
stairs, not of metal, for passengers; mobiles [decora-
tion]; mooring buoys, non-metallic; moses baskets; 
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; moul-
dings for picture frames; nameplates, not of metal; 
nesting boxes; nesting boxes for household pets; new-
spaper display stands; non-luminous house numbers, 
not of metal; non-metal cable clamps; non-metal pipe 
and cable clips; number plates, not of metal; nuts, not 
of metal; office furniture; oil drainage containers, not 
of metal; oyster shells; packaging containers of plas-
tic; pet cushions; picture frame brackets; picture fra-
mes; pillows; pipes (clips, not of metal for-); placards 
of wood or plastics; plaited straw, except matting; 
plastic key cards, not encoded and not magnetic; plas-
tic keys; plastic ramps for use with vehicles; plate 
racks; playpens for babies; plugs [dowels], not of me-
tal; plugs, not of metal; poles, not of metal; portable 
desks; pulleys of plastics for blinds; racks [furniture]; 
rattan; reeds [plaiting materials]; reels of wood for 
yarn, silk, cord; reels, not of metal, non-mechanical, 
for flexible hoses; reservoirs, not of metal nor of ma-
sonry; rivets, not of metal; runners, not of metal, for 
sliding doors; sash fasteners, not of metal, for win-
dows; saw benches [furniture]; saw horses; school 
furniture; scratching posts for cats; screens [furniture]; 
screens for fireplaces [furniture]; screw tops, not of 
metal, for bottles; screws, not of metal; sealing caps, 
not of metal; seats; seats of metal; sections of wood 
for beehives; settees; shells; shelves for file cabinets; 
shelves for storage; shelving units; shoe dowels, not 
of metal; shoe pegs, not of metal; shoulder poles [yo-
kes]; shower chairs; sideboards; signboards of wood 
or plastics; silvered glass [mirrors]; slatted indoor 
blinds; sleeping pads; sofas; split rings, not of metal, 
for keys; stag antlers; stair rods; stakes, not of metal, 
for plants or trees; standing desks; stands for calcula-
ting machines; statues of wood, wax, plaster or plas-
tic; staves of wood; step stools, not of metal; steps [la-
dders], not of metal; stools; stoppers, not of glass, 
metal or rubber; straw edgings; straw mattresses; 
straw plaits; stuffed animals; stuffed birds; table tops; 
tables; tables of metal; tanks, not of metal nor of ma-
sonry; taps, not of metal, for casks; tent pegs, not of 
metal; tool boxes, not of metal, empty; tool chests, not 
of metal, empty; tortoiseshell; towel dispensers, fixed, 
not of metal; towel stands [furniture]; transport pa-
llets, not of metal; trays, not of metal; trestles [furnitu-
re]; trolleys [furniture]; trolleys for computers [furni-
ture]; troughs, not of metal, for mixing mortar; typing 
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desks; umbrella stands; valet stands; valves, not of 
metal, other than parts of machines; vats, not of metal; 
vehicle number plates, not of metal; vice benches 
[furniture]; wall-mounted baby changing platforms; 
wardrobes; washstands [furniture]; waterbeds, not for 
medical purposes; water-pipe valves of plastic; wha-
lebone, unworked or semi-worked; wickerwork; wind 
chimes [decoration]; winding spools, not of metal, 
non-mechanical, for flexible hoses; window fasteners, 
not of metal; window fittings, not of metal; window 
stops, not of metal or rubber; wood ribbon; work-
benches; works of art of wood, wax, plaster or plastic; 
writing desks; yellow amber. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112313 A 
(800) 1582220 
(151) 2020 09 14 
(891) 2020 09 14 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23 
(526) music 
(511)  
41 – Arranging, organizing, conducting and presen-
ting live music performances; providing non-down-
loadable playback of music in generated playlists via 
the internet and other communications networks; en-
tertainment services, namely, curating songs for music 
playlists; production, distribution, and presentation of 
radio programs and sound recordings in the fields of 
entertainment news and music; providing ongoing 
podcasts in the fields of entertainment and music; co-
mpiling and publishing music playlists; entertainment 
services, namely, providing streamed and downloa-
dable audio and video content to users through a subs-
cription service provided online via a communication 
network (term considered too vague by the Internatio-
nal Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations); pro-
viding non-downloadable audio and video program-
ming featuring entertainment and music; entertain-
ment services, namely providing on-line non-down-
loadable music, interviews, live music performances 
and videos featuring musical artists, via a website. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112314 A 
(800) 1582239 
(151) 2020 10 22 
(891) 2020 10 22 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

APPLE ONE 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Retail store and online retail store services featu-
ring bundled subscription packages to online digital 
content and media services comprised of a music sub-
scription service, a video-on-demand subscription ser-
vice, a computer game subscription service, an elec-
tronic publication subscription service, a fitness strea-
ming subscription service, and a personal file data 
storage subscription service; subscription services, 
namely, arranging subscriptions to text, data, image, 
audio, video, and multimedia content, provided via 
the Internet and other electronic and communications 
networks; subscription services, namely, arranging 
subscriptions to text, data, image, audio, video, and 
multimedia content, provided via the Internet and ot-
her electronic and communications networks, namely, 
arranging bundled entertainment subscription packa-
ges comprised of an online music subscription servi-
ce, a video-on-demand subscription service, a compu-
ter game subscription service, an electronic publica-
tion subscription service, and a fitness streaming sub-
scription service; arranging subscriptions to downloa-
dable pre-recorded text, data, image, audio, video, and 
multimedia content for a fee or pre-paid subscription, 
via the Internet and other electronic and communica-
tions networks. 
 

42 – Electronic data storage for a fee or pre-paid subs-
cription; providing online non-downloadable software 
for use in connection with accessing, delivering, pur-
chasing, and sharing bundled subscription packages to 
online digital content and media services comprised 
of a music subscription service, a video-on-demand 
subscription service, a computer game subscription 
service, an electronic publication subscription service, 
a fitness streaming subscription service, and a perso-
nal file data storage subscription service via a fee or 
pre-paid subscription; hosting an Internet portal allo-
wing users to preview and download electronic books, 
publications, and other documents as part of a fee or 
pre-paid subscription. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112318 A 
(800) 1582367 
(151) 2020 12 17 
(891) 2020 12 17 
(731) Kia Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,  
Republic of Korea 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
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(531) 27.05.19; 27.05.22 
(511)  
39 – Vehicle leasing services; rental of GPS-equipped 
vehicles; rental car reservation; car transport and pro-
viding information relating thereto; providing infor-
mation via the Internet relating to the leasing of auto-
mobiles; car rental, garage and parking space rental; 
vehicle rental; car sharing services; carpooling servi-
ces; providing traffic information via computer com-
munication networks; tracking of transport vehicles 
by computer (transport information); vehicle break-
down towing services; GPS navigation services; trans-
port; rental of vehicles and apparatus for locomotion 
by air; rental of vehicle; vehicle transport; providing 
information relating to vehicle driving services; reser-
vation services for vehicle rental; vehicle leasing ser-
vices; vehicle towing services; rental of parking pla-
ces and garages for vehicles; rental of vehicle equip-
ment and accessories; rental of aircraft and vehicles;  
provision of information on the transportation of 
freight; rental of GPS-equipped vehicles; delivery of 
goods; transport of goods; courier services (messages 
or merchandise); technical advice relating to trans-
portation logistics; air transport and storage of goods; 
supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck; transpor-
tation and storage services relating to storage logis-
tics, distribution logistics and returns logistics; logis-
tics services consisting of the transportation, packa-
ging, and storage of goods; transport and packaging of 
goods; providing traffic information; inspection of ve-
hicles before transport; packaging and storage of go-
ods; storage of energy and fuels; storage of aircraft; 
storage of watercraft, yachts, boats and water vehic-
les; provision of tourist travel information; physical 
storage of electronically-stored data; rental of diving 
bells and diving suits; transmission of oil or gas thro-
ugh pipelines; emergency automobile towing; provi-
ding road and traffic information; leasing of rental 
car; transport, delivery, packaging, and storage of go-
ods; logistics services consisting of the storage, trans-
portation and delivery of goods; storage, distribution 
and supply of energy and fuel; travel consultancy; tra-
vel arrangement; travel information; travel organiza-
tion; travel advisory services; travel agency services; 
providing transportation information; providing infor-
mation relating to car transport; conducting of sightse-
eing travel tours by automobiles; car rental; rental of 
diving suits; tracking of automobile fleets using elec-
tronic navigation and locating devices (transport in-
formation); physical storage of electronically stored 
data, documents, digital photographs, music, images, 
video, and computer games; towing and transportation 
of cars as part of vehicle breakdown services; vehicle 
sharing services; depot services for the storage of ve-
hicles; packing, crating and warehousing services; 
packing of freight; rental of wheelchairs. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 112320 A 
(800) 1582375 
(151) 2021 01 20 
(891) 2021 01 20 
(731) MIRZA INTERNATIONAL LIMITED 

a-7, mohan co-operative industrial area,  
mathura road, new delhi-110044, India 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 03.07.17; 27.05.01 
(511)  
25 – Footwear; readymade garments and clothing; le-
ather garments and leather belts; headgear. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112324 A 
(800) 1582624 
(151) 2021 01 29 
(891) 2021 01 29 
(731) Bora Creations S.L. 

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx),  
E-07157 Andratx, Balearen, Spain 

(540) 

AFTER SHAPE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics; decorative cosmetics; non-medicated 
care products for eyebrow grooming; cosmetics; coo-
ling pads for cosmetic purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112339 A 
(800) 1583056 
(151) 2020 08 18 
(891) 2020 08 18 
(731) DOĞRULAR EV ÜRÜNLERİ ANONİM  

ŞİRKETİ 
3. Organize Sanayi Bölgesi 7. Sokak, No:6,  
Selçuklu, Konya, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white and red 
(531) 26.04.12; 26.07.20; 27.05.01; 29.01.12 
(526) ® 
(511)  
6 – Ores of non-precious metal; common metals and 
their alloys and semi-finished products made of these 
materials; irons for construction; mats and stirrups of 
common metals for buildings; common metals in the 
form of plate, billet, stick, profile, sheet and sheeting; 
goods and materials of common metal used for stora-
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ge, wrapping, packaging and sheltering purposes, con-
tainers of metal (storage, transport), buildings of me-
tal, frames of metal for building, poles of metal for 
building, metal boxes, packaging containers of metal, 
aluminum foil, fences made of metal, guard barriers 
of metal, metal tubes, storage containers of metal, me-
tal containers for the transportation of goods, ladders 
of metal; doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal; non-electric cables and wi-
res of metal; ironmongery; small hardware of metal; 
screws of metal; nails; bolts of metal; nuts of metal; 
pegs of metal; flakes of metal; pitons of metal; metal 
chains; furniture casters of metal; fittings of metal for 
furniture; door handles of metal; window handles of 
metal; hinges of metal; metal latches; metal locks; 
metal keys for locks; metal rings; metal pulleys; ven-
tilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps,  
manhole covers, grilles of metal for ventilation, hea-
ting, sewage, telephone, underground electricity and 
air conditioning installations; metal panels or boards 
(non-luminous and non-mechanical) used for signa-
lling, route showing, publicity purposes, signboards of 
metal, advertisement columns of metal, signaling pa-
nels of metal, non-luminous and non-mechanical traf-
fic signs of metal; pipes of metal for transportation of 
liquids and gas, drilling pipes of metal and their metal 
fittings, valves of metal, couplings of metal for pipes, 
elbows of metal for pipes, clips of metal for pipes, 
connectors of metal for pipes; safes (strong boxes) of 
metal; metal railway materials, metal rails, metal rail-
way ties, railway switches; bollards of metal, floating 
docks of metal, mooring buoys of metal, anchors; me-
tal moulds for casting, other than machine parts; 
works of art made of common metals or their alloys, 
trophies of common metal; metal closures, bottle caps 
of metal; metal poles; metal pillars; metal stakes; me-
tal pallets and metal ropes for lifting, loading and 
transportation purposes; metal hangers, ties, straps, 
tapes and bands used for load-lifting and load-car-
rying. 
 

12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engi-
nes and motors for land vehicles; clutches for land ve-
hicles; transmissions, transmission belts and transmis-
sion chains for land vehicles; gearing for land ve-
hicles; 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 vehic-
les, rims for vehicle wheels; bicycles and their bodies; 
handlebars and mudguards for bicycles; vehicle bo-
dies; tipping bodies for trucks; trailers for tractors; 
frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for 
vehicles; vehicle seats; head-rests for vehicle seats; 
safety seats for children, for vehicles; seat covers for 
vehicles; vehicle covers (shaped); sun-blinds adapted 
for vehicles; direction signals and arms for direction 
signals for vehicles; windscreen wipers and wiper 
arms for vehicles; inner and outer tires for vehicle 
wheels; tubeless tires; tire-fixing sets comprised of 

tire patches and tire valves for vehicles; windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mir-
rors and wing mirrors for vehicles; anti-skid chains 
for vehicles; luggage carriers for vehicles; bicycle and 
ski carriers for cars; saddles for bicycles or motorcyc-
les; air pumps for vehicles, for inflating tires; anti-
theft alarms for vehicles, horns for vehicles; safety 
belts for vehicle seats, air bags (safety devices for au-
tomobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs; 
wheelbarrows; shopping carts; single or multi-whee-
led wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; 
handling carts; rail vehicles; locomotives; trains; 
trams; waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for lo-
comotion by water and their parts, other than their 
motors and engines; vehicles for locomotion by air 
and their parts, other than their motors and engines. 
 

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 hou-
sehold purposes, brooms for carpets, mops; tooth-
brushes, 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 sha-
ped covers therefor, drying racks for washing, clothes 
drying hangers; cages for household pets, indoor 
aquariums, vivariums and indoor terrariums for ani-
mals and plant cultivation; ornaments and decorative 
goods of glass, porcelain, earthenware or clay namely 
statues, figurines, vases and trophies; mouse traps, 
insect traps, electric devices for attracting and killing 
flies and insects, fly catchers, fly swatters; perfume 
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, elec-
tric 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, ex-
cept building glass, mosaics of glass and powdered 
glass for decoration, except for building, glass wool 
other than for insulation or textile use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112353 A 
(800) 1583324 
(151) 2020 11 11 
(891) 2020 11 11 
(731) ALUCOIL, S.A. 

C/ Ircio, Parcelas, 72-77, Polígono Industrial 
Bayas Miranda de Ebro (Burgos) E-09200,  
Spain 
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(540) 

 
(591) Blue, red, yellow, white  
(531) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.10;  

27.05.17; 29.01.15 
(511)  
2 – Colorants, varnishes, preservatives against rust 
and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for pa-
inters, decorators, printers and artists; paints, lacquers 
for printing, lacquers for molds, lacquers as coating, 
coating for paints, lacquers and preservatives, printing 
pigments, metallic printing inks, silkscreen printing 
inks. 
 

6 – Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; meta-
llic materials for railway tracks; non-electric cables 
and wires of metal; ironmongery and small items of 
metal hardware; tubes of metal; safes [strong boxes]; 
ores of metal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112354 A 
(800) 1225799 
(151) 2014 07 10 
(891) 2020 12 30 
(731) GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI  

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 
Mustafa Kemal Mahallesi 2119., Sokak No:3 
D:2-3, Çankaya, TR-06520 Ankara, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations and chemi-
cal elements for pharmaceutical purposes. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 112355 A  
(800) 1318501 
(151) 2016 06 24 
(891) 2021 01 12 
(731) TERAPIA S.A. 

Str. Fabricii nr.124, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
Romania 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical and veterinary products; nutritive 
supplements; hygienic products for medical use, die-
tetic substances for medical use, food for babies, plas-
ters and materials for dressings; materials for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

35 – Advertising; promotion activities; business ma-
nagement; business administration; office functions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112357 A 
(800) 1338069 
(151) 2017 01 30 
(891) 2020 12 30 
(731) GEN ILAÇ VE SAGLIK ÜRÜNLERI  

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 
Mustafa Kemal Mahallesi 2119., Sokak No:3  
D:2-3, Çankaya, TR-06520 Ankara, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112435 A 
(800) 1583746 
(151) 2020 12 23 
(891) 2020 12 23 
(731) GIORGIO ARMANI S.P.A. 

Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO  
(Milano), Italy 

(540)  

ARMANI 
(591) Black, white  
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(511)  
35 – Retail services for cosmetics, perfumery, cand-
les, hand-operated hand tools and implements, cutle-
ry, forks and spoons, razors, manicure implements, 
pedicure implements, spectacles, optical goods and 
cases for optical goods, electronic devices, telepho-
nes, smartwatches and covers for smartwatches, sen-
sors for health purposes and heart rate monitoring 
apparatus, lighting apparatus and lamps, land vehic-
les, jewelry, timepieces, paper stationery, office sta-
tionery, bags, wallets, saddlery, furniture, kitchen ut-
ensils, utensils for household purposes, services [dis-
hes], bath linen, bed linen, table linen, clothing, foot-
wear, headwear, belts, buttons, zippers, buckles, car-
pets, floor coverings, wallpaper; the bringing together, 
for the benefit of others of games, toys, appliances, 
machines, devices and specific clothings for sports ga-
mes, for sport and for physical exercises, bags and 
knapsacks for sporting articles, fruits and vegetables, 
jellies, jams, compotes, honey, edible oils, pastries, 
confectionery, chocolate, coffee, tea, natural plants 
and flowers, non-alcoholic beverages, alcoholic beve-
rages, smokers' articles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112445 A 
(800) 1584328 
(151) 2021 02 17 
(891) 2021 02 17 
(731) Citizen Watch Company of America, Inc. 

Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 
29th Floor, New York NY 10118, USA 

(540)  

AQUALUXX 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Horological and chronometric instruments; wat-
ches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112467 A 
(800) 1567709 
(151) 2020 10 29 
(891) 2021 02 26 
(731) Yiwu Dearbody Cosmetics Co., Ltd. 

No. 86 Xiangyi Road, Yiting Town,  
Yiwu City, Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Shampoos; dentifrices; lipsticks; bath lotion; cos-
metics; cleaning preparations; perfume; eyeshadow; 
lip balm. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 112786 A 
(800) 1587990 
(151) 2021 02 03 
(891) 2021 02 03 
(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO., LTD. 

101, Building 69, Liantang Industrial Zone,  
Tangwei Community, Fenghuang Street,  
Guangming District, Shenzhen, 518107  
Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Advertising; business management consultancy; 
organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; marketing; sales promotion for others; 
personnel recruitment; updating and maintenance of 
data in computer databases; web indexing for com-
mercial or advertising purposes; sponsorship search; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 107214 A 
(800) 1515195 
(151) 2019 10 02 
(181) 2029 10 02 
(891) 2019 10 02 
(511) 01, 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107228 A 
(800) 1515519 
(151) 2019 12 04 
(181) 2029 12 04 
(891) 2019 12 04 
(511) 29, 30, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107321 A 
(800) 1516316 
(151) 2019 12 04 
(181) 2029 12 04 
(891) 2019 12 04 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108186 A 
(800) 1529649 
(151) 2020 03 18 
(181) 2030 03 18 
(891) 2020 03 18 
(511) 01, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109811 A 
(800) 1551212 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109967 A 
(800) 1552559 
(151) 2020 08 04 
(181) 2030 08 04 
(891) 2020 08 04 
(511) 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110064 A 
(800) 1553761 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2020 07 27 
(511) 07 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2021 110077 A 
(800) 1554210 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110078 A 
(800) 1554239 
(151) 2020 08 20 
(181) 2030 08 20 
(891) 2020 08 20 
(511) 07, 09, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110079 A 
(800) 1554272 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110080 A 
(800) 1554296 
(151) 2020 09 11 
(181) 2030 09 11 
(891) 2020 09 11 
(511) 01, 02, 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110085 A 
(800) 1554431 
(151) 2020 06 09 
(181) 2030 06 09 
(891) 2020 06 09 
(511) 03, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27,  

28, 35, 36, 37, 39, 41, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110086 A 
(800) 1554467 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110090 A 
(800) 1554559 
(151) 2020 07 13 
(181) 2030 07 13 
(891) 2020 07 13 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511) 12, 35, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110106 A 
(800) 1150215 
(151) 2013 01 31 
(181) 2023 01 31 
(891) 2020 09 16 
(511) 01, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110148 A 
(800) 1554851 
(151) 2020 07 15 
(181) 2030 07 15 
(891) 2020 07 15 
(511) 08, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110155 A 
(800) 1555093 
(151) 2020 08 11 
(181) 2030 08 11 
(891) 2020 08 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110157 A 
(800) 1555195 
(151) 2020 08 24 
(181) 2030 08 24 
(891) 2020 08 24 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110158 A 
(800) 1555245 
(151) 2020 02 12 
(181) 2030 02 12 
(891) 2020 02 12 
(511) 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20,  

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 42 

___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110161 A 
(800) 1555396 
(151) 2020 03 25 
(181) 2030 03 25 
(891) 2020 03 25 
(511) 22 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110166 A 
(800) 1555629 
(151) 2020 08 06 
(181) 2030 08 06 
(891) 2020 08 06 
(511) 25 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 110167 A 
(800) 1555644 
(151) 2020 09 23 
(181) 2030 09 23 
(891) 2020 09 23 
(511) 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110168 A 
(800) 1555645 
(151) 2020 09 16 
(181) 2030 09 16 
(891) 2020 09 16 
(511) 03, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110169 A 
(800) 1555660 
(151) 2020 09 14 
(181) 2030 09 14 
(891) 2020 09 14 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110170 A 
(800) 1555685 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110180 A 
(800) 784245 
(151) 2002 06 07 
(181) 2022 06 07 
(891) 2020 09 16 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110185 A 
(800) 1509110 
(151) 2019 11 02 
(181) 2029 11 02 
(891) 2020 09 25 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110186 A 
(800) 1543473 
(151) 2020 02 18 
(181) 2030 02 18 
(891) 2020 08 26 
(511) 37, 42 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110187 A 
(800) 1549972 
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(891) 2020 09 17 
(511) 09, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110232 A 
(800) 1556041 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110233 A 
(800) 1556072 
(151) 2020 08 10 
(181) 2030 08 10 
(891) 2020 08 10 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110236 A 
(800) 1556143 
(151) 2020 08 11 
(181) 2030 08 11 
(891) 2020 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110237 A 
(800) 1556155 
(151) 2020 06 23 
(181) 2030 06 23 
(891) 2020 06 23 
(511) 06, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110247 A 
(800) 1556550 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110249 A 
(800) 1556576 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 09, 16, 18, 25, 35, 39 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110263 A 
(800) 1557097 
(151) 2020 02 28 
(181) 2030 02 28 
(891) 2020 02 28 
(511) 09, 36, 38, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110264 A 
(800) 1557160 
(151) 2020 07 15 
(181) 2030 07 15 
(891) 2020 07 15 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110267 A 
(800) 1351037 
(151) 2017 02 16 
(181) 2027 02 16 
(891) 2020 10 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110274 A 
(800) 1513976 
(151) 2019 12 19 
(181) 2029 12 19 
(891) 2020 07 16 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110275 A 
(800) 1522536 
(151) 2020 02 10 
(181) 2030 02 10 
(891) 2020 07 02 
(511) 07, 08, 09, 11, 14, 28, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110276 A 
(800) 1533089 
(151) 2020 04 24 
(181) 2030 04 24 
(891) 2020 10 07 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110277 A 
(800) 1544833 
(151) 2020 06 23 
(181) 2030 06 23 
(891) 2020 10 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110308 A 
(800) 1557353 
(151) 2020 07 30 
(181) 2030 07 30 
(891) 2020 07 30 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110309 A 
(800) 1557376 
(151) 2020 06 11 
(181) 2030 06 11 
(891) 2020 06 11 
(511) 11, 16, 20, 21, 22, 24 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110310 A 
(800) 1557387 
(151) 2020 07 31 
(181) 2030 07 31 
(891) 2020 07 31 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110343 A 
(800) 807427 
(151) 2003 07 21 
(181) 2023 07 21 
(891) 2020 10 12 
(511) 01, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110344 A 
(800) 833504 
(151) 2004 08 02 
(181) 2024 08 02 
(891) 2020 09 30 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110354 A 
(800) 1456847 
(151) 2019 02 21 
(181) 2029 02 21 
(891) 2020 09 29 
(511) 09, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110355 A 
(800) 1543526 
(151) 2020 03 06 
(181) 2030 03 06 
(891) 2020 09 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110356 A 
(800) 1544205 
(151) 2020 06 05 
(181) 2030 06 05 
(891) 2020 09 14 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110395 A 
(800) 1558665 
(151) 2020 09 24 
(181) 2030 09 24 
(891) 2020 09 24 
(511) 01, 04, 12, 16, 25, 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110397 A 
(800) 1558679 
(151) 2020 07 01 
(181) 2030 07 01 
(891) 2020 07 01 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110410 A 
(800) 1559000 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110411 A 
(800) 1559001 
(151) 2020 08 07 
(181) 2030 08 07 
(891) 2020 08 07 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110412 A 
(800) 1559020 
(151) 2020 08 25 
(181) 2030 08 25 
(891) 2020 08 25 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110425 A 
(800) 1559329 
(151) 2020 09 23 
(181) 2030 09 23 
(891) 2020 09 23 
(511) 28 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110426 A 
(800) 1559333 
(151) 2020 09 23 
(181) 2030 09 23 
(891) 2020 09 23 
(511) 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110427 A 
(800) 1559380 
(151) 2020 10 08 
(181) 2030 10 08 
(891) 2020 10 08 
(511) 02, 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110428 A 
(800) 1559423 
(151) 2020 08 12 
(181) 2030 08 12 
(891) 2020 08 12 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110429 A 
(800) 1559427 
(151) 2020 09 04 
(181) 2030 09 04 
(891) 2020 09 04 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110431 A 
(800) 1294008 
(151) 2016 02 05 
(181) 2026 02 05 
(891) 2020 09 24 
(511) 12, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110436 A 
(800) 1517142 
(151) 2020 01 10 
(181) 2030 01 10 
(891) 2020 10 02 
(511) 06, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110437 A 
(800) 1553270 
(151) 2020 06 30 
(181) 2030 06 30 
(891) 2020 10 16 
(511) 01, 03, 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110483 A 
(800) 1559443 
(151) 2020 10 07 
(181) 2030 10 07 
(891) 2020 10 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110486 A 
(800) 1559488 
(151) 2020 08 17 
(181) 2030 08 17 
(891) 2020 08 17 
(511) 02, 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110487 A 
(800) 1559493 
(151) 2019 09 19 
(181) 2029 09 19 
(891) 2019 09 19 
(511) 35, 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110488 A 
(800) 1559499 
(151) 2020 09 10 
(181) 2030 09 10 
(891) 2020 09 10 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110489 A 
(800) 1559587 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110499 A 
(800) 460843 
(151) 1981 05 28 
(181) 2021 05 28 
(891) 2020 10 28 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110575 A 
(800) 1560815 
(151) 2020 08 07 
(181) 2030 08 07 
(891) 2020 08 07 
(511) 03, 35, 41, 44 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110576 A 
(800) 1560895 
(151) 2020 08 27 
(181) 2030 08 27 
(891) 2020 08 27 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110582 A 
(800) 1561203 
(151) 2020 09 29 
(181) 2030 09 29 
(891) 2020 09 29 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110591 A 
(800) 1180570 
(151) 2013 08 19 
(181) 2023 08 19 
(891) 2020 10 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110598 A 
(800) 1515840 
(151) 2019 11 25 
(181) 2029 11 25 
(891) 2020 10 05 
(511) 09, 35, 38, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110646 A 
(800) 1562021 
(151) 2020 10 22 
(181) 2030 10 22 
(891) 2020 10 22 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110647 A 
(800) 1562125 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110648 A 
(800) 1562147 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110649 A 
(800) 1562153 
(151) 2020 10 20 
(181) 2030 10 20 
(891) 2020 10 20 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110650 A 
(800) 1562170 
(151) 2020 09 10 
(181) 2030 09 10 
(891) 2020 09 10 
(511) 06, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110652 A 
(800) 1562356 
(151) 2020 10 02 
(181) 2030 10 02 
(891) 2020 10 02 
(511) 21, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110653 A 
(800) 1562421 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110662 A 
(800) 1296541 
(151) 2016 01 25 
(181) 2026 01 25 
(891) 2020 10 26 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110701 A 
(800) 1562702 
(151) 2020 08 26 
(181) 2030 08 26 
(891) 2020 08 26 
(511) 29, 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110702 A 
(800) 1562705 
(151) 2020 06 18 
(181) 2030 06 18 
(891) 2020 06 18 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110703 A 
(800) 1562715 
(151) 2020 06 18 
(181) 2030 06 18 
(891) 2020 06 18 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110704 A 
(800) 1562767 
(151) 2020 09 21 
(181) 2030 09 21 
(891) 2020 09 21 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110705 A 
(800) 1562779 
(151) 2020 08 12 
(181) 2030 08 12 
(891) 2020 08 12 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110706 A 
(800) 1562821 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110716 A 
(800) 1563206 
(151) 2020 09 21 
(181) 2030 09 21 
(891) 2020 09 21 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110717 A 
(800) 1563270 
(151) 2020 03 27 
(181) 2030 03 27 
(891) 2020 03 27 
(511) 11, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110718 A 
(800) 1563284 
(151) 2020 09 15 
(181) 2030 09 15 
(891) 2020 09 15 
(511) 01, 02, 04, 09, 16, 19, 28 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110719 A 
(800) 1563298 
(151) 2020 07 23 
(181) 2030 07 23 
(891) 2020 07 23 
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 12, 20, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110720 A 
(800) 1563398 
(151) 2020 09 07 
(181) 2030 09 07 
(891) 2020 09 07 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110721 A 
(800) 1563462 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110722 A 
(800) 1563472 
(151) 2020 09 22 
(181) 2030 09 22 
(891) 2020 09 22 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110733 A 
(800) 1319161 
(151) 2016 03 11 
(181) 2026 03 11 
(891) 2020 10 30 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110734 A 
(800) 1328452 
(151) 2016 07 11 
(181) 2026 07 11 
(891) 2020 10 06 
(511) 05, 35, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110735 A 
(800) 1330042 
(151) 2016 10 04 
(181) 2026 10 04 
(891) 2020 11 18 
(511) 01, 02, 17, 19 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110736 A 
(800) 1331068 
(151) 2016 08 04 
(181) 2026 08 04 
(891) 2020 10 15 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110737 A 
(800) 1527679 
(151) 2019 12 30 
(181) 2029 12 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110738 A 
(800) 1534953 
(151) 2020 04 09 
(181) 2030 04 09 
(891) 2020 11 13 
(511) 01, 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110853 A 
(800) 1523350 
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(891) 2020 11 24 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110854 A 
(800) 1529942 
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(891) 2020 11 24 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110901 A 
(800) 1565156 
(151) 2020 10 14 
(181) 2030 10 14 
(891) 2020 10 14 
(511) 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110903 A 
(800) 1565195 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110904 A 
(800) 1565280 
(151) 2020 08 12 
(181) 2030 08 12 
(891) 2020 08 12 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110985 A 
(800) 1566010 
(151) 2020 09 14 
(181) 2030 09 14 
(891) 2020 09 14 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110986 A 
(800) 1566021 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 01, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110988 A 
(800) 1566064 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110992 A 
(800) 1566159 
(151) 2020 10 22 
(181) 2030 10 22 
(891) 2020 10 22 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111040 A 
(800) 1567271 
(151) 2020 07 30 
(181) 2030 07 30 
(891) 2020 07 30 
(511) 29, 30, 31, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111042 A 
(800) 1567340 
(151) 2020 08 28 
(181) 2030 08 28 
(891) 2020 08 28 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111043 A 
(800) 899279 
(151) 2006 03 23 
(181) 2026 03 23 
(891) 2020 11 30 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111044 A 
(800) 1023460 
(151) 2009 11 18 
(181) 2029 11 18 
(891) 2020 10 23 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111045 A 
(800) 1126216 
(151) 2012 06 18 
(181) 2022 06 18 
(891) 2020 10 23 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111046 A 
(800) 1131344 
(151) 2012 06 18 
(181) 2022 06 18 
(891) 2020 10 23 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111047 A 
(800) 1162946 
(151) 2013 05 06 
(181) 2023 05 06 
(891) 2020 12 03 
(511) 30 
___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 
(21) AP 2012 12880 
(11) P 2014 6048 B  
(73) სოფიო ბურჯანაძე 
(54) წყალბადის გენერაციის კავიტაციურ-ელექტროლიზური მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 11 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12886 
(11) P 2015 6362 B  
(73) გურამ ერისთავი  
(54) უკაშხალო ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 11 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2002 6666 
(11) P 2004 3355 B  
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო- ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ 
(54) სოკოს საწინააღმდეგო აქტივობის მქონე ფარმაცევტული შემადგენლობა და მისი  

მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 11 25 

__________________________________________ 
 

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 
(21) AP 2008 10961 
(11) P 2012 5579 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის ახალი კრისტალური ფორმა VI, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 11 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 12240 
(11) P 2013 5860 B  
(73) სანრაიზ რ&დ ჰოლდინგს ლლკ 
(54) საცალო ვაჭრობის დაწესებულებაში ჭეშმარიტების პირველ მომენტში მყიდველებზე  

ზემოქმედების სისტემები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 11 02 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2009 12241 
(11) P 2013 5861 B  
(73) სანრაიზ რ&დ ჰოლდინგს ლლკ 
(54) საცალო ვაჭრობის დაწესებულებაში ჭეშმარიტების პირველ მომენტში მყიდველებზე  

ზემოქმედების ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 11 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12880 
(11) P 2014 6048 B  
(73) სოფიო ბურჯანაძე 
(54) წყალბადის გენერაციის კავიტაციურ-ელექტროლიზური მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12886 
(11) P 2015 6362 B  
(73) გურამ ერისთავი  
(54) უკაშხალო ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 31 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 14156 
(11) P 2020 7208 B  
(73) ტილოტს ფარმა აგ 
(54) გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების ფორმულაცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 10 29 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14494 
(11) P 2020 7108 B  
(73) ჯენოსაიენს ფარმა 
(54) ჩანაცვლებული 2,4 დიამინო-ქინოლინი ახალი კიბოს საწინააღმდეგო აგენტების სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 10 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14798 
(11) P 2021 7219 B  
(73) ფელტრიმ პასტორალ კომპანი პტი ლტდ 
(54) ორგანული მასალის შესანახი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 10 27 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2013 14874 
(11) P 2020 7119 B  
(73) ტილოტს ფარმა აგ   
(54) გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების ფორმულაცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 10 29 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14915 
(11) P 2020 7140 B  
(73) შოთა გორჯელაძე;  

ირაკლი გორჯელაძე 
(54) საბაგირო გზა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 11 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2002 6666 
(11) P 2004 3355 B  
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო- ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ 
(54) სოკოს საწინააღმდეგო აქტივობის მქონე ფარმაცევტული შემადგენლობა  

და მისი მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 28 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2004 9274 
(11) P 2009 4701 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  კორპორეიშენ 
(54) რბილი გადართვის პროცესში მონაცემთა  ბლოკების დამუშავების ხერხი  

და მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 11 02 

__________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
(21) AP 2008 10958 
(11) P 2010 5092 B  
(73) მერი ალანია;  

ნანა ქავთარაძე;  
ალიოშა ბაკურიძე;  
თემურ უჯმაჯურიძე 

(54) პროსტატის ადენომის სამკურნალო პრეპარატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 11 03 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2009 12297 
(11) P 2015 6391 B  
(73) უნილინ ბი ვი ბი ეი 
(54) შედგენილი ელემენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 10 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 10 29 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 12427 
(11) P 2014 6085 B  
(73) გიორგი თუმანიშვილი;  

თენგიზ ნადირაძე;  
თენგიზ ბუჩუკური;  
ვიქტორ ზვიადაური;  
გიორგი თუმანიშვილი 

(54) ლიანდაგის ქვესადები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 10 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 10 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13483 
(11) P 2019 6940 B  
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალზ ინკ. 
(54) NEDD8-მააქტივირებელი ფერმენტების ინჰიბიტორების და მეთილირების დონის  

შემამცირებელი აგენტების შეყვანის გზები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 11 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13832 
(11) P 2017 6717 B  
(73) ველეია რისერჩ ს.რ.ლ.;  

ნიოსის ს.პ.ა 
(54) ფლებოთრომბოზური მდგომარეობების მკურნალობისათვის და  პრევენციისათვის  

განკუთვნილი ბრომელაინის და ნატოკინაზის შემცველი ფიბრინოლიზური  
კომპოზიციები 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 11 06 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14315 
(11) P 2018 6842 B  
(73) ლევან ნადარეიშვილი  
(54) ნადარეიშვილის მოწყობილობა პოლიმერული ფირების ზონური გრადიენტული  

ან ჰომოგენური გაჭიმვისთვის  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 11 01 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2002 6667 
(11) P 2004 3353 B  
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟფარმ“  ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი 

ზავოდ (RU) 
(54) ტერბინაფინის ჰიდროქლორიდის მყარი სამკურნალო ფორმა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 10 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 10 28 

__________________________________________ 

 
პატენტმფლობელის  სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 

 
 
(21) AP 2004 8568 
(11) P 2006 4003 B  
(54) სახსრების დაავადებების სამკურნალო საშუალება 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: აკციონერნოე ობშესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმა-

ცევტიჩესკი ზავოდ“ /აო „ნიჟფარმ“ (RU) 
ულ. სალგანსკაია 7, ნიჟნი ნოვგოროდი, 03950, რუსეთის 
ფედერაცია (RU) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ ოაო 
„ნიჟფარმ“ (RU) 
ულ. სალგანსკაია 7, ნიჟნი ნოვგოროდი, 03950, რუსეთის 
ფედერაცია (RU) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 05 11 2021 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

სასარგებლო მოდელები 
პატენტების მოქმედების აღდგენა 

 
(21) AU 2016 14321 
(11) U  2018 1964 Y  
(73) მერაბ დიასამიძე;  

მერაბ თოფჩიაშვილი;  
ზურაბ სულაძე;  
დავით სულაძე 

(54) მერქანპოლიმერის ნაკეთობის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 11 25 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2018 14928 
(11) U  2020 2030 Y  
(73) მარინე ნიკოლაიშვილი;  

თეა მუსელიანი;  
ელენე გიორგაძე;  
ნათია ჩხეიძე 

(54) მეორე ტიპის დიაბეტის სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 11 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 12 10 

__________________________________________ 
 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
 
 
(21) AU 2016 14309 
(11) U 2018 1963 Y  
(73) თემურ  ჩახუნაშვილი;  

თეიმურაზ როყვა;  
ჟიული ქებაძე;  
ზინაიდა ვაწაძე 

(54) ელექტროლიზური აბაზანა მანგანუმის დიოქსიდის მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 10 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 10 27 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

დიზაინები 
დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 
(11) D 2016 684 S 
(73) ნიკოლოზ ნუცუბიძე (GE)  

ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. 11, ბ. 68, 0194, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ქართული სუფრა კვადრატული, ქართული სუფრა მრგვალი, ქართული სუფრა  

ფარდაგული დიდი, ქართული სუფრა ფარდაგული პატარა 
(28) 4 
(24) 2015 11 06 
(18) 2025 11 06 
(58) 2021 11 15 

__________________________________________ 
 
 
 

დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 
 
(11) D 2016 682 S 
(73) შპს „აქუა  ჯორჯია“ (GE)  

დიღმის მასივი,  II კვარტ., კორპ. 2, 0159, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ბოთლი 
(18) 2021 04 15 
(58) 2021 11 04 

__________________________________________ 
 
(11) D 2016 680 S 
(73) შპს „აგროკონსორციუმი წეროვანი“ (GE)  

სოფ. წეროვანი, 3318, მცხეთა, საქართველო (GE) 
(54) ზედაპირის გაფორმება 
(18) 2021 04 22 
(58) 2021 11 04 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
 
(111) M 2001 14143 R2 
(156) 2001 11 19 
(186) 2031 11 19 
(732) ნანკინ შევრონ ინდასტრი კო., ლტდ. 

№159 ცზიან-ცზიუნ როად, ცზიანნინ  
ეკონომიკ ენდ ტექნიკალ დეველოპმენტ  
ზოუნ, ნანაკინ 211106, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14215 R2 
(156) 2001 12 17 
(186) 2031 12 17 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ლლკ 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14252 R2 
(156) 2002 01 08 
(186) 2032 01 08 
(732) იკკ კორპორეიშენ 

1, კანდა იცუმი-ჩო, ჩიოდა-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14218 R2 
(156) 2001 12 17 
(186) 2031 12 17 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ლლკ 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14382 R2 
(156) 2002 03 27 
(186) 2032 03 27 
(732) ზე პოლო/ლორენ კომპანი, ლ.პ. 

650 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21490 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  

 
 
 
 
 
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21491 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21492 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21804 R1 
(156) 2011 09 19 
(186) 2031 09 19 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ 
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

სასაქონლი ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21805 R1 
(156) 2011 09 19 
(186) 2031 09 19 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21467 R1 
(156) 2011 05 16 
(186) 2031 05 16 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21493 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21494 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  

პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია; 
ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2011 21495 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21496 R1 
(156) 2011 05 25 
(186) 2031 05 25 
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი, 
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21701 R1 
(156) 2011 08 23 
(186) 2031 08 23 
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ. 

ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ 
ჯადესი, №184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22202 R1 
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) მედიმმუნ, ლლკ 

ვან მედიმმუნ ვეი, გეიტერსბურგი, 
მერილენდი 20878, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22203 R1 
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) მედიმმუნ, ლლკ 

ვან მედიმმუნ ვეი, გეიტერსბურგი,  
მერილენდი 20878, აშშ 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 22183 R1 
(156) 2011 12 29 
(186) 2031 12 29 
(732) ეიჩ ემ ვაი გრუპ 

50 რუტ დ'ოქსერი, 89470 მონეტო,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22289 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) სინჯენტა პარტისიპეიშენზ აგ 

შვარცვალდალე 215, 4058 ბაზელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22370 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) სს „სარაჯიშვილი“ 

სარაჯიშვილის გამზ. 4, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22480 R1 
(156) 2012 04 05 
(186) 2032 04 05 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

(მოვაჭრე როგორც ტოიოტა მოტორ 
კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22436 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ. 

პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,  
ფინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22113 R1 
(156) 2011 12 23 
(186) 2031 12 23 
(732) სია „ამბერ ბევერეიჯ გრუპი“  

რანკა დამბის 30-120, რიგა, LV-1048,  
ლატვია 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2021 34007 R  
(732) შპს „ბრენდ კონსალტინგ  გრუპი“ 

დეგტარნაიას ქ. 9, ბ. 31, 04071, კიევი,  
უკრაინა 

(770) შპს „ტფილისის მარანი“ 
ფალიაშვილის ქ. 33, ბ. 6, 0179, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 2021 09 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6624 R  
(732) ნიუ ნაფ ნაფ 

55 ჩემა ლატერალ, F-93140 ბონდი,  
საფრანგეთი 

(770) ნაფ ნაფ 
6/10 ბულვარ ფოში, 93800 ეპინე-სიურ- 
სენი, საფრანგეთი 

(580) 2021 11 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4450 R  
(732) ნოვარტის აგ 

CH-4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2021 11 11 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6493 R  
(732) ნოვარტის აგ 

CH-4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2021 11 11 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4452 R  
(732) ნოვარტის აგ 

CH-4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(770) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2021 11 11 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 1996 1680 R  
(732) ლაბორატუა ნატივ 

4, რიუ ოილერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ლ'ორეალ 
14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2021 07 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22202 R  
(732) მედიმმუნ, ლლკ 

ვან მედიმმუნ ვეი, გეიტერსბურგი,  
მერილენდი 20878, აშშ 

(770) ებბვი ინკ.  
დელავერის შტატის კორპორაცია 
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,  
ილინოისი 60064, აშშ 

(580) 2021 11 03 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22203 R  
(732) მედიმმუნ ლლკ 

ვან მედიმმუნ ვეი, გეიტერსბურგი,  
მერილენდი 20878, აშშ 

(770) ებბვი ინკ.  
დელავერის შტატის კორპორაცია 
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო, 
ილინოისი 60064, აშშ 

(580) 2021 11 03 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 1997 5269 R  
(732) მაქსელ, ლტდ 

1 კოიზუმი, ოიამაზაკი, ოიამაზაკი-ჩო, 
ოტოკუნი-გუნ, კიოტო, იაპონია 

(770) მაქსელ ჰოლდინგს, ლტდ 
1 კოიზუმი, ოიამაზაკი, ოიამაზაკი-ჩო, 
ოტოკუნი-გუნ, კიოტო, იაპონია 

(580) 2021 11 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14007 R  
(732) ევიაპ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე 

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ისთანბულ დერი ორგანიზე სანაი  
ბოლგესი გუდერი ჯადესი, №1, X-1,  
ოზელ პარსელ თუზლა სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) ევიაპ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე 
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
აიაზაღა, ჯენდერე იოლუ №10/A 80670  
ლევენთი, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2021 11 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20875 R  
(732) ნექსტ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 

დესფორდ როუდ, ენდერბი, ლესტერი, 
ლესტერშირი, LE19 4AT,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ნექსტ გრუპ პლკ 
დესფორდ როუდი, ენდერბი,  
ლეისესტერი, ლესტერშირი, LE19 4AT,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2021 11 03 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21490 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
 

 
 
 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21491 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21492 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 
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(111) M 2011 21804 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21805 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21467 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

ულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A, 
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი  

ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21493 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ 
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21494 R  
(732) რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  

პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია; 
ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი, 
რუსეთის ფედერაცია 

(770) რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია; 
ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი, 
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21495 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 
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(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21496 R  
(732) ზაო „რუსტ ინკ“ 

პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ბოშ 37, 6331 ჰიუნენბერგი, შვეიცარია 

(770) ზაო „რუსტ ინკ“ 
პულკოვსკოე შოსსე, 52, ლიტერა A,  
პ. შუშარი, 196140, სანკტ-პეტერბურგი, 
რუსეთის ფედერაცია; 
რაშენ სტანდარდ ინტელექჩუალ  
პროპერტი ჰოლდინგ აგ 
ცუგერშტრასსე 49, პოსტფახ 2528, 6330  
ხამი, შვეიცარია 

(580) 2021 11 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21701 R  
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ. 

ქაფთანფაშა მაჰალესი, ზინჯირლიქუიუ 
ჯადესი, N184 ბეიოღლუ, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ. 
მასლაქ მაჰალესი სიუმერ სოქაქ. N4  
შიშლი, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2021 11 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21788 R  
(732) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 

რიდლერშტრასე 57, D-80339, მიუნხენი, 
გერმანია 

(770) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 
გეორგ ბრაუკლე რინგი 64-66, 80992  
მიუნხენი, გერმანია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2011 21789 R  
(732) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 

რიდლერშტრასე 57, D-80339, მიუნხენი, 
გერმანია 

(770) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 
გეორგ ბრაუკლე რინგი 64-66, 80992  
მიუნხენი, გერმანია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21791 R  
(732) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 

რიდლერშტრასე 57, D-80339, მიუნხენი,  
გერმანია 

(770) ასტელას დოიჩლანდ გმბჰ 
გეორგ ბრაუკლე რინგი 64-66, 80992  
მიუნხენი, გერმანია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22113 R  
(732) სია „ამბერ ბევერეიჯ გრუპი“  

რანკა დამბის 30-120, რიგა, LV-1048,  
ლატვია 

(770) სია „ამბერ ბევერეიჯ გრუპი“ 
ა. ცაკა იელა 160, რიგა, LV-1012, ლატვია 

(580) 2021 11 01 
__________________________________________ 
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(111) M 2011 21429 R  
(151) 2011 04 28 
(732) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა  

დაცვის სამინისტრო 
სანაპიროს ქ. 4, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 11 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21430 R  
(151) 2011 05 10 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 11 18 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(210) 75864 
(800) 1027206 
(540)  

RANEX 
 

(732) Smartwares Safety & Lighting B.V. 
Jules Verneweg 87, NL-5015 BH Tilburg,  
Netherlands 

(141) 2021 04 11 
(511) სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძ-
ველზე გაუქმებული ჩამონათვალი:  
9 – Electrical and electronic apparatus and instru-
ments for recording, transmission and reproduction 
of sound or images; apparatus and instruments for 
conducting, distribution, transforming, accumulating, 
regulating and sending electricity; intercommunica-
tion apparatus, baby intercoms, alarm systems and 
their components (not included in other classes); 
clock thermostats and time switches (automatic); el-
ectrical switching material. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 

სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაცია 
 
 
 
(111) M 2019 31041 R  
(732) შპს „ქართული კოსმეტიკა“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.,  7კვარტ., კორპ. 5ბ, ბ. 8, 0186, თბილისი, საქართველო 
(791) შპს „დარიაჩანგი“ 

ატენის ქ. 16, ბ. 67, ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო 
(793) №1666 

20 10 2021-დან ნიშნის მოქმედების ვადით - განსაკუთრებული 
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუც-
ხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, 
კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 

__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 K 36/00 AP 2021 15561 A 
B 65 D 85/10 AP 2021 15628 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2021 15561 A A 61 K 36/00 
AP 2021 15628 A B 65 D 85/10 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 D 46/04 P 2021 7319 B AP 2021 15317 A 
A 01 D 46/04 P 2021 7320 B AP 2021 15357 A 

A 23 L 2/00; C 12 H 1/16 P 2021 7323 B AP 2021 15240 A 
A 61 K 31/496; A 61 K 31/4155; C 07 D 403/14; 

C 07 D 403/06; C 07 D 401/06 
P 2021 7318 B AP 2021 15219 A 

A 61 K 39/395; A 61 K 38/17; C 07 K 14/47;  
C 07 K 14/705 

P 2021 7326 B AP 2021 14720 A 

B 05 D 3/00; C 09 D 7/40; C 09 D 137/00 P 2021 7325 B AP 2021 14598 A 
B 61 B 23/02 P 2021 7324 B AP 2021 15215 A 
G 01 J 3/00 P 2021 7321 B AP 2021 15404 A 
G 01 J 3/00 P 2021 7322 B AP 2021 15403 A 
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სისტემური საძიებლები 

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2021 7318 B AP 2021 15219 A 
A 61 K 31/496; A 61 K 31/4155; C 07 D 403/14; 

C 07 D 403/06; C 07 D 401/06 
P 2021 7319 B AP 2021 15317 A A 01 D 46/04 
P 2021 7320 B AP 2021 15357 A A 01 D 46/04 
P 2021 7321 B AP 2021 15404 A G 01 J 3/00 
P 2021 7322 B AP 2021 15403 A G 01 J 3/00 
P 2021 7323 B AP 2021 15240 A A 23 L 2/00; C 12 H 1/16 
P 2021 7324 B AP 2021 15215 A B 61 B 23/02 
P 2021 7325 B AP 2021 14598 A B 05 D 3/00; C 09 D 7/40; C 09 D 137/00 

P 2021 7326 B AP 2021 14720 A 
A 61 K 39/395; A 61 K 38/17; C 07 K 14/47;  

C 07 K 14/705 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2017 14598 AP 2021 14598 A P 2021 7325 B 
AP 2016 14720 AP 2021 14720 A P 2021 7326 B 
AP 2017 15215 AP 2021 15215 A P 2021 7324 B 
AP 2018 15219 AP 2021 15219 A P 2021 7318 B 
AP 2019 15240 AP 2021 15240 A P 2021 7323 B 
AP 2020 15317 AP 2021 15317 A P 2021 7319 B 
AP 2020 15357 AP 2021 15357 A P 2021 7320 B 
AP 2020 15403 AP 2021 15403 A P 2021 7322 B 
AP 2020 15404 AP 2021 15404 A P 2021 7321 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
A 61 K 9/20; A 61 K 35/76; A 61 K 36/00 AU 2021 15659 U 

C 04 B 35/32; H 01 L 39/00 AU 2021 15487 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2021 15487 U C 04 B 35/32; H 01 L 39/00 
AU 2021 15659 U A 61 K 9/20; A 61 K 35/76; A 61 K 36/00 

 
დიზაინები 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
15-07 AD 2021 1237 S 
20-02 AD 2021 1221 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2021 1221 S 20-02 
AD 2021 1237 S 15-07 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და რეგისტრაციის ნომრის 
შესაბამისობის ცხრილი 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

registraciis nomeri 
(11) 

09-01 D 2021 912 S 
19-08 D 2021 913 S 
25-03 D 2021 914 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის 

შესაბამისობის ცხრილი 
 

registraciis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

D 2021 912 S 09-01 
D 2021 913 S 19-08 
D 2021 914 S 25-03 

 
განაცხადის ნომრის და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
registraciis nomeri 

(11) 

AD 2021 1243 D 2021 912 S 
AD 2021 1245 D 2021 913 S 
AD 2021 1249 D 2021 914 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2021 34685 R AM 114674 – 21(577)2021 
M 2021 34686 R AM 115207 – 21(577)2021 
M 2021 34687 R AM 114993 – 21(577)2021 
M 2021 34688 R AM 115218 – 21(577)2021 
M 2021 34689 R AM 115303 – 21(577)2021 
M 2021 34690 R AM 115224 – 21(577)2021 
M 2021 34691 R AM 115335 – 21(577)2021 
M 2021 34692 R AM 109948 AM 2021 109948 A 11(567)2021 
M 2021 34693 R AM 109950 AM 2021 109950 A 8(564)2021 
M 2021 34694 R AM 109951 AM 2021 109951 A 10(566)2021 
M 2021 34695 R AM 109952 AM 2021 109952 A 11(567)2021 
M 2021 34696 R AM 110031 AM 2021 110031 A 8(564)2021 
M 2021 34697 R AM 110040 AM 2021 110040 A 8(564)2021 
M 2021 34698 R AM 110199 AM 2021 110199 A 8(564)2021 
M 2021 34699 R AM 110286 AM 2021 110286 A 12(568)2021 
M 2021 34700 R AM 110375 AM 2021 110375 A 9(565)2021 
M 2021 34701 R AM 110439 AM 2021 110439 A 9(565)2021 
M 2021 34702 R AM 110447 AM 2021 110447 A 13(569)2021 
M 2021 34703 R AM 110448 AM 2021 110448 A 13(569)2021 
M 2021 34704 R AM 110453 AM 2021 110453 A 11(567)2021 
M 2021 34705 R AM 110520 AM 2021 110520 A 12(568)2021 
M 2021 34706 R AM 110608 AM 2021 110608 A 12(568)2021 
M 2021 34707 R AM 110686 AM 2021 110686 A 13(569)2021 
M 2021 34708 R AM 110688 AM 2021 110688 A 13(569)2021 
M 2021 34709 R AM 110696 AM 2021 110696 A 11(567)2021 
M 2021 34710 R AM 110753 AM 2021 110753 A 13(569)2021 
M 2021 34711 R AM 110776 AM 2021 110776 A 12(568)2021 
M 2021 34712 R AM 110780 AM 2021 110780 A 13(569)2021 
M 2021 34713 R AM 110860 AM 2021 110860 A 12(568)2021 
M 2021 34714 R AM 110881 AM 2021 110881 A 12(568)2021 
M 2021 34715 R AM 110890 AM 2021 110890 A 12(568)2021 
M 2021 34716 R AM 110891 AM 2021 110891 A 12(568)2021 
M 2021 34717 R AM 110950 AM 2021 110950 A 13(569)2021 
M 2021 34718 R AM 110951 AM 2021 110951 A 13(569)2021 
M 2021 34719 R AM 110964 AM 2021 110964 A 13(569)2021 
M 2021 34720 R AM 111280 AM 2021 111280 A 13(569)2021 
M 2021 34721 R AM 111281 AM 2021 111281 A 13(569)2021 
M 2021 34722 R AM 115098 – 21(577)2021 
M 2021 34723 R AM 115332 – 21(577)2021 
M 2021 34724 R AM 115236 – 21(577)2021 
M 2021 34725 R AM 115403 – 21(577)2021 
M 2021 34726 R AM 109955 AM 2021 109955 A 9(565)2021 
M 2021 34727 R AM 110021 AM 2021 110021 A 8(564)2021 
M 2021 34728 R AM 110137 AM 2021 110137 A 8(564)2021 
M 2021 34729 R AM 110138 AM 2021 110138 A 8(564)2021 
M 2021 34730 R AM 110139 AM 2021 110139 A 8(564)2021 
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სისტემური საძიებლები 

1 2 3 4 
M 2021 34731 R AM 110287 AM 2021 110287 A 10(566)2021 
M 2021 34732 R AM 110299 AM 2021 110299 A 11(567)2021 
M 2021 34733 R AM 110300 AM 2021 110300 A 11(567)2021 
M 2021 34734 R AM 110363 AM 2021 110363 A 11(567)2021 
M 2021 34735 R AM 110470 AM 2021 110470 A 10(566)2021 
M 2021 34736 R AM 110471 AM 2021 110471 A 10(566)2021 
M 2021 34737 R AM 110472 AM 2021 110472 A 10(566)2021 
M 2021 34738 R AM 110692 AM 2021 110692 A 12(568)2021 
M 2021 34739 R AM 110694 AM 2021 110694 A 13(569)2021 
M 2021 34740 R AM 110695 AM 2021 110695 A 13(569)2021 
M 2021 34741 R AM 110750 AM 2021 110750 A 14(570)2021 
M 2021 34742 R AM 110751 AM 2021 110751 A 13(569)2021 
M 2021 34743 R AM 110766 AM 2021 110766 A 14(570)2021 
M 2021 34744 R AM 110797 AM 2021 110797 A 14(570)2021 
M 2021 34745 R AM 110942 AM 2021 110942 A 13(569)2021 
M 2021 34746 R AM 110953 AM 2021 110953 A 13(569)2021 
M 2021 34747 R AM 110980 AM 2021 110980 A 14(570)2021 
M 2021 34748 R AM 111067 AM 2021 111067 A 14(570)2021 
M 2021 34749 R AM 111068 AM 2021 111068 A 14(570)2021 
M 2021 34750 R AM 111070 AM 2021 111070 A 14(570)2021 
M 2021 34751 R AM 111071 AM 2021 111071 A 14(570)2021 
M 2021 34752 R AM 111072 AM 2021 111072 A 14(570)2021 
M 2021 34753 R AM 111152 AM 2021 111152 A 14(570)2021 
M 2021 34754 R AM 111268 AM 2021 111268 A 14(570)2021 
M 2021 34755 R AM 111283 AM 2021 111283 A 14(570)2021 
M 2021 34756 R AM 111317 AM 2021 111317 A 14(570)2021 
M 2021 34757 R AM 111318 AM 2021 111318 A 14(570)2021 
M 2021 34758 R AM 111319 AM 2021 111319 A 14(570)2021 
M 2021 34759 R AM 111323 AM 2021 111323 A 14(570)2021 
M 2021 34760 R AM 111325 AM 2021 111325 A 14(570)2021 
M 2021 34761 R AM 111326 AM 2021 111326 A 14(570)2021 
M 2021 34762 R AM 111333 AM 2021 111333 A 14(570)2021 
M 2021 34763 R AM 111410 AM 2021 111410 A 14(570)2021 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2021 112495 A AM 112495 
AM 2021 112577 A AM 112577 
AM 2021 112578 A AM 112578 
AM 2021 112584 A AM 112584 

1 2  AM 2021 112596 A AM 112596 
AM 2021 109506 A AM 109506  AM 2021 112598 A AM 112598 
AM 2021 110303 A AM 110303  AM 2021 112601 A AM 112601 
AM 2021 110387 A AM 110387  AM 2021 112602 A AM 112602 
AM 2021 111336 A AM 111336  AM 2021 112603 A AM 112603 
AM 2021 111424 A AM 111424  AM 2021 112604 A AM 112604 
AM 2021 111499 A AM 111499  AM 2021 112605 A AM 112605 
AM 2021 111835 A AM 111835  AM 2021 112606 A AM 112606 
AM 2021 111836 A AM 111836  AM 2021 112608 A AM 112608 
AM 2021 112188 A AM 112188  AM 2021 112626 A AM 112626 
AM 2021 112310 A AM 112310  AM 2021 112672 A AM 112672 
AM 2021 112365 A AM 112365  AM 2021 112674 A AM 112674 
AM 2021 112389 A AM 112389  AM 2021 112701 A AM 112701 
AM 2021 112392 A AM 112392  AM 2021 112720 A AM 112720 
AM 2021 112395 A AM 112395  AM 2021 112725 A AM 112725 
AM 2021 112396 A AM 112396  AM 2021 112727 A AM 112727 
AM 2021 112406 A AM 112406  AM 2021 112729 A AM 112729 
AM 2021 112408 A AM 112408  AM 2021 112730 A AM 112730 
AM 2021 112419 A AM 112419  AM 2021 112731 A AM 112731 
AM 2021 112473 A AM 112473  AM 2021 112839 A AM 112839 
AM 2021 112489 A AM 112489  AM 2021 112906 A AM 112906 
AM 2021 112490 A AM 112490  AM 2021 112928 A AM 112928 
AM 2021 112493 A AM 112493  AM 2021 112929 A AM 112929 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
14 AM 2021 112473 A 
15 AM 2021 112473 A 
16 AM 2021 112473 A 

1 2  18 AM 2021 112473 A 
1 AM 2021 112408 A  19 AM 2021 111499 A 
1 AM 2021 112601 A  19 AM 2021 112601 A 
1 AM 2021 112602 A  19 AM 2021 112602 A 
1 AM 2021 112603 A  19 AM 2021 112603 A 
1 AM 2021 112604 A  19 AM 2021 112604 A 
1 AM 2021 112605 A  19 AM 2021 112605 A 
1 AM 2021 112606 A  19 AM 2021 112606 A 
2 AM 2021 112408 A  20 AM 2021 112473 A 
3 AM 2021 112408 A  21 AM 2021 112473 A 
3 AM 2021 112674 A  21 AM 2021 112730 A 
3 AM 2021 112720 A  21 AM 2021 112731 A 
3 AM 2021 112727 A  24 AM 2021 112473 A 
4 AM 2021 110303 A  25 AM 2021 112473 A 
4 AM 2021 112408 A  25 AM 2021 112601 A 
4 AM 2021 112601 A  25 AM 2021 112602 A 
4 AM 2021 112602 A  25 AM 2021 112603 A 
4 AM 2021 112603 A  25 AM 2021 112604 A 
4 AM 2021 112604 A  25 AM 2021 112605 A 
4 AM 2021 112605 A  25 AM 2021 112606 A 
4 AM 2021 112606 A  26 AM 2021 112473 A 
4 AM 2021 112727 A  27 AM 2021 112473 A 
5 AM 2021 112389 A  28 AM 2021 112473 A 
5 AM 2021 112392 A  29 AM 2021 112672 A 
5 AM 2021 112395 A  30 AM 2021 112601 A 
5 AM 2021 112396 A  30 AM 2021 112602 A 
5 AM 2021 112495 A  30 AM 2021 112603 A 
5 AM 2021 112577 A  30 AM 2021 112604 A 
5 AM 2021 112578 A  30 AM 2021 112605 A 
5 AM 2021 112601 A  30 AM 2021 112606 A 
5 AM 2021 112602 A  30 AM 2021 112672 A 
5 AM 2021 112603 A  30 AM 2021 112929 A 
5 AM 2021 112604 A  31 AM 2021 112601 A 
5 AM 2021 112605 A  31 AM 2021 112602 A 
5 AM 2021 112606 A  31 AM 2021 112603 A 
5 AM 2021 112626 A  31 AM 2021 112604 A 
5 AM 2021 112674 A  31 AM 2021 112605 A 
5 AM 2021 112725 A  31 AM 2021 112606 A 
5 AM 2021 112727 A  32 AM 2021 111835 A 
5 AM 2021 112906 A  32 AM 2021 111836 A 
6 AM 2021 112601 A  32 AM 2021 112188 A 
6 AM 2021 112602 A  32 AM 2021 112473 A 
6 AM 2021 112603 A  32 AM 2021 112596 A 
6 AM 2021 112604 A  32 AM 2021 112672 A 
6 AM 2021 112605 A  32 AM 2021 112701 A 
6 AM 2021 112606 A  33 AM 2021 111835 A 
7 AM 2021 112419 A  33 AM 2021 112188 A 
9 AM 2021 112729 A  33 AM 2021 112406 A 
11 AM 2021 112584 A  33 AM 2021 112608 A 
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სისტემური საძიებლები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2  1 2 
34 AM 2021 112310 A  37 AM 2021 112606 A 
34 AM 2021 112473 A  37 AM 2021 112729 A 
35 AM 2021 110387 A  39 AM 2021 111499 A 
35 AM 2021 111336 A  39 AM 2021 112473 A 
35 AM 2021 111499 A  39 AM 2021 112601 A 
35 AM 2021 112365 A  39 AM 2021 112602 A 
35 AM 2021 112473 A  39 AM 2021 112603 A 
35 AM 2021 112489 A  39 AM 2021 112604 A 
35 AM 2021 112490 A  39 AM 2021 112605 A 
35 AM 2021 112493 A  39 AM 2021 112606 A 
35 AM 2021 112601 A  41 AM 2021 111424 A 
35 AM 2021 112602 A  41 AM 2021 112489 A 
35 AM 2021 112603 A  41 AM 2021 112490 A 
35 AM 2021 112604 A  41 AM 2021 112493 A 
35 AM 2021 112605 A  41 AM 2021 112928 A 
35 AM 2021 112606 A  42 AM 2021 112601 A 
35 AM 2021 112720 A  42 AM 2021 112602 A 
35 AM 2021 112839 A  42 AM 2021 112603 A 
35 AM 2021 112928 A  42 AM 2021 112604 A 
35 AM 2021 112929 A  42 AM 2021 112605 A 
36 AM 2021 112489 A  42 AM 2021 112606 A 
36 AM 2021 112490 A  42 AM 2021 112729 A 
36 AM 2021 112493 A  43 AM 2021 112365 A 
36 AM 2021 112839 A  43 AM 2021 112406 A 
37 AM 2021 109506 A  43 AM 2021 112839 A 
37 AM 2021 111499 A  43 AM 2021 112929 A 
37 AM 2021 112584 A  44 AM 2021 112601 A 
37 AM 2021 112598 A  44 AM 2021 112602 A 
37 AM 2021 112601 A  44 AM 2021 112603 A 
37 AM 2021 112602 A  44 AM 2021 112604 A 
37 AM 2021 112603 A  44 AM 2021 112605 A 
37 AM 2021 112604 A  44 AM 2021 112606 A 
37 AM 2021 112605 A  45 AM 2021 112928 A 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
 
 
 
 
 
 

 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

1 2 
5 M 2021 34690 R 
5 M 2021 34691 R 
5 M 2021 34725 R 
9 M 2021 34688 R 
9 M 2021 34723 R 
29 M 2021 34686 R 
30 M 2021 34686 R 
32 M 2021 34686 R 
33 M 2021 34685 R 

 33  M 2021 34687 R 
34 M 2021 34689 R 
35 M 2021 34688 R 
35 M 2021 34722 R 
35 M 2021 34724 R 
42 M 2021 34722 R 
42 M 2021 34724 R 
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გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

კომპიუტერული წყობა  
დაკაბადონება:       

 მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 
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სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.gov.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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