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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

A 23 
 
(10) AP 2014 12937 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 L 1/30  
C 12 G 3/00  
C 12 G 3/04  
C 12 G 3/06  
A 61 K 36/28  

(21) AP 2011 012937 (22) 2011 06 28 
(31) 12/825,568 
(32) 2010 06 29 
(33) US 
(71) ნოდარ ჩიგოგიძე  (GE) 

ალ.ყაზბეგის გამზ. 4ა, ბ. 47, 0160,  
თბილისი (GE); 
ალექსანდრე კახაბერი (GE) 
ქეთევან წამებულის ქ. 29, 0144,  
თბილისი (GE) 

(72) ნოდარ ჩიგოგიძე  (GE); 
ალექსანდრე კახაბერი (GE) 

(85) 2012 12 24 
(86) PCT/GE2011/000003, 2011 06 28 
(54) დიაბეტური ალკოჰოლიანი  

სასმელი და მისი მიღების ხერხი 
(57) სასმელი შეიცავს წყალ-სპირტის ნაზავს, 
რომელშიც წყალი გამდიდრებულია ვერცხ-
ლის Ag იონებით, ხოლო სპირტი წარმო-
ადგენს მოც. 40% სიმაგრის ეთილის სპირტს, 
მიწავაშლას მჟავურ ჰიდროლიზატს, ბადიანის 
არომატულ სპირტს, მრავალატომიან სპირ-
ტებს, ნატურალურ თაფლს, უპირატეს შემთ-
ხვევაში სასმელი შეიცავს ლაქტოზას ან ლაქ-
ტულოზას ან მათ კომბინაციას, ხოლო მიწა-
ვაშლას მჟავური ჰიდროლიზატის მიღების ხე-
რხი ითვალისწინებს მიწავაშლას ტუბერებისა 
და ღეროების რეცხვას, მათ დაქუცმაცებას, 
დაქუცმაცებული მასის ექსტრაქციას 28%-ნი 
ეთილის სპირტით, ლიმონმჟავის დამატებას, 
ფილტრაციას, მიღებულ ექსტრაქტში ეთილის   
სპირტის დამატებას, მიღებული მასის ჰიდრო-
ლიზს ვაშლისა და ქარვის მჟავის თანაობი-
სას, დალექვას, გაცივებას, დაყოვნებას და 
ფილტრაციას, აგრეთვე, სასმელის მიღების 
ხერხი ითვალისწინებს წყალ-სპირტის ნაზა-
ვის მომზადებას რექტიფიცირებული ეთილის  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სპირტითა და სასმელი წყლით, რომელიც 
გამდიდრებულია ვერცხლის Ag იონებით, მი-
ღებულ ნაზავში მიწავაშლას მჟავური ჰიდრო-
ლიზატის, თაფლის, მრავალატომიანი სპირ-
ტების და ბადიანის არომატული სპირტის შე-
ტანას, მათ არევას, მიღებული მასის დაყოვნე-
ბას, ფილტრაციას, სასმელის კორექტირებას   
და ჩამოსხმას. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   21 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2014 12262 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/899 
A 61 K 8/97 
A 61 P 37/08 

(21) AP 2009 012262 (22) 2009 09 15 
(31) 0857755 
(32) 2008 11 14 
(33) FR 
(71) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ (FR) 

45, პლას აბელ განს, 92100  
ბულონ-ბილანკური (FR) 

(72) ანი მანდო (FR); 
ბერნარ ფაბრი (FR); 
ვალერი ტეისეირ (FR); 
ჟან-ფრანსუა ბოე (FR); 
ვერონიკ კრებასა-ტრიგურო (FR) 

(74) გიორგი მეიფარიანი 
(85) 2011 06 13 
(86) PCT/EP2009/061971, 2009 09 15 
(54) ჰიპოალერგიული დერმატოლოგი- 

ური შედგენილობა 
(57) გამოგონება ეხება შვრიის მიწისზედა 
ნაწილებიდან ექსტრაქტს, რომელიც შეიცავს 
ფლავონოიდებს და A და B ავენაკოზიდებს. 
გარდა ამისა, ეხება ამ ექსტრაქტის გამოყენე-
ბას ჰიპოალერგენული დერმატოლოგიური კო-
მპოზიციის დასამზადებლად და ამ კომპოზი-
ციის გამოყენებას ადამიანებში, რომლებიც 
ალერგიულები არიან მარცვლეულის მიმართ. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   3 დამოკიდებული 
ფიგურა:   3 
_________________________________________ 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

 

                                                    
 

#22  2014 11 25 
 

4 



                                                    
 
 

gamogonebebi 

(10) AP 2014 10981 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 39/395 
A 61 K 39/00 

(21) AP 2007 010981 (22) 2007 04 20 
(31) 60/793,997; 11/788,697 
(32) 2006 04 21; 2007 04 19 
(33) US; US 
(71) ამგენ ინკ. (US) 

პატენტ ოპერეიშენს მ/ს 28-2 c, უან ამგენ  
სენტერ დრაივი,საუზანდ ოუკსი,  
CA 91320-1799 (US) 

(72) უილიამ ჯ. კალაჰანი (US); 
რიჩარდ ლ. რემელი ჯნ. (US); 
გაიატჰრი რატნასვამი (IN); 
რამილ ფ. ლატიპოვი (RU); 
დინცზიან ლიუ (CN) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2008 11 20 
(86) PCT/US2007/009712, 2007 04 20 
(54) ლიოფილიზირებული თერაპიული  

პეპტიდური ფორმულაციები 
(57) მოცემული გამოგონება ეხება ლიოფილი-
ზებული, თერაპიული პეპტისხეულების ხანგ-
რძლივი სტაბილურობის პრეპარატებს და თე-
რაპიული პეპტისხეულის შემცველი ლიოფი-
ლიზებული კომპოზიციების მიღების ხერ-
ხებს. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 
                   73 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 03 
 
(10) AP 2014 12852 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 03 B 7/00 
(21) AP 2012 012852 (22) 2012 09 05 
(71) ნუგზარ წერეთელი (GE) 

ვარკეთილის მას., ზემო პლატო, II მკრ.,  
21კორპ., ბ.62, 0163, თბილისი (GE) 

(72) ნუგზარ წერეთელი (GE) 
(54) მანგანუმის ოქსიდურ−კარბო- 

ნატული მადნის გამდიდრების ხერხი 
(57) მანგანუმის ოქსიდურ-კარბონატული მად-
ნის გამდიდრების ხერხი ითვალისწინებს მად-
ნის ეტაპობრივ დამსხვრევას, გარეცხვასა და 
დალექვით გამდიდრებას, ამასთან,  ახორციე-
ლებენ +10 მმ-ის ფრაქციის გამოყოფასა და 
მის ცალკე გამდიდრებას კონცენტრატში 25-
35% მანგანუმის შემცველობითა და 0,26-0,36 
ფუძიანობის მიღებით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 10 
 
(10) AP 2014 13170 A (51) Int. Cl. (2006)  

C 10 G 45/00 
C 10 G 65/00 
C 07 C 5/00 

(21) AP 2012 013170 (22) 2012 01 18 
(31) 61/434,427 
(32) 2011 01 19 
(33) US 
(71) ლიმიტიდ კომპანი  ,,რეაქტივ  

რექთიფიქეიშენ ტექნოლოჯი“ (RU) 
ულ. სერპუხოვსკაია, 10, ლიტ. A, სანქტ- 
პეტერბურგი, 190013 (RU) 

(72) ოლეგ გიაზოვი  (RU);  
ოლეგ პარპუცი (RU) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2013 07 22 
(86) PCT/RU2012/000038, 2012 01 18 
(54) რექტიფიკაციის სვეტის შიგნით 

კატალიზური რეაქციების სამ ზონაში  
ბენზინის იზომერიზაცია 

(57) წარმოდგენილია ბენზინის მაღალოქტა-
ნური კომპონენტების მიღების  სარეაქციო-სა-
რექტიფიკაციო სისტემა, რომელიც შეიცავს, 
სულ ცოტა, სამ სარეაქციო ზონას, რომელთა-
გან ერთი წარმოადგენს ბენზოლის ჰიდრო-
იზომერიზაციის ზონას, მეორე ჰექსანების 
იზომერიზაციის ზონას და მესამე პენტანის   
იზომერიზაციის ზონას, ამასთან, ბენზოლის 
ჰიდროიზომერიზაციის ზონა განთავსებულია 
ყველა დანარჩენი სარეაქციო ზონის ქვემოთ 
და იმყოფება სვეტის ქვედა ნაწილში. ჰექსა-
ნების იზომერიზაციის ზონა მდებარეობს ნედ-
ლეულის ზონის ზემოთ და პენტანის იზომე-
რიზაციის ზონის ქვემოთ. სისტემა, აგრეთვე, 
შეიცავს, სულ ცოტა, ერთ გვერდითი ექსტრაქ-
ციის უბანს, რომელიც განთავსებულია ჰექსა-
ნების იზომერიზაციის ზონის ზემოთ და პენ-
ტანის იზომერიზაციის ზონის   ქვემოთ. 
მუხლები: 2   დამოუკიდებელი 
                   20 დამოკიდებული 
ფიგურა:   3 
_________________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba F 
 
F 26 
 
(10) AP 2014 13314 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 26 B 15/04 
(21) AP 2013 013314 (22) 2013 12 06 
(71) მარინე ტეფნაძე (GE) 

ვაზისუბანი, IV მკრ., I კვარტ., კორპ. 19,  
ბ. 37, 0152, თბილისი (GE); 
ზაურ ბალამწარაშვილი (GE) 
საბურთალოს ქ. 37/4, ბ. 12, 0102,  
თბილისი (GE); 
პეტრე დუნდუა (GE) 
შიო მღვიმელის ქ. 6ა, ბ. 8, 0179,  
თბილისი (GE); 
ლაშა მიროტაძე (GE) 
სოფ. წირქვალი, 5500, ჭიათუ- 
რის რ-ნი (GE); 
დავით ლიტკინი (GE) 
უშ. ჩხეიძის I ჩიხ. 2, 2000,  
ზესტაფონი (GE); 
ზაურ ქორქია (GE) 
არაყიშვილის ქ. 7, 0179, თბილისი (GE) 

(72) მარინე ტეფნაძე (GE); 
ზაურ ბალამწარაშვილი (GE); 
პეტრე დუნდუა (GE); 
ლაშა მიროტაძე (GE); 
დავით ლიტკინი (GE); 
ზაურ ქორქია (GE) 

(54) ფაროვანი დეტალების ლაქით  
დაფარული ზედაპირების კონვექციური  
საშრობი 

(57) კონვექციური საშრობი შეიცავს ცილინდ-
რული ფორმის საშრობ კამერას, რომელიც 
შესრულებულია გარსაცმში 4, დამჭირხნ 19 
და გამწოვ 20 ვენტილატორებს, ელექტრო-
კალორიფერებს 21, კარუსელს 3, რომელიც 
ჩადგმულია საშრობ კამერაში, კარუსელის ამ-
ძრავს 42 ჯაჭვური გადაცემით. ამასთან, 
საშრობ კამერაში კარუსელის ბრუნვის საწი-
ნააღმდეგო მიმართულებით შექმნილია ტემპე-
რატურის კლებადი ინტენსივობის 4 ზონა, 
რომლებშიც აღნიშნული საშრობი კამერის 
ცილინდრული ფორმის პერიმეტრზე ოპერა-
ტორისათვის ვიზუალურ სიმაღლეზე განთა-
ვსებულია ორგანული მინის 4 საჭვრეტელი 43, 
რომლებშიც დამჭერების 45 საშუალებით 
ვერტიკალურად ჩაყენებულია ტემპერატურის 
საზომი სითხიანი ხელსაწყოები TP-1 44 ისე, 
რომ პირველი ხელსაწყო განლაგებულია I 
ზონის დასაწყისში, ხოლო მეოთხე − მე-IV 
ზონის ბოლოში, დანარჩენი ორი კი მე-II და 
მე-III ზონებში I ზონის ხელსაწყოდან 100°-ნი 
გრადაციით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი  

     2 დამოკიდებული 

ფიგურა:   4 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 

A 01 
 
(11) P 2014 6205 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 17/00 
(10) AP 2014 13289 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2013 013289 
(22) 2013 11 11 
(24) 2013 11 11 
(73) ვახტანგ სიმონია (GE) 

სააკაძის ქ. 84, 0180, თბილისი (GE); 
ჯამლეტ ბადაგაძე (GE) 
ხევისპირის ქ. 3, 0107, თბილისი (GE) 

(72) ვახტანგ სიმონია (GE); 
ჯამლეტ ბადაგაძე (GE) 

(54) ვენახის შპალერის ბოძი 
__________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) P 2014 6204 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 G 3/00 
(10) AP 2014 13124 A (44) 15(403)/2014  
(21) AP 2013 013124 
(22) 2013 06 20 
(24) 2013 06 20 
(73) დოდო თავდიდიშვილი (GE) 

ვარლამიშვილის ქ. 9/30, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
მანანა ფხაკაძე (GE) 
9 აპრილის ხეივანი 27/30, ქუთაისი,  
4600 (GE); 
ცირა ხუციძე (GE) 
ჭაბუკიანის ქ. 2, 4600, ქუთაისი (GE); 
ნინო მინაძე (GE) 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 44, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) დოდო თავდიდიშვილი (GE); 
მანანა ფხაკაძე (GE); 
ცირა ხუციძე (GE); 
ნინო მინაძე (GE) 

(54) დესერტი ფუტკრის პროდუქტებით 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2014 6198 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/44 
A 01 N 43/42 

(10) AP 2014 12310 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2009 012310 
(22) 2009 12 11 
(24) 2009 12 11 

 
 
 
 
(31) 61/139,536; 61/144,731; 61/205,145 
(32) 2008 12 19; 2009 01 14; 2009 01 15 
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2009/067759, 2009 12 11 
(73) გრეისვეი ფარმასიუტიკალს, ლლს (US) 

სუიტ 500, 340 მარტინ ლუთერ კინგ ჯრ.  
ბულვარ, ბრისტოლი, ტენესი 37620 (US) 

(72) მაიკლ თ. ნორდსიეკი (US); 
შერონ ფ. ლევი (US); 
ჯეიმს ჰ. ლი (US); 
ჯეიმს ჰ. კალპი (US); 
კოდუმუდი ს. ბალაჯი (US); 
თზე-ჩიანგ მენგი (US); 
ჯეისონ ჯ. ვუ (US); 
ვალინ ს. ბამი (US); 
რობერტ ბაბილონი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) იმიქვიმოდის შემცველი მცირე  

დოზიანი ძლიერმოქმედი ფორმულა- 
ციები და დოზირების ხანმოკლე 
რეჟიმი აქტინური კერატოზის  
სამკურნალოდ 

__________________________________________ 
 
(11) P 2014 6199 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/00 
(10) AP 2014 12584 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2012 012584 
(22) 2012 02 20 
(24) 2012 02 20 
(73) ეთერ ქემერტელიძე (GE) 

პეკინის გამზ. 33ა, ბ. 40, 0160,  
თბილისი (GE); 
მერი ალანია (GE) 
დოლიძის ქ. კორპ. 20, ბ. 20, 0171,  
თბილისი (GE); 
ნანა ქავთარაძე (GE) 
პეკინის ქ. II კვარტ., კორპ. 9, ბ. 31, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) ეთერ ქემერტელიძე (GE); 
მერი ალანია (GE); 
ნანა ქავთარაძე (GE) 

(54) ჰიპოაზოტემიური მოქმედების  
მქონე საშუალება მცენარე Pueraria  
hirsuta Matsum-ის ფოთლებიდან 

__________________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2014 6201 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04 
A 61 K 31/4196 
A 61 K 31/437 
A 61 P 25/18 
A 61 P 25/28 

(10) AP 2014 12784 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2010 012784 
(22) 2010 12 15 
(24) 2010 12 15 
(31) PA200901340; 61/287,321 
(32) 2009 12 17; 2009 12 17 
(33) DK; US 
(86) PCT/DK2010/050344, 2010 12 15 
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK) 

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK) 
(72) ასკ პიუშლი (DK); 

იაკობ ნილსენი (DK); 
იან კელერი (DK); 
ჯონ პოლ კილბერნი (GB); 
მაურო მარიგო (IT); 
მორტენ ლანგორი (DK) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) არილ ტრიაზოლის ჰეტეროარომა- 

ტული წარმოებულები, როგორც  
PDE10A ფერმენტის ინჰიბიტორები 

__________________________________________ 
 
(11) P 2014 6202 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 495/04 
A 61 K 31/519 
A 61 K 31/5377 
A 61 K 31/541 
A 61 P 35/00 
A 61 P 35/02 
A 61 P 35/04 
A 61 P 43/00 
C 07 D 519/00 

(10) AP 2014 12855 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2011 012855 
(22) 2011 02 16 
(24) 2011 02 16 
(31) 2010-031899; 2010-131950 
(32) 2010 02 17; 2010 06 09 
(33) JP; JP 
(86) PCT/JP2011/ 053303, 2011 02 16 
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541- 0045 (JP) 

(72) მისაკი ჰომა (JP); 
ტორუ მიიაზაკი (JP); 
იუია ოგურო (JP); 
ოსამუ კურასავა (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები 
__________________________________________ 
 
C 10 
 
(11) P 2014 6203 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 10 G 15/08 
B 01 J 19/10 
C 02 F 1/36 
B 01 F 7/00 

(10) AP 2014 12890 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2011 012890 
(22) 2011 04 14 
(24) 2011 04 14 
(31) A597/2010 ; A596/2010 
(32) 2010 04 14; 2010 04 14 
(33) AT; AT 
(86) PCT/AT2011/000184, 2011 04 14 
(73) პრისტეკ აგ (AT) 

ტეკ გეიტ ვენა საიენს ენდ ტექნოლოჯი  
პარკ, დონაუ-სიტი-შტრასე 1, A-1220  
ვენა (AT) 

(72) ხოსე მიქელ დელგადო კასტილო (ES); 
ანიბალ ლუის ვენესიანო რივერა (CL); 
როდიგერ უვე ნიურკი (DE); 
ფიოდორ ჩერნიკოვი (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) სითხის, კერძოდ, ნავთობპროდუ- 

ქტების დამუშავების ხერხი 
__________________________________________ 
 
ganyofileba E 
 
E 21 
 
(11) P 2014 6200 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 21 B 43/26 
E 21 B 43/25 

(10) AP 2014 12671 A (44) 15(403)/2014 
(21) AP 2010 012671 
(22) 2010 08 17 
(24) 2010 08 17 
(31) 61/276,950; 61/254,122; 61/297,097; 12/842,738 
(32) 2009 09 18; 2009 10 22; 2010 01 21; 2010 07 23 
(33) US; US; US; US 
(86) PCT/US2010/045791, 2010 08 17 
(73) ჰით ონ-ზე-ფლაი, ლლკ (US) 

1027 ვესტ 11ს ავენიუ, კოვინგტონი,  
LA 70433 (US) 

(72) რენსომ, მარლ ჰეფლეი (US) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) წყლის სახურებელი მოწყობილობა  

და ხერხი მუდმივი ცხელი წყლის  
ნაკადის მიღებისათვის და ხერხი  
ჰიდრავლიკური გახლეჩისათვის  
გამოსაყენებლად 

__________________________________________ 
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ganyofileba A 
 

A 47 
 
(10) AU 2014 13473 U (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 B 9/00 
(21) AU 2014 013473 (22) 2014 05 19 
(71) ანზორ  თურქიაშვილი (GE) 

ზიგზაგის ქ. 24, 0144, თბილისი (GE) 
(72) ანზორ  თურქიაშვილი (GE) 
(54) სიმაღლეში რეგულირებადი მაგიდა 
(57) მაგიდა შეიცავს ზედაპირს 1, რომელიც 
დადგმულია კარკასზე 2. კარკასზე ქვედა   
მხრიდან დაყენებულია სიმაღლეში რეგული-
რებადი, ერთმანეთში გადაადგილების   შესაძ-
ლებლობით ჩადგმული, შიგა და გარე ელემენ-
ტებისაგან 3,4 შედგენილი   საყრდენები. მაგი-
დის ზედაპირის ქვედა მხრიდან დაყენებულია 
საყრდენებთან ურთიერთმოქმედი ჯაჭვური 
გადაცემის მექანიზმი სახელურით 7. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                   2 დამოკიდებული 
ფიგურა:   4 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 sasargeblo modelebi 

 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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ganyofileba A 
 
A 47 
 
(11) U 2014 1839 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 J 37/00 
(10) AU 2014 13297 U (44) 15(403)/2014 
(21) AU 2013 013297 
(22) 2013 11 25 
(24) 2013 11 25 
(73) მერაბ ბაღათურია (GE) 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 34/3, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) მერაბ ბაღათურია (GE) 
(74) არჩილ გეგუჩაძე 
(54) მოწყობილობა ხორცპროდუქტე- 

ბის თერმული დამუშავებისათვის 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) U 2014 1840 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/368 
A 61 K 7/155 

(10) AU 2014 13353 U (44) 15(403)/2014 
(21) AU 2014 013353 
(22) 2014 01 21 
(24) 2014 01 21 
(73) ნადეჟდა მარგიშვილი (GE) 

მთაწმინდის ქ. 12, ბ. 5, 0108,  
თბილისი (GE) 

(72) ნადეჟდა მარგიშვილი (GE) 
(54) ჭარბთმიანობის საწინააღმდეგო  

საშუალება 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 60 
 
(11) U 2014 1838 Y (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 P 3/35 
B 60 P 3/32 

(10) AU 2014 13167 U (44) 15(403)/2014 
(21) AU 2013 013167 
(22) 2013 07 18 
(24) 2013 07 18 
(73) კონსტანტინე ჭრელაშვილი (GE) 

დეპოს ქ. 68, 4600, ქუთაისი (GE); 
ვილენი ჭრელაშვილი (GE) 
დეპოს ქ. 68, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) კონსტანტინე ჭრელაშვილი (GE); 
ვილენი ჭრელაშვილი (GE) 

(54) მისაბმელი დასაკეცი ტენტით 
__________________________________________ 
 
 
 
 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2014 811 S (51) 17-01  
(21) AD 2014 000811  
(22) 2014 07 23  
(28) 1  
(71) ომარ კვინიკაძე  (GE)  

დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 39, ბ. 61, 0159, თბილისი (GE)  
(72) ომარ კვინიკაძე  (GE)  
(54) კლავიატურა მუსიკალური ინსტრუმენტისთვის  
(55)    

1  
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dizainebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

(10) AD 2014 812 S  (51) 19-08  
(21) AD 2014 000812  
(22) 2014 07 28  
(28) 6  
(71) მოროზოვ ვიქტორ  ალექსანდროვიჩ (SU)  

კოსმონავტების გამზ., 5, კორპუსი გ, ბინა 40,   344092, რუსეთი, ქ. დონის როსტოვი (SU)  
(72) მოროზოვ ვიქტორ  ალექსანდროვიჩ (SU)  
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) ეტიკეტი  
(55)  

1    2  
 
 

3      4  
 
 

5       6  
___________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 
(11) D 2014 598 S (51) 32-00 
(10) AD 2014 794 S (44) 15(403)/2014 
(21) AD 2014 000794 
(22) 2014 04 17 
(24) 2014 04 17 
(18) 2019 04 17 
(73) შპს ,,ბორან სოფქიმია“ (GE) 

მარნეულის ქ. 44, 0165, თბილისი (GE) 
(72) ირაკლი დოლიძე (GE) 
(54) გრაფიკული სიმბოლო 
_______________________________________ 
 
(11) D 2014 599 S (51) 21-01 
(10) AD 2014 796 S (44) 15(403)/2014 
(21) AD 2014 000796 
(22) 2014 05 14 
(24) 2014 05 14 
(18) 2019 05 14 
(73) ეთერ ჭკადუა (GE) 

თამარაშვილის ქ. 11, ბ. 64, 0162,  
თბილისი (GE); 
გოჩა ჭკადუა (GE) 
თამარაშვილის ქ. 11, ბ. 64, 0162,  
თბილისი (GE) 

(72) ეთერ ჭკადუა (GE); 
გოჩა ჭკადუა (GE) 

(54) სათამაშო 
_______________________________________ 

registrirebuli dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
(11) D 2014 600 S (51) 09-01   
(21) AD 2014 000820   
(22) 2014 10 24 
(24) 2014 10 24 
(28) 1 
(18) 2019 10 24 
(73) შპს ,,კასტელ - ჯორჯია“ (GE) 

კახეთის გზატკეცილი, ლილოს ლუდის ქარხანა, 0198, თბილისი (GE) 
(72) მარიამ  ჭიჭინაძე (GE) 
(74) როლანდ გაბაძე 
(54) ბოთლი 
(55)    

1  
_________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/083115     (51) 10-02  
(15) 2014 03 14     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 14    
(28) 1  
(73) MONTRES BREGUET S.A.  

Place de la Tour 23, CH-1344 L'ABBAYE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Vincent LAUCELLA  

Route de France 38, 1348 Le Brassus, Suisse;  
1: Coralie DELMONT  
Grande Rue 17, 1347 Le Sentier, Suisse  

(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7  
 

_____________________________________________________ 

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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

(11) DM/083149     (51) 11-01  
(15) 2014 03 13     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 13    
(28) 9  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) 1-9: Jean-Claude MONACHON  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1.-9. Jewelry articles  
(55)  

1 2.1 2.2  
 
 

3 4 5 6  
 
 

7 8 9  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083150     (51) 10-02, 07  
(15) 2014 03 13     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 13    
(28) 8  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) 1: Christophe LASSERRE  

Chemin de la Blanche 8, 1253 Vandoeuvres, Suisse;  
2,3,4,5,8: Steve Kamilindi  
Rue Prévost-Martin 21, 1205 Genève, Suisse;  
6,7: Delphine ABDOURAHIM  
Rue de Carouge 63, 1205 Genève, Suisse  

(54) 1. Watch; 2.-7. Dials; 8. Watch  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7  
 
 

1.8 2.1 2.2 2.3 2.4  
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dizainebi 

2.5 2.6 3.1 3.2  
 

3.3 3.4 3.5 3.6 4.1  
 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  

5.6 6.1 6.2 6.3 6.4  
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dizainebi 

6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4  
 
 

7.5 7.6 8.1 8.2  
 
 

8.3 8.4 8.5 8.6  
 
 

8.7 8.8  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083152     (51) 11-01  
(15) 2014 03 19     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 19    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

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

1  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083153     (51) 10-02  
(15) 2014 03 19     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 19    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Min KIM  

St. Alban-Ring 238,,4052 Basel, Suisse  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2  
 

2.1 2.2  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083163     (51) 02-07  
(15) 2014 03 14     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 14    
(28) 2  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route des Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1.-2. Cuff links  
(55)  

1.1 1.2  
 
 
 

1.3 1.4 1.5 1.6  
 
 
 

1.7 2.1 2.2  
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dizainebi 

2.3 2.4 2.5  
 
 

2.6 2.7  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083164     (51) 10-02, 07  
(15) 2014 03 14     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 14    
(28) 2  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route des Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1. Pocket watch; 2. Winding key for a pocket watch  
(55)  

 

1.1 1.2 1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5 1.6 1.7 2.1  
 
 

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 

(11) DM/083172     (51) 11-01  
(15) 2014 03 17     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 17    
(28) 2  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1. Finger ring; 2. Bracelet  
(55)  
 

1      2  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083173     (51) 02-07  
(15) 2014 03 17     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 17    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1. Cuff link  
(55)  

1.1 1.2  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083174     (51) 10-02  
(15) 2014 03 17     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 17    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

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

1.1 1.2 1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5 1.6 1.7 1.8  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083175     (51) 10-02  
(15) 2014 03 17     (45) 2014/37 (2014 09 19)  
(22) 2014 03 17    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

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

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 
 

1.6 1.7 1.8  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083170     (51) 10-07  
(15) 2014 03 24     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 24    
(28) 3  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1.-2. Dials; 3. Oscillating weight  
(55)  

1.1 1/2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6  

1.7 2.1 2.2  

2.3 2.4 2.5  
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dizainebi 

2.6 2.7  
 

3.1 3.2 3.3 3.4  
 
 

3.5  
 
 

3.6  
 

3.7  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083182     (51) 10-02  
(15) 2014 03 20     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 20    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA  
(72) Min KIM  

St. Alban-Ring 238, 4052 Basel, Suisse  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1.1         1.2  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083195     (51) 10-07  
(15) 2014 03 24     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22)  2014 03 24    
(28) 10  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.) 

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1.-4. Watch bracelet buckles; 5.-9. Dials; 10. Watch case  
(55)   

1.1 1.2

1.3 1.4 1.5  
 

1.6 1.7  
 
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
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dizainebi 

2.5 2.6  
 

2.7 3.1  
 
 

3.2 3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6  
 
 

3.7 4.1  
 
 

4.2 4.3 4.4  
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dizainebi 

4.5 4.6  
 

4.7 5.1 5.2 5.3 5.4  
 
 

5.5 5.6  
 

5.7 6.1 6.2 6.3 6.4  
 
 

6.5

6.6 6.7  
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dizainebi 

7.1 7.2 7.3 7.4  
 
 

7.5 7.6  
 

7.7 8.1 8.2  
 

8.3 8.4 8.5  

8.6 8.7  

9.1 9.2  
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dizainebi 

9.3  
 

9.4  
 
 
 

9.5  
 

9.6  
 

9.7 10.1 10.2  
 

10.3    
 

10.4 10.5  
 

10.6 10.7  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083200     (51) 11-01  
(15) 2014 03 25     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 25    
(28) 4  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) 1, 2, 3: Chaeree KWON  

635 W. 42nd Street Apt. N17e, 10036 New York, États-Unis d'Amérique;  
4: Rie YATSUGI-KANG  
272 Highland Street, 07626 Cresskill, New Jersey, États-Unis d'Amérique  

(54) 1.-2. Bracelets; 3. Earring; 4. Jewelry article  
(55)  

1.1  
 

1.2  
 

1.3  
 

1.4

1.5 1.6  
 
 

1.7 1.8  
 

2.1  

                                                      
 

 #22  2014 11 25 
 

35 



                                                    
 
 

dizainebi 

2.2  
 

2.3  
 

2.4  
 

2.5 2.6  
 
 

2.7 2.8  
 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  
 
  
 
 

3.7 3.8 4.1 4.2  
 
 

                                                      
 

 #22  2014 11 25 
 

36 



                                                    
 
 

dizainebi 

4.3 4.4 4.5 4.6  

4.7 4.8  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083203     (51) 11-01  
(15) 2014 03 25     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 25    
(28) 3  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022 Bevaix, Suisse  
(54) 1. Brooch; 2. Earrings; 3. Bracelet  
(55)  

1.1     1.2      2  
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dizainebi 

3.1     3.2 3.3  
 

_____________________________________________________ 
 
 
 
(11) DM/083204     (51) 10-02  
(15) 2014 03 25     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 25    
(28) 2  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1.-2. Watches  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5 1.6  
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dizainebi 

1.7 1.8 2.1  
 

2.2 2.3 2.4  
 
 

2.5 2.6  
 

 

2.7 2.8  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083210     (51) 10-02, 07  
(15) 2014 03 24     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 24    
(28) 2  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) Delphine ABDOURAHIM  

Rue de Carouge 63, 1205 Genève, Suisse  
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dizainebi 

(54) 1. Watch; 2. Watch case  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6  
 

 
 

1.7 1.8 1.9 1.10  

1.11 1.12 2.1  
 
 
 

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7  
 
 
 

2.8 2.9 2.10  
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dizainebi 

2.11 2.12  
 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 
(11) DM/083211     (51) 10-07  
(15) 2014 03 26     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 26    
(28) 1  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) Delphine ABDOURAHIM  

Rue de Carouge 63, 1205 Genève, Suisse  
(54) 1. Dial  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5   1.6  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083212     (51) 10-07  
(15) 2014 03 26     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 26    
(28) 2  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS  
Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1.-2. Dials  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 2.1  

                                                      
 

 #22  2014 11 25 
 

42 



                                                    
 
 

dizainebi 

2.2  
 

 

2.3  
 

2.4  
 

2.5  
 

2.6  

2.7  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/083232     (51) 10-07  
(15) 2014 03 25     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 25    
(28) 1  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
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dizainebi 

(72) Yann LEIGGENER  
Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
Maamar BOULARAS, Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1. Watch case for wristwatch  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7  
 

_____________________________________________________ 
 
(11) DM/083396     (51) 11-01  
(15) 2014 03 21     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 21    
(28) 4  
(73) MONTRES BREGUET S.A. The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) (The Swatch Group Ltd.) (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ, TN,  

TR, UA  
(72) Vincent LAUCELLA  

Route de France 38, 1348 Le Brassus, Suisse;  
Coralie DELMONT  
Grande Rue 17, 1347 Le Sentier, Suisse  

(54) 1. Pendant necklace; 2. Necklace; 3. Earrings; 4. Finger ring  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
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dizainebi 

 

1.5 2.1 2.2  
 
 
 
 

2.3 2.4  
 
 
 

2.5 2.6  
 
 

3.1 3.2 3.3  
 
 
 

3.4 3.5  
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dizainebi 

3.6 3.7 4.1  
 
 
 

4.2 4.3 4.4 4.5  
 
 

4.6 4.7  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/083608     (51) 10-02  
(15) 2014 03 25     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 25    
(28) 4  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) Dominique Rivière  

360 E. 72nd Street, Apt. Nb 1003, 10021 New York N.Y., États-Unis d'Amérique;  
Chaeree KWON, 635 W. 42nd Street, Apt. N17e, 10036 New York N.Y., États-Unis d'Amérique  

(54) 1.-4. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6 1.7
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dizainebi 

1.8 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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dizainebi 

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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dizainebi 

(11) DM/083735    (51) 19-06  
(15) 2014 03 24    (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 03 24   (28) 1  
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

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

TR, UA  
(72) 1: Yann LEIGGENER  

Rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
1: Maamar BOULARAS, Route de Buchilles 44A, 2017 Boudry, Suisse  

(54) 1. Signing machine  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 
 

1.5 1.6  
 
 
 

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12  
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dizainebi 

  1.13 1.14

1.15

1.16 1.17  
 

1.18 1.19  
 

1.20 1.21  
 

_____________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/084336     (51) 26-03  
(15) 2014 09 04     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 09 04    
(28) 1  
(30) 28.03.2014; 002435636-0001; EM  
(73) SCHREDER, SOCIÉTÉ ANONYME  

Rue de Lusambo 67, B-1190 Brussels (BE)  
(85) --   
(86) BX, EM  
(87) BX, EM  
(88) BX, EM  
(89) EM  
(81) III. CH, GE, ME, MK, RS, UA  
(54) 1. Outdoor lighting fixture  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5 1.6  
 
 

1.7  
 

_____________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/084342     (51) 09-03  
(15) 2014 08 28     (45) 2014/38 (2014 09 26)  
(22) 2014 06 16    
(28) 1  
(30) 16.12.2013; 001 394 167; EM  
(73) ST HUBERT 13/15  

rue du Pont des Halles, F-94150 RUNGIS (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
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dizainebi 

(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, GE, GH, IS, LI, MC,  
ME, MK, MN, NA, NO, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  

(72) Claire Faleni  
27 rue Sainte Geneviève, 94150 Rungis, France  

(54) 1. Food packaging tray  
(55)  

1.1    1.2  
 

1.3    1.4  
 

1.5    1.6  
 

1.7  
 

_____________________________________________________ 
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(260) AM 2014 70572 A 
(210) AM 70572 
(220) 2014 03 28 
(731) ალ ვაჰდანია ჯენერალ ტრეიდინგ კო  

ლლს 
ს/ყ-29011 დუბაი, არაბთა გაერთიანებუ- 
ლი საამიროები 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავი, ლურჯი, ნაცრისფერი, თეთრი 
(531) 25.01.01-25.01.13-29.01.14- 
(511)  
34 _ სიგარეტები, პაპიროსები; სიგარები; თამ-
ბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71864 A* 
(210) AM 71864 
(220) 2013 04 15 
(731) პიერ ბალმაინ ს.ა. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.02- 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რე-
გულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ტრუმენტები; ინფორმაციის მაგნიტური მატა-
რებლები, მექანიზმები აპარატებისათვის წი-
ნასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, სა-
ანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუ-
შავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კო-
მპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები; 
ოპტიკური ლინზები; მიკრომეტრული ხრახნე-
ბი ოპტიკური ინსტრუმენტებისთვის; ოპტიკუ-
რი სათვალეები, სათვალეები, პენსნეები და 
მზის სათვალეები, ასევე, ჩარჩოები, ბუდეები, 
ნაწილები, კომპონენტები და აქსესუარები; 
ოპტიკური ბოჭკო (შუქგამტარი ვარვარის ძა-
ფები); ოპტიკური კონდენსატორები; ინფორმა-
ციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დი-
სკები; საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები კალკულატორების, ჯიბის ან ხელის 
(პორტატული) კალკულატორების ჩათვლით. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73340 A* 
(210) AM 73340 
(220) 2013 08 01 
(731) ვალტრა ოი აბ 

ვალმეტინკატუ 2, FI-44200 სუოლაჰტი,  
ფინეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

VALTRA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ სოფლის მეურნეობაში, მეტყევეობაში, სა-
მოქალაქო მშენებლობასა და კონსტრუირება-
ში გამოსაყენებელი მანქანები, დანადგარები 
და ხელსაწყოები; ნაწილები და ფიტინგები 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის. 
 

12 _ სოფლის მეურნეობაში, მეტყევეობაში, 
სამოქალაქო მშენებლობასა და კონსტრუირე-
ბაში გამოსაყენებელი სახმელეთო სატრან-
სპორტო საშუალებები, ტრაქტორები.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73739 A 
(210) AM 73739 
(220) 2013 08 30 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(731) შპს "Bolero & Company" 
ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
დავით ივერიელი 
DAVID IVERIELI 

ДАВИД ИВЕРИЕЛИ 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
33 _ ალკოჰოლური სასმელები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73932 A 
(210) AM 73932 
(220) 2013 09 16 
(731) შპს ღვინისა და ალკოჰოლური  

სასმელების კომპანია შაქრიანი 
ე. ახვლედიანის ქ. 66, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(540)  

Old Telavi 
Оулд Телави 

ოულდ თელავი 
(591) შავ-თეთრი 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვები "Telavi", "Телави" და `თე-
ლავი~ არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სა-
მართლებრივ დაცვას. 
(511)  
33 _ ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74694 A* 
(210) AM 74694 
(220) 2013 11 08 
(731) შპს გეო-ალკო 

ლილო 51, 0103, თბილისი, საქართველო 
(540)  

ძველი სარდაფი 
СТАРЫЙ ПОГРЕБ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74709 A 
(210) AM 74709 
(220) 2014 02 10 
(731) სნოუდონ ლიმიტედ 

ც/ო ჰფი ინტერნეიშნლ, პ.ო. ბოქს 118273,  
ოფის N83, 3რდ ფლორ, ოაზის სენტერ,  
ალ.კუოზ 1, შეიხ ზაიედ როუდ, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) ხათუნა იმნაძე 

(540)  

 
(591) ნაცრისფერი, წითელი 
(531) 27.05.07-29.01.12- 
(526) – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვა "Technic" არ ექვემდებარება 
დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
7 _ ტანსაცმლის სარეცხი მანქანები; ჭურჭ-
ლის სარეცხი მანქანები; სარეცხი მანქანები 
ტანსაცმლისათვის; საკვების ელექტრობლენ-
დერები; ელექტროწვენსაწურები; საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების ელექტრომიქსერე-
ბი; ხილ-ბოსტნეულის საწურები. 
 

11 _ საკვები ნარჩენების დამქუცმაცებლები; 
მტვერსასრუტები; საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მტვერსასრუტები; კონდიციონერე-
ბი; საცხობი ღუმელები; ტანსაცმლის საშრო-
ბები; კონვექციური ღუმელები; საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების აირსაშრობები; სამზა-
რეულო ელექტროღუმელები; ელექტროქვაბე-
ბი; სამზარეულო ელექტრობუხრები; ელექ-
ტროსაყინულეები; თბური ელექტროქოლგე-
ბი; სხივური გამათბობლები; ელექტრომაცივ-
რები; ოთახის ელექტრობუხრები; ელექტრო-
ღუმელები; ელექტროტოსტერ-ღუმელები; სა-
ყინულეები; გაზის მაცივრები; გაზის ბუხრე-
ბი; გაზის წყლის გამაცხელებლები; მაცივრე-
ბი; ყინულის კუბების დამამზადებელი მანქა-
ნები; მიკროტალღური ღუმელები; სამზარეუ-
ლოს მიკროტალღური ღუმელები; საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მიკროტალღური 
ღუმელები; პორტატული ელექტროგამათბობ-
ლები; გამწოვები; რეფრიჟერატორები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74710 A 
(210) AM 74710 
(220) 2014 02 10 
(731) სნოუდონ ლიმიტედ 

ც/ო ჰფი ინტერნეიშნლ, პ.ო. ბოქს 118273,  
ოფის N83, 3რდ ფლორ, ოაზის სენტერ,  
ალ.კუოზ 1, შეიხ ზაიედ როუდ, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

 
(591) ნაცრისფერი, წითელი 
(531) 27.05.07-29.01.12- 
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(511)  
7 _ ტანსაცმლის სარეცხი მანქანები; ჭურჭ-
ლის სარეცხი მანქანები; სარეცხი მანქანები 
ტანსაცმლისათვის; საკვების ელექტრობლენ-
დერები; ელექტროწვენსაწურები; საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების ელექტრომიქსერე-
ბი; ხილ-ბოსტნეულის საწურები. 
 

11 _ საკვები ნარჩენების დამქუცმაცებლები; 
მტვერსასრუტები; საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მტვერსასრუტები; კონდიციონერე-
ბი; საცხობი ღუმელები; ტანსაცმლის საშრო-
ბები; კონვექციური ღუმელები; საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების აირსაშრობები; სამზა-
რეულო ელექტროღუმელები; ელექტროქვაბე-
ბი; სამზარეულო ელექტრობუხრები; ელექტ-
როსაყინულეები; თბური ელექტროქოლგები; 
სხივური გამათბობლები; ელექტრომაცივრე-
ბი; ოთახის ელექტრობუხრები; ელექტროღუ-
მელები; ელექტროტოსტერ-ღუმელები; საყი-
ნულეები; გაზის მაცივრები; გაზის ბუხრები; 
გაზის წყლის გამაცხელებლები; მაცივრები; 
ყინულის კუბების დამამზადებელი მანქანები; 
მიკროტალღური ღუმელები; სამზარეულოს 
მიკროტალღური ღუმელები; საყოფაცხოვრე-
ბო დანიშნულების მიკროტალღური ღუმელე-
ბი; პორტატული ელექტროგამათბობლები; 
გამწოვები; რეფრიჟერატორები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75176 A 
(210) AM 75176 
(220) 2013 12 17 
(731) შპს `ფინარტგრუპ~    

ყიფშიძის ქ. 16-2, ბ. 1, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, ცისფერი, წითელი  
(531) 24.15.13, 17.01.03, 27.05.10, 28.19, 29.01.12 
(511)     
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
_____________________________________________________ 
 

(260) AM 2014 75177 A 
(210) AM 75177 
(220) 2013 12 17 
(731) დაინერზ კლაბ ინტერნეშენელ ლტდ. 

2500 ლეიკ ქუკ როუდი, რივერვუდზი,  
ილინოისის შტატი 60015, 
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.15.03 
(511)     
36 _ საფინანსო მომსახურებები; კრედიტ-ბა-
რათებით, დებიტ-ბარათებით და გადახდის ბა-
რათებით მომსახურებები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75178 A 
(210) AM 75178 
(220) 2013 12 17 
(731) დაინერზ კლაბ ინტერნეშენელ ლტდ.   

2500 ლეიკ ქუკ როუდი, რივერვუდზი,  
ილინოისის შტატი 60015, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

DINERS 
(591) შავ-თეთრი  
(511) 
36 _ საფინანსო მომსახურებები; კრედიტ-ბა-
რათებით, დებიტ-ბარათებით და გადახდის ბა-
რათებით მომსახურებები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75179 A 
(210) AM 75179 
(220) 2013 12 17 
(731) დაინერზ კლაბ ინტერნეშენელ ლტდ.  

2500 ლეიკ ქუკ როუდი, რივერვუდზი,  
ილინოისის შტატი 60015, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

DINERS CLUB 
INTERNATIONAL 

(591) შავ-თეთრი  
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვა " INTERNATIONAL" არ ექ-
ვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას. 
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(511)     
36 _ საფინანსო მომსახურებები; კრედიტ-ბა-
რათებით, დებიტ-ბარათებით და გადახდის ბა-
რათებით მომსახურებები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75213 A 
(210) AM 75213 
(220) 2013 12 20 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

KENT JET TUBE 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები, ასანთი; მწეველთა საკუთნო. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75214 A 
(210) AM 75214 
(220) 2013 12 20 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

MORE TO EVERY 
MOMENT 

(591) შავ-თეთრი  
(511)     
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები, ასანთი, მწეველთა საკუთნო. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75218 A 
(210) AM 75218 
(220) 2013 12 20 
(731) ინტელ კორპორეიშენ    

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა- 
კლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540)  

INTEL REALSENSE 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
9 _ კომპიუტერები; ხელის კომპიუტერები (პო-
რტატული); მინიკომპიუტერები; კომპიუტერუ-
ლი ტექნიკა; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ხმის ამომცნობი აპარატურა 
და პროგრამა; სიტყვის ტექსტად გარდაქმნის 

პროგრამული უზრუნველყოფა;  ხმოვანი აპ-
ლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
სიმბოლოს ამოცნობის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; ბუნებრივი (მშობლიური) ენის, მეტ-
ყველების, საუბრის, ენის, ხმის ამოცნობის და 
ხმის მონაცემების ამოსაბეჭდი ფორმის კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
სათვალთვალო 3D კამერა სისტემების და ჟეს-
ტების ამომცნობის ტექნიკური და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; ელექტრონული უსაფ-
რთხოების და სათვალთვალო აპარატურა; 
უსაფრთხოების პროგრამა და სათვალთვალო 
და ჟესტების ამომცნობი ტექნოლოგიები; ფი-
ჭური ტელეფონები; მობილური ტელეფონები; 
სმარტ-ტელეფონები; პორტატული და ხელის 
ელექტრონული პერსონალური ორგანაიზერე-
ბი; ხელსაწყოები და სამომხმარებლო ელექ-
ტრონული მოწყობილობები; ტელევიზორები, 
ციფრული მუსიკის პლეერები, DVD პლეერე-
ბი, ჩამწერები, შემქმნელები და ბარნერები, 
პერსონალური ციფრული მოწყობილობები, 
ციფრული კამერები და ციფრული ჩამწერები, 
სახლის თეატრის პროდუქცია, ვიდეოთამაშე-
ბი, აუდიოდრაივერები, ვიდეოდრაივერები, ვი-
დეო კამერები; გრაფიკული ბარათები, მონა-
ცემების გრაფიკული დამუშავების  მოწყობი-
ლობები (GPU), გრაფიკული ჩიპები, ვიზუალუ-
რი რედაქტორები, ვიზუალური თანაპროცე-
სორები, დამხმარე მოწყობილობები, პროგრა-
მული უზრუნველყოფა და ტექნიკა; პერსონა-
ლური ინფორმაციის მართვის კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა; მონაცემ-
თა ბაზების მართვის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; მონაცემთა ბაზის სინქრონიზაციის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტეგრალუ-
რი სქემები; ინტეგრალური სქემების მეხსი-
ერებები; ინტეგრალური სქემების ჩიპები; კომ-
პიუტერის ჩიპების ნაკრებები; ნახევრადგამ-
ტარიანი პროცესორები; ნახევრადგამტარიანი 
პროცესორის ჩიპები; ნახევრადგამტარული 
ჩიპები; მიკროპროცესორები; ნაბეჭდი პლატე-
ბი; ნაბეჭდი სქემები, ინტეგრალური სქემის 
პლატები, ნაბეჭდი პლატები და ელექტრული 
პლატები; ელექტრული პლატები; კომპიუტე-
რის (სისტემური პლატები) დედაპლატები; 
კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობა; 
ოპერაციული სისტემები; მიკროკონტროლე-
რები; მონაცემების პროცესორები; ცენტრა-
ლური პროცესორები (CPU); ნახევრადგამტა-
რიანი მეხსიერების მოწყობილობები, ნახევ-
რადგამტარიანი მეხსიერებები და ნახევრად-
გამტარიანი მეხსიერებების მოწყობილობები; 
დასაპროგრამებელი პროცესორები; ციფრუ-
ლი და ოპტიკური მიკროპროცესორები; კომ-
პიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; 
ვიდეოპლატები; აუდიოპლატები; აუდიო-ვი-
დეო პლატები; ვიდეოგრაფიკული აქსელერა-
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ტორები; მულტიმედიური აქსელერატორები; 
ვიდეოპროცესორები; ვიდეოპროცესორის 
პლატები;  მონაცემების მეხსიერებები; კომპი-
უტერული ტექნიკა, კომპიუტერის ჩიპები და 
მიკროპროცესორები, განკუთვნილი ელექტ-
რული უსაფრთხოების ზედამხედველობისთ-
ვის; კომპიუტერის ოპერაციული და საკონ-
ტროლო ალგორითმური პროგრამები;  კომპი-
უტერის ოპერაციული სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ოპერაციული 
სისტემები; კომპიუტერის სისტემის გაფართო-
ებები, ინსტრუმენტები და უტილიტები  დაკავ-
შირებული გამოყენებითი პროგრამების უზ-
რუნველყოფასთან პერსონალური კომპიუტე-
რების, ქსელების, სატელეკომუნიკაციო აპა-
რატურის და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის გამოყენებით პროგრამებთან კავში-
რისთვის; კომპიუტერიზებული სატელეკომუ-
ნიკაციო და ქსელური აღჭურვილობა, რომე-
ლიც შედგება ოპერაციული სისტემის პროგ-
რამული უზრუნველყოფით; აუდიო- და ვი-
დეოგრაფიკული ინფორმაციის რეალურ დრო-
ში გადაცემის, გადაგზავნის, მიღების, დამუ-
შავების და ციფრულ ფორმატში გარდამქმნე-
ლი კომპიუტერული ტექნიკა და პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ტექნიკურ-
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, კომპიუტერის უტილიტური პროგ-
რამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერის 
სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლე-
ბიც გამოიყენება კომპიუტერული სისტემის 
ტექნიკური მომსახურებისა და მუშაობისათ-
ვის; კომპიუტერის საინსტალაციო მოწყობი-
ლობები; მეხსიერების პლატები; მონაცემთა 
შენახვის მოწყობილობები, ჯამპ-მეხსიერებე-
ბი, ფლეშ-მეხსიერებები და თამბ-მეხსიერებე-
ბი; კომპიუტერული ტექნიკის და პროგრამე-
ბის უსაფრთხოების სისტემები, ქსელთაშორი-
სი დამცავი სისტემები (ეკრანები), ქსელური 
დაშვების სერვერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ქსელთაშორისი დამცავი სისტემე-
ბის შესაქმნელად და ტექნიკური მომსახურე-
ბისათვის; ვირტუალური კერძო ქსელების 
(VPN) კომპიუტერული ტექნიკა და კომპიუტე-
რული სერვერის ოპერაციული პროგრამული 
უზრუნველყოფა ქსელთაშორისი დამცავი სი-
სტემების შესაქმნელად და ტექნიკური მომსა-
ხურებისათვის; კომპიუტერული ქსელების 
უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; დაშვების კონტროლის და უსაფრთხოების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერუ-
ლი ტექნიკა და პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერული ქსელების დასაცავად არა-
სანქცირებული პირების მიერ მონაცემთა ქურ-
დობის ან დაზიანებისგან; კომპიუტერების შე-
მადგენელი ნაწილები; კომპიუტერის ხმის აქ-

სელერატორები; კომპიუტერის ხმის, მონაცე-
მების, გამოსახულების და ვიდეო-აქსელერა-
ტორები; ფლეშ-მეხსიერების პლატები და  
ფლეშ-მეხსიერების ბარათები; სატელეკომუ-
ნიკაციო მოწყობილობა და კომპიუტერული 
ქსელები, კერძოდ, დამუშავების და ოპერაცი-
ული სისტემები; სატელეკომუნიკაციო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები, კომპიუტერის მარ-
შრუტიზატორები (როუტერები), კონცენტრა-
ტორები (ჰაბები), სერვერები და გადამრთვე-
ლები; კომპიუტერული აპარატული და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ადგილობრივი და 
გლობალური კომპიუტერული ქსელების 
სრულყოფის, შენახვისა და სარგებლობისათ-
ვის; ტელევიზორის კომპიუტერული მისადგა-
მები; ელექტრული კონტროლის მოწყობილო-
ბა კომპიუტერების და გლობალური კომპიუ-
ტერული და კავშირის ქსელების სატელევი-
ზიო და საკაბელო მაუწყებლობასა და მოწ-
ყობილობებთან ინტერფეისისა და კონტრო-
ლისათვის; ინტეგრალური სქემების შემოწმე-
ბის და პროგრამირების აპარატურა; კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მეხსიერების აპარატუ-
რა და მოწყობილობა; ფიქსირებული ფუნქცი-
ის კომპიუტერის სერვერები; კომპიუტერული 
ქსელური ტექნიკა; კომპიუტერული ტექნიკა 
და პროგრამული უზრუნველყოფა დისტან-
ციური შეღწევისა და კომუნიკაციის შექმნის, 
ხელშეწყობისა და მართვისათვის ლოკალურ 
ქსელებში (LANS), ვირტუალურ კერძო ქსე-
ლებში (VPN), გლობალურ ქსელებში (WANS) 
და გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებში; 
მარშრუტიზატორის (როუტერი), გადამრთვე-
ლის, ჰაბისა და სერვერის ოპერაციული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ტე-
ქნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა 
მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის გლობა-
ლურ კომპიუტერულ საინფორმაციო ქსელებ-
თან დაშვებისთვის ფართო დიაპაზონის 
ინფორმაციის ძიების, აღდგენის, გადაცემის, 
მანიპულირებისა და გავრცელებისათვის; კო-
მპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
ინსტრუმენტები მესამე პირების დასახმარებ-
ლად პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკა-
ციების განსახორციელებლად; კომპიუტერუ-
ლი ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა უსადენო ქსელური კომუნიკაციებისათ-
ვის; ელექტრონიკასთან, ნახევარგამტარებ-
თან, ინტეგრალურ ელექტროაპარატურასა და 
მოწყობილობებთან, კომპიუტერებთან, ტელე-
საკომუნიკაციო საშუალებებთან, გართობას-
თან, ტელეფონთან, სადენიან და უსადენო ტე-
ლეკომუნიკაციებთან დაკავშირებული ჩატვი-
რთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები, წარ-
მოდგენილი საინფორმაციო ბიულეტენების, 
წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცე-
მების,  ბროშურების და ოფიციალური გამო-
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ცემების (`თეთრი წიგნი~) სახით; შემადგენე-
ლი ნაწილები და საკუთნო ყველა ზემოთ აღ-
ნიშნული საქონლისათვის; ზემოთ აღნიშნულ 
საქონელთან ერთად შემადგენელი ნაწილის 
სახით გაყიდული სახელმძღვანელოები და 
გლობალური კომპიუტერული ქსელიდან 
ჩატვირთვადი ელექტროსახელმძღვანელოები; 
სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, 
ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო 
(შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის 
გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგ-
როვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახუ-
ლების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებე-
ლი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მა-
ტარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-
დისკები, DVD და სხვა ციფრული ჩამწერი 
მოწყობილობები; სავაჭრო ავტომატები და 
მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გა-
დახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო 
მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი 
აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა; ცეცხლ-
მქრობები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75222 A 
(210) AM 75222 
(220) 2013 12 20 
(731) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი    

1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60642, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.01.18, 26.02.01 
(511)     
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები; პურ-
ფუნთუშეული და საკონდიტრო ნაწარმი; საკ-
ვები ყინული; შაქარი, თაფლი; ბადაგის ვაჟი-
ნი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; საკაზმები; 
სანელებლები; ყინული; ტკბილეული; საღეჭი 
რეზინა, გასაბერი საღეჭი რეზინა, კანფეტები, 
პიტნიანი საკონდიტრო ნაწარმი, შაქარყინუ-
ლი (მონპასიე) და პასტილა (კანფეტი). 
_____________________________________________________ 
 

(260) AM 2014 75232 A 
(210) AM 75232 
(220) 2013 12 23 
(731) ლოევე სა    

კალიე გოია 4, მადრიდი 28001, ესპანეთი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

AGUA DE LOEWE 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
3 _ სუნამოები, ტუალეტის წყლები, ოდეკო-
ლონები; საპნები პირადი გამოყენებისთვის; 
ეთერზეთები კოსმეტიკური მიზნებისთვის; დე-
ოდორანტები პირადი გამოყენებისთვის; კოს-
მეტიკური საშუალებები, კოსმეტიკური გელე-
ბი და პრეპარატები აბაზანისა და შხაპისთვის, 
კოსმეტიკური კრემები და ლოსიონები თმის, 
სახისა და სხეულისათვის; შამპუნები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75233 A 
(210) AM 75233 
(220) 2013 12 23 
(731) ლოევე სა    

კალიე გოია 4, მადრიდი 28001, ესპანეთი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.01, 27.07.17 
(511)    
3 _ სუნამოები, ტუალეტის წყლები, ოდეკო-
ლონები; საპნები პირადი გამოყენებისთვის; 
ეთერზეთები კოსმეტიკური მიზნებისთვის; 
დეოდორანტები პირადი გამოყენებისთვის; 
კოსმეტიკური საშუალებები, კოსმეტიკური 
გელები და პრეპარატები აბაზანისა და შხა-
პისთვის, კოსმეტიკური კრემები და ლოსიონე-
ბი თმის, სახისა და სხეულისათვის; შამპუ-
ნები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75244 A 
(210) AM 75244 
(220) 2013 12 24 
(731) სორემარტეკ ს.ა.   

ფინდელ ბიზნეს ცენტრი, კომპლექსი "ბ",  
რუე დე ტრევეს, L-2632 ფინდელი,  
ლუქსემბურგი 
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(740) გიორგი სარაჯიშვილი  
(540)  

ქინდერ ჯოი 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
30 _ პურ-ფუნთუშეული და საკონდიტრო ნა-
წარმი, შოკოლადი და შოკოლადის ნაწარმი, 
შაქარ-ყინული, შიგთავსიანი ან/და გარედან 
დაფარული ბისკვიტი, შიგთავსიანი ან/და გა-
რედან დაფარული ვაფლი, პრალინე, ნაყინები; 
კაკაოს სასმელები, შოკოლადის სასმელები, 
ჩაის სასმელები, ყავის სასმელები, კაკაოიანი 
წასასმელი კრემი, კაკაოიანი და ნიგვზიანი 
წასასმელი კრემი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75263 A 
(210) AM 75263 
(220) 2013 12 25 
(731) ებოტ პოინტ ოფ ქეა ინკ.  

(შტატ დელავერის კორპორაცია)   
400 კოლიჯ როუდ ისტ. პრინსტონი,  
ნიუ-ჯერსი 08540, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.13.25 
(511)    
5 _ რეაგენტები და კატალიზატორები  და   კა-
რტრიჯები რეაგენტებით და კატალიზატორე-
ბით, რომლებიც გამოიყენება  სამედიცინო მო-
წყობილობებში სისხლის ტესტირებისათვის. 
 

9 _ კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა და კომპიუტერული აპარატული საშუა-
ლებები, რომლებიც განკუთვნილია სამედიცი-
ნო დიაგნოსტიკურ მოწყობილობებში გამო-
ყენებისთვის; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა და კომპიუტერული აპარა-
ტული საშუალებები, რომლებიც განკუთვნი-
ლია გამოყენებისთვის  სამედიცინო  მოწყობი-
ლობაში სისხლის ტესტირებისათვის; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და 
კომპიუტერული აპარატული საშუალებები 
მონაცემების (მაჩვენებლების) მართვისათვის  
სისხლის ტესტირების სფეროში; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა და კომ-
პიუტერული აპარატული საშუალებები მონა-

ცემების (მაჩვენებლების) მართვისათვის სა-
მედიცინო დიაგნოსტიკურ მოწყობილობაში;     
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა და კომპიუტერული აპარატული საშუალე-
ბები მონაცემების (მაჩვენებლების) გადაცემის 
მართვისათვის სამედიცინო დიაგნოსტიკის 
სფეროში; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა და კომპიუტერული აპარატული 
საშუალებები სისხლის ტესტირებისთვის გან-
კუთვნილი აპარატურის დისტანციური მარ-
თვისათვის; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა და კომპიუტერული აპარა-
ტული საშუალებები სამედიცინო დიაგნოსტი-
კური მოწყობილობების დაშორებული კონტ-
როლისათვის.  
 

10 _ ხელსაწყოები, იარაღები სისხლის ტეს-
ტირებისთვის და აპარატული საშუალებების 
სისტემები სამედიცინო დიაგნოსტიკისთვის; 
კარტრიჯები  რეაგენტებით და კატალიზატო-
რებით  სისხლის პორტატიულ ანალიზატო-
რებში გამოყენებისთვის. 
 

42 _ სამედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობი-
ლობის და მასთან დაკავშირებული პროგრა-
მული უზრუნველყოფის და აპარატული სა-
შუალებების ტექნიკური მხარდაჭერისათვის 
მომსახურების შეთავაზება; სამედიცინო დი-
აგნოსტიკის სფეროში გამოყენებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის  ტექნიკური მხარ-
დაჭერისთვის მომსახურების შეთავაზება;  სა-
მედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობის 
ოპერატიული მართვის მომსახურების შეთა-
ვაზება;  სამედიცინო დიაგნოსტიკური სისტე-
მების დაშორებული მონიტორინგის მომსა-
ხურების შეთავაზება;  სამედიცინო დიაგნოს-
ტიკური მოწყობილობის მუშაობაში  ელექ-
ტრონული მონიტორინგის და გაუმართაობის 
გამოვლენის  მომსახურების შეთავაზება;  ინ-
ტერნეტის ქსელის ბაზაზე  პროგრამული 
პლატფორმის შეთავაზება  სამედიცინო დია-
გნოსტიკის  სფეროში  მონაცემების მართვის, 
მონიტორინგისა და ანალიზისათვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, როგორც  მომსახურე-
ბა სამედიცინო დიაგნოსტიკის სფეროში;   ჰო-
სტინგი,  მართვა, შემუშავება და  მხარდაჭერა   
გამოყენებითი პროგრამებისა  (პროგრამული 
დანართების), პროგრამული უზრუნველყოფი-
სა  და ვებსაიტების, რომლებიც დაკავშირებუ-
ლია  სამედიცინო დიაგნოსტიკურ მოწყობი-
ლობებთან  და სისტემებთან; კომპიუტერული 
მომსახურება, კერძოდ,  სამედიცინო დიაგნოს-
ტიკური მოწყობილობის მონაცემების დისტა-
ნციური მართვა; კომპიუტერული მომსახურე-
ბა, კერძოდ,  სამედიცინო დიაგნოსტიკური სი-
სტემების დაშორებული მართვა;  კომპიუტე-
რული მომსახურება, კერძოდ,  მონიტორინგის 
უზრუნველყოფა და ანგარიშის წარმოდგენა  
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სამედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობის 
მუშაობაზე და გაუმართაობაზე (უწესივრო-
ბაზე);   ქსელური  გარემოს შეთავაზება  დია-
ლოგის რეჟიმში, რომელიც  მოიცავს ტექნო-
ლოგიას, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს 
მონაცემებით გაცვლის შესაძლებლობას  სა-
მედიცინო დიაგნოსტიკის სფეროში; არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის  და 
გამოყენებითი პროგრამების (დანართების) 
დროებით სარგებლობაში  შეთავაზება  სამე-
დიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობის მო-
ნიტორინგისთვის და  მისგან მიღებული მონა-
ცემების მართვისათვის.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75264 A 
(210) AM 75264 
(220) 2013 12 25 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  

ლიმიტედ    
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2 PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

TASTELOK 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები, ასანთი, მწეველთა საკუთნო. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75277 A 
(210) AM 75277 
(220) 2013 12 26 
(731) ოტემპეიპერ ლიმიტიდ    

5 ფლორ რიერ სუიტ, ოუკფილდ ჰაუს,  
35  პერიმაუნტ როუდ, ჰეივორდს ჰის,  
უესტ სასექს RH16 3BW,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) ლილიანა დარახველიძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 02.09.23 
(511)     
14 _ ძვირფასი ქვები, მარგალიტი და ძვირფასი 
ლითონები, აგრეთვე მათი იმიტაციები; საიუ-
ველირო ნაწარმი; დროის რეგისტრაციის მოწ-
ყობილობები; ძვირფასი ქვებისა და ძვირფასი 
ლითონების და მათი იმიტაციებისგან დამზა-

დებული  სხვა ნაწარმი; ძვირფასი ლითონე-
ბისგან დამზადებული ქანდაკებები და სტა-
ტუეტები (სხვადასხვა ზომის ქანდაკებები); 
სამკაულები; სამკაულების და საათების შე-
სანახი ზარდახშები; ძვირფასი ლითონები და 
მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ნა-
კეთობები და საფარები, რომლებიც არ განე-
კუთვნება სხვა კლასებს; საათები და სხვა 
ქრონომეტრული მოწყობილობები; მაჯის საა-
თები; საათები, მაჯის საათების გარდა; ბი-
ჟუტერია; მაღვიძარები; სამაჯურები; ბროშე-
ბი; ყელსაბმები; (კოლიეები,) ბეჭდები და დი-
დი ბეჭდები (პერსტნები); საყურეები; ძეწკვე-
ბი; ჰალსტუხის სამაგრები; ჰალსტუხის ქინ-
ძისთავები; ბრელოკები; მანჟეტის საკინზეები 
(სამაგრები ზაპონკები); ალმასები; საიუველი-
რო ნაწარმი ალმასებით; საიუველირო ნა-
წარმი მარგალიტებით; ძვირფასი ქვებისაგან 
დამზადებული საიუველირო ნაწარმი; ძვირ-
ფასი ლითონებისაგან დამზადებული სამკაუ-
ლები; დეკორატიული ქინძისთავები (სარჭე-
ბი); საიუველირო ნაწარმისა და საათების ფუ-
ტლიარები და საფუთავები (ჩასადებები); გა-
საღებების ბრელოკები; მედლები; საათების 
სამაჯურები; საათების ძეწკვები; მაჯის ან ჯი-
ბის საათების კორპუსები; ზემოთ ხსენებული 
საქონლის ნაწილები და დეტალები ამ კლას-
ში შეტანილი. 
 

18 _ ძეხვის გარსი და მათი იმიტაციები; მზის 
და წვიმის ქოლგები; ხელჯოხები; ხელჩანთე-
ბი, ჩანთები, საფულეები და გადატანის სხვა 
საშუალებები; ტყავი და ტყავის იმიტაცია, 
ცხოველების ტყავი და ტყავის მასალა და მა-
თი ნაკეთობები; სასარაჯო-საუნაგირო ნაკე-
თობები, მათრახები (შოლტები) და ცხოველ-
თა ეკიპირება; ცხოველთა ტყავები; სამგზავ-
რო სკივრები და სამგზავრო ჩემოდნები; ცხე-
ნის უნაგირი და სასარაჯო ნაკეთობები; ჩან-
თები; ქალის ჩანთები; სამოგზაურო ფუტლია-
რები; ხელბარგი; სამოგზაურო სკივრები და 
საგზაო ჩემოდნები; პორტპლედები; ზურგჩან-
თები; სკოლის ჩანთები; პლაჟის ჩანთები; 
ბრტყელი ჩემოდნები; ზურგჩანთები; ტურის-
ტული ჩანთები; ბეწვეული; ტყავი ბეწვეულით; 
ცხოველთა საყელოები; ტანსაცმელი ცხოვე-
ლებისათვის; ტყავისა ან ტყავმუყაოსგან  კო-
ლოფები; დოკუმენტების შესანახი ბრტყელი 
ჩემოდნები; საფულეები; მოსწავლეთა პარტ-
ფელები და ზურგჩანთები; გასაღებების ფუტ-
ლიარები; პორტფელები (ტყავგალანტერეა); 
პატარა ხელჯოხები; სავიზიტო ბარათების ჩა-
სადებები; ტყავის ჩანთები მხარზე ჩამოსა-
კიდი; პორტმონე (საფულე); ტომრები; სამგ-
ზავრო ტომრები; ბავშვების სატარებელი ჩან-
თები; საოჯახო ჩანთები; დიდი საოჯახო ჩან-
თები; სამგზავრო სკივრები; სამგზავრო ჩან-
თები; სატუალეტე მოწყობილობების ნესესე-
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რები; წვიმის ქოლგების ჩასადებები; მზის 
ქოლგები; ხელჯოხების ტარები; დასაკეცი 
ხელჯოხები, რომლებიც გარდაიქმნება დასა-
ჯდომებში; სკამებად გადაქცევადი დასაკეცი 
ხელჯოხები; სატუალეტე მოწყობილობების 
ჩანთები; სამგზავრო ტომრები; საქამრე საფუ-
ლეები; სპორტული ჩანთები; საყოველდღეო 
ჩანთები; ჩანთები ნოტებისათვის; ჩანთა-პორ-
ტფელები; კოსმეტიკური ნივთების ჩანთები; 
კოსტიუმების, პერანგების და კაბების გადასა-
ტანი მოწყობილობები; ჰალსტუხების ფუტ-
ლიარები; საკრედიტო ბარათების საჭერები 
და ფუტლიარები; ტყავის ქამრები; მობილური 
ელექტრონული მოწყობილობების, ჯიბის პე-
რსონალური კომპიუტერების, მობილური ტე-
ლეფონების, MP3-ფლეერების  და გადასატანი 
კომპიუტერების ტყავის გადასატანი ჩანთები, 
ფუტლიარები დამცავი, კონტექნერები და გარ-
საცმები; ყელის ტყავის ზონრები მობილური 
ტელეფონებისათვის და MP3-ფლეერებისათ-
ვის; ტყავის კონვერტები; ტყავის ბაფთები; 
შინაური ცხოველების ტანსაცმელი; ტყავის 
თასმა (ძაღლის სატარებელი); ტყავის საბმე-
ლი (საბამი); გადასაკრავი ტყავის ავეჯისათ-
ვის; ტყავის კოლოფი ქუდებისათვის; პორტ-
ფელები დოკუმენტებისათვის; ფუტლიარები 
დოკუმენტებისათვის; ფუტლიარები სავიზი-
ტო ბარათებისათვის; აგრეთვე, ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი საქონლის ნაწილები და დეტალები 
შეტანილი ამ კლასში. 
 

25 _ ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურა-
ვები; დახურული ფეხსაცმელი (ნახევრადყე-
ლიანი) ზონარებზე;  ფეხსაცმელი;  კუსლები;  
ოთახის ფეხსაცმელი; აბანოს ფეხსაცმელი; 
სანდლები; სპორტული ფეხსაცმელი; პლაჟის 
ფეხსაცმელი; სათხილამურო ფეხსაცმელი; 
ბუცები; ფეხბურთის სათამაშო ფეხსაცმელი; 
სატანვარჯიშო ფეხსაცმელი; ფეხსაცმლის 
მეტალის შემოვლება; სარბენი ფეხსაცმელი; 
ყელიანი ფეხსაცმელი კლდეზე ცოცვისათვის; 
ყელიანი ფეხსაცმელი სპორტული; წინდები; 
ტრიკოტაჟის ნაწარმი; კოლგოტები; ქუდები; 
ბანდანები; კაცის ქუდები; მზის საჩრდილობ-
ლები - საჩიხი (წინაფრა) მზისაგან; ბერეტები; 
ყელსახვევები; ხელთათმანები; მიტენკები 
(უთითო ხელთათმანები); ქამრები (ტანსაცმ-
ლის ნაწილი); პერანგები; საფეხბურთო მაი-
სურები; პოლო-პერანგები; სპორტული პერან-
გები; შარვლები; ჯინსები; შორტები; სპორტუ-
ლი შორტები; საბანაო ტანსაცმელი; საბანაო 
ტრუსები (კაცისა); საბანაო კოსტიუმები; სა-
ბანაო ქუდები; ბიკინი; ქვედა საცვლები; ქა-
ლის საცვლები; ქალის საცვლები საქორწი-
ლო; კორსაჟები; ბიუსტჰალტერები; კორსეტე-
ბი [ქვედა საცვლები]; წვივსაკრავი (ლეკვერთ-
ხი); ქამრები [ქვედა საცვლები]; აჭიმი; კომბი-
ნაციები [ქვედა საცვლები]; თერმოსაცვლები; 

მამაკაცის ტრუსები; ტრუსები-სტრინგები; 
ტრუსები (საოჯახო); ტრუსები-შორტები; 
ტრუსები-შორტები ქალის; კორსეტმაისურე-
ბი; ბიუსტიე (ლიფები); ლიფები; საბანაო ხა-
ლათები; სავარჯიშო კოსტიუმები; ზემოდან 
ჩასაცმელი თანსაცმელი; მანტო; ქურთუკები; 
პარკები (პარკას); სათხილამურო ტანსაცმე-
ლი; წყალგაუმტარი და ცუდი ამინდისგან 
დამცავი ქურთუკები და პალტოები; სათხი-
ლამურო ტანსაცმელი; პლაჟის ტანსაცმელი; 
კოსტიუმები; პულოვერები და კარდიგანები; 
ტრიკოტაჟი [ტანსაცმელი]; ლეგინსები; ჰალს-
ტუხები; პიჟამოები; ჟილეტები; თავსახვევები; 
მანჟეტები; მამაკაცის ტანსაცმელი; ქალის 
ტანსაცმელი; ბავშვის ტანსაცმელი; ქვედა 
ტანსაცმელი; ტანსაცმელი მამაკაცებისათვის, 
ქალებისათვის, ბავშვებისათვის და ჩვილები-
სათვის; ფართო შარვლები; ქვედა ბოლოები; 
პალანტინები; ჯერსი [ტანსაცმელი]; ბლუზე-
ბი; კაბები; სურთუკები; საღამოს კაბები; სა-
რონგები; ტანსაცმელი ძილისათვის; ხალათე-
ბი; საბანაო ხალათები; სააბაზანოს ჩუსტები; 
სავარჯიშო მაისურები; საბავშვო წინსაფრები 
ქაღალდისგან გაკეთებულის გარდა; ჩულქე-
ბი; საყურეები [ტანსაცმელი]; ბანტი-ჰალსტუ-
ხები ფართო ბოლოებით; სმოკინგები; ჟილე-
ტები; კილტები; მოსასხამები; ბლეიზერები; 
კომბინეზონები; საძილე ნიღბები; ქამრები-სა-
ფულე; წინსაფრები; საქორწილო კაბები; სა-
ქორწილო კოსტიუმები; დედოფლის მეგობრე-
ბის კაბები; სიძის მეგობრების კოსტიუმები; 
ვუალები; მანჟეტები; ბოა; ბეწვეულის მოსას-
ხამები; ზამთრის სპორტული ტანსაცმელი; 
ტანსაცმელი სირბილისთვის, სიარულისთვის, 
ტურიზმისათვის, დასვენებისათვის და ველო-
სიპედით მგზავრობისათვის; კაპიუშონები; 
თავსაბურავები; ამ კლასში შეტანილი ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონლის ნაწილები და დეტა-
ლები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75299 A 
(210) AM 75299 
(220) 2013 12 27 
(731) ლაბორატუარე ტერამექს ს.ა.მ.    

6, ავენიუ ალბერტ II, 98000,  
მონაკო 

(740) ქეთევან წაქაძე 
(540)  

ZOELY 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
5 _ ჩასახვის საწინააღმდეგო ქიმიური საშუა-
ლებები [კონტრაცეპტივები]. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2014 75306 A 
(210) AM 75306 
(220) 2013 12 27 
(731) თი ბი ელ ლაისენსინგ ლლკ    

დომეინ დრაივი, სტრატემი, ნიუ-ჰემპშირი  
03885, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 05.01.04, 26.01.15, 27.05.22 
(511)     
25 _ ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75307 A 
(210) AM 75307 
(220) 2013 12 30 
(731) სბმ ინტერნეშენელ ტრაიდინგ ფზცო    

პ.ო. ბოქს: 263136, ჯებელ ალი, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) დავით ზურაბიშვილი  
(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.12, 26.01.10, 27.05.17, 26.03.23 
(511)         
9 _ ფეხსაცმელი უბედური შემთხვევის, გამო-
სხივების და ცეცხლისაგან დამცავად; დამცა-
ვი ხელთათმანი; დამცავი ჩაფხუტები; ყურსა-
ცობები; დამცავი სათვალეები/ლინზები. 
 

25 _ ჩექმები,  ფეხსაცმელი, წინსაფრები. 
 

28 _ აღჭურვილობა (მთამსვლელის). 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75311 A 
(210) AM 75311 
(220) 2013 12 30 
(731) ფემაშ მეთალ სანაიი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ორგანიზე სანაიი ბოლგესი, 9. ჯადდე  
№:17, მელიქგაზი-ქაისერი, თურქეთი 

(740) ლარისა ამირხანიანი  
(540) 

 
 

(591) იასამნისფერი, წითელი, შავი  

(531) 26.01.24, 26.11.12, 29.01.12 
(511)     
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქ-
მნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავე-
ბის, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები. ამწოვები სამზარეუ-
ლოსათვის, ჰაერის კონდიცირების ხელსაწ-
ყოები, ჰაერის კონდიცირების დანადგარები. 
ელექტრო და გაზის აპარატურა პროდუქტის 
თბური დამუშავებისთვის, კერძოდ, სამზარეუ-
ლოს ქურები, ღუმლები (სამზარეულოს ღუმ-
ლები), გრილები, სამზარეულოს საკუთნო, ავ-
ტოკალი (წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფ- 
სახარში ქვაბები) ელექტრული. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75325 A 
(210) AM 75325 
(220) 2013 12 30 
(731) ნუგზარ კუმელაშვილი  

თემქის დას. მე-11 მ/რ, კვ.3, კორპ. 56ბ.  
ბ. 60, თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ კუმელაშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 05.05.04 
(511)     
16 _ ტუალეტის ქაღალდი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75345 A 
(210) AM 75345 
(220) 2014 01 03 
(731) ო ელ ექს ბ.ვ.    

ტაურუსავენიუ 105, 2132 LS,  
ჰოოფდდორპი, ნიდერლანდი 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540) 

 
(591) იისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი,  

თეთრი  
(531) 27.05.23, 29.01.13, 27.05.17 
(511)     
9 _ ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული და 
ოპტიკური აპარატები და ინსტუმენტები; ხმის, 
გამოსახულების და მონაცემების ჩამწერი, გა-
დამცემი, სამაუწყებლო, მიმღები, შემნახველი, 
გამომსახველი ან აღმწარმოებელი აპარატუ-
რა და ინსტრუმენტები; კომპიუტერები, კომ-
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პიუტერული პროგრამები, კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერუ-
ლი მიკროსქემები (ჩიპები), ელექტრული სიგ-
ნალების კოდირებისათვის და დეკოდირები-
სათვის განკუთვნილი აპარატურა და ინსტრუ-
მენტები; დისტანციური კონტროლის მოწყო-
ბილობები; სმარტ-ბარათები; კოდირებული 
ბარათები; ანტენები; სატელიტური ანტენები; 
კაბელები; ოპტიკური ბოჭკო; გადამრთველე-
ბი; ადაპტერები; შემაერთებლები; შტეფსე-
ლის ჩანგლები; როზეტები და გამანაწილე-
ბელი კოლოფები; შემაერთებელი კოლოფები; 
ფირი, დისკები და კარტრიჯები, ყველა მო-
ნაცემების, ხმის ან გამოსახულების გადასა-
ტანად ან ჩასაწერად; კინოფირები, დამზადე-
ბული დემონსტრაციისათვის; აუდიო და/ან ვი-
დეო ჩანაწერები; მულტიმედიური კავშირისთ-
ვის განკუთვნილი ჩამწერი, გადამცემი, სამა-
უწყებლო, შემნახველი, გამომსახველი, მიმღე-
ბი და აღმწარმოებელი მოწყობილობები, მო-
ნაცემთა დასამუშავებელი აპარატურა; კომპი-
უტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და 
ინტერნეტით სარგებლობასთან დაკავშირებუ-
ლი აპარატურა და ინსტუმენტები; ელექტრო-
ნული პუბლიკაციები; ნაწილები (და ფიტინგე-
ბი) ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონლისათ-
ვის. 
 

35 _ წინადადებები გაყიდვებზე და საქონლის 
გაყიდვა საცალო და საბითუმო ვაჭრობის 
მაღაზიებში; სარეკლამო, საქონლის გასაღე-
ბაში ხელშეწყობის და სააგენტოების მომსა-
ხურება; სარეკლამო სივრცის გაქირავება; 
მომსახურება ბიზნესის მართვაში; ბიზნესთან 
და ბიზნესის მენეჯმენტთან დაკავშირებული 
საბუღალტრო, სარეკომენდაციო, საკონსულ-
ტაციო და საინფორმაციო მომსახურება; 
მომსახურება ბაზრის კვლევაში; ანგარიშების 
წაყენების მომსახურება; სარეკლამო და მარ-
კეტინგული მომსახურება; ხელმოწერა და 
ხელმომწერთათვის სარეკომენდაციო, საინ-
ფორმაციო, საკონსულტაციო და მართვასთან 
დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა; სავაჭრო ჩვენებების და გამოფენების 
მომზადება და ჩატარება; სარეკლამო და სა-
ქონლის გასაღების ხელშეწყობასთან დაკავ-
შირებული მასალების გავრცელება; ამ კლას-
ში შემავალი ყველა მომსახურება, რომელიც 
ეხება ან დაკავშირებულია ინტერნეტთან ან 
უზრუნველყოფილია ონლაინით ინტერნეტი-
დან; ყველა ზემოჩამოთვლილ მომსახურებას-
თან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება 
და გავრცელება. 
 

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

38 _ ხმოვან შეტყობინებებთან, მონაცემებთან, 
ბგერებთან და გამოსახულებებთან დაკავში-
რებული საკომუნიკაციო მომსახურება; მულ-
ტიმედიური კავშირის მომსახურება, ტელესა-
კომუნიკაციო (კავშირგაბმულობის) მომსახუ-
რება; რადიო, სატელევიზიო, თანამგზავრული 
და საკაბელო მაუწყებლობის მომსახურება; 
ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება; 
ბიზნესისათვის ან საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის განკუთვნილი ინფორმაციის გადაცე-
მა, უზრუნველყოფა და დემონსტრირება კომ-
პიუტერში შენახული მონაცემთა ბანკებიდან; 
წარმოდგენების და ღონისძიებების პირდაპი-
რი ეთერით მაუწყებლობა; საკომუნიკაციო 
აპარატურის და ინსტრუმენტების იჯარა, გა-
ქირავება და ლიზინგი; სატელევიზიო და ინ-
ტერნეტით მაუწყებლობა ხელმოწერით; ვებ-
გვერდებით უზრუნველყოფა; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებთან მიდგომისა და მიდგო-
მის დროის ლიზინგის უზრუნველყოფა; ამ 
კლასში შემავალი ყველა მომსახურება, რო-
მელიც ეხება ან დაკავშირებულია ინტერ-
ნეტთან ან უზრუნველყოფილია ონლაინით 
ინტერნეტიდან; ყველა ზემოჩამოთვლილ მომ-
სახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის მიწოდება და გავრცელება. 
 

42 _ კომპიუტერების გაქირავება; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყე-
ნება და მომსახურება; კომპიუტერული პროგ-
რამირება და კომპიუტერული პროექტირება; 
ამ კლასში შემავალი ყველა მომსახურება, 
დაკავშირებული კომპიუტერებთან, კომპიუტე-
რულ აპარატურასთან და აღჭურვილობასთან, 
კომპიუტერულ პროგრამირებასთან და კომ-
პიუტერულ პროექტირებასთან; დიზაინი, ხატ-
ვა და დავალებული აკრეფვა ინტერნეტში 
ვებგვერდების კომპილაციისათვის; ვებგვერ-
დების შექმნა და მომსახურება; ვებგვერდების 
ჰოსტინგი მესამე პირთათვის; ამ კლასში შე-
მავალი ყველა მომსახურება, რომელიც ეხება 
ან დაკავშირებულია ინტერნეტთან ან უზრუნ-
ველყოფილია ონლაინით ინტერნეტიდან; ამ 
კლასში შემავალი საინფორმაციო მომსახუ-
რება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75346 A 
(210) AM 75346 
(220) 2014 01 03 
(731) ო ელ ექს ბ.ვ.    

ტაურუსავენიუ 105, 2132 LS,  
ჰოოფდდორპი, ნიდერლანდი 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

OLX 
(591) შავ-თეთრი  
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(511)    
9 _ ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული და 
ოპტიკური აპარატები და ინსტუმენტები; ხმის, 
გამოსახულების და მონაცემების ჩამწერი, 
გადამცემი, სამაუწყებლო, მიმღები, შემნახვე-
ლი, გამომსახველი ან აღმწარმოებელი აპა-
რატურა და ინსტრუმენტები; კომპიუტერები, 
კომპიუტერული პროგრამები, კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერუ-
ლი მიკროსქემები (ჩიპები), ელექტრული სიგ-
ნალების კოდირებისათვის და დეკოდირები-
სათვის განკუთვნილი აპარატურა და ინსტრუ-
მენტები; დისტანციური კონტროლის მოწყო-
ბილობები; სმარტ-ბარათები; კოდირებული 
ბარათები; ანტენები; სატელიტური ანტენები; 
კაბელები; ოპტიკური ბოჭკო; გადამრთველე-
ბი; ადაპტერები; შემაერთებლები; შტეფსე-
ლის ჩანგლები; როზეტები და გამანაწილე-
ბელი კოლოფები; შემაერთებელი კოლოფები; 
ფირი, დისკები და კარტრიჯები, ყველა მონა-
ცემების, ხმის ან გამოსახულების გადასატა-
ნად ან ჩასაწერად; კინოფირები, დამზადებუ-
ლი დემონსტრაციისათვის; აუდიო და/ან ვი-
დეო ჩანაწერები; მულტიმედიური კავშირისთ-
ვის განკუთვნილი ჩამწერი, გადამცემი, სამა-
უწყებლო, შემნახველი, გამომსახველი, მიმ-
ღები და აღმწარმოებელი მოწყობილობები, 
მონაცემთა დასამუშავებელი აპარატურა; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
და ინტერნეტით სარგებლობასთან დაკავში-
რებული აპარატურა და ინსტუმენტები; ელ-
ექტრონული პუბლიკაციები; ნაწილები (და 
ფიტინგები) ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონ-
ლისათვის. 
 

35 _ წინადადებები გაყიდვებზე და საქონლის 
გაყიდვა საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მა-
ღაზიებში; სარეკლამო, საქონლის გასაღება-
ში ხელშეწყობის და სააგენტოების მომსახუ-
რება; სარეკლამო სივრცის გაქირავება; მომ-
სახურება ბიზნესის მართვაში; ბიზნესთან და 
ბიზნესის მენეჯმენტთან დაკავშირებული სა-
ბუღალტრო, სარეკომენდაციო, საკონსულტა-
ციო და საინფორმაციო მომსახურება; მომსა-
ხურება ბაზრის კვლევაში; ანგარიშების წაყე-
ნების მომსახურება; სარეკლამო და მარკე-
ტინგული მომსახურება; ხელმოწერა და ხელ-
მომწერთათვის სარეკომენდაციო, საინფორმა-
ციო, საკონსულტაციო და მართვასთან დაკავ-
შირებული მომსახურების უზრუნველყოფა; 
სავაჭრო ჩვენებების და გამოფენების მომ-
ზადება და ჩატარება; სარეკლამო და საქონ-
ლის გასაღების ხელშეწყობასთან დაკავშირე-
ბული მასალების გავრცელება; ამ კლასში 
შემავალი ყველა მომსახურება, რომელიც ეხე-
ბა ან დაკავშირებულია ინტერნეტთან ან უზ-
რუნველყოფილია ონლაინით ინტერნეტიდან; 
ყველა ზემოჩამოთვლილ მომსახურებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება და 
გავრცელება. 
 

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

38 _ ხმოვან შეტყობინებებთან, მონაცემებთან, 
ბგერებთან და გამოსახულებებთან დაკავ-
შირებული საკომუნიკაციო მომსახურება; 
მულტიმედიური კავშირის მომსახურება, ტე-
ლესაკომუნიკაციო (კავშირგაბმულობის) მომ-
სახურება; რადიო, სატელევიზიო, თანამგზავ-
რული და საკაბელო მაუწყებლობის მომსა-
ხურება; ახალი ამბების სააგენტოების მომსა-
ხურება; ბიზნესისათვის ან საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისათვის განკუთვნილი ინფორმაციის 
გადაცემა, უზრუნველყოფა და დემონსტრირე-
ბა კომპიუტერში შენახული მონაცემთა ბან-
კებიდან; წარმოდგენების და ღონისძიებების 
პირდაპირი ეთერით მაუწყებლობა; საკომუნი-
კაციო აპარატურის და ინსტრუმენტების იჯა-
რა, გაქირავება და ლიზინგი; სატელევიზიო 
და ინტერნეტით მაუწყებლობა ხელმოწერით; 
ვებგვერდებით უზრუნველყოფა; კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზებთან მიდგომისა და 
მიდგომის დროის ლიზინგის უზრუნველყოფა; 
ამ კლასში შემავალი ყველა მომსახურება, 
რომელიც ეხება ან დაკავშირებულია ინტერ-
ნეტთან ან უზრუნველყოფილია ონლაინით 
ინტერნეტიდან; ყველა ზემოჩამოთვლილ მომ-
სახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის მიწოდება და გავრცელება. 
 

42 _ კომპიუტერების გაქირავება; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყე-
ნება და მომსახურება; კომპიუტერული პროგ-
რამირება და კომპიუტერული პროექტირება; 
ამ კლასში შემავალი ყველა მომსახურება, 
დაკავშირებული კომპიუტერებთან, კომპიუტე-
რულ აპარატურასთან და აღჭურვილობასთან, 
კომპიუტერულ პროგრამირებასთან და კომ-
პიუტერულ პროექტირებასთან; დიზაინი, ხატ-
ვა და დავალებული აკრეფვა ინტერნეტში ვებ-
გვერდების კომპილაციისათვის; ვებგვერდე-
ბის შექმნა და მომსახურება; ვებგვერდების 
ჰოსტინგი მესამე პირთათვის; ამ კლასში შე-
მავალი ყველა მომსახურება, რომელიც ეხება 
ან დაკავშირებულია ინტერნეტთან ან უზრუნ-
ველყოფილია ონლაინით ინტერნეტიდან; ამ 
კლასში შემავალი საინფორმაციო მომსახუ-
რება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75461 A 
(210) AM 75461 
(220) 2014 01 16 
(731) ზურაბ ჩოხელი    
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წერეთლის გამზ. 72ა, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, წითელი, თეთრი  
(531) 01.15.11, 07.03.11, 26.04.24, 26.11.13,  

27.05.24, 28.19, 29.01.13 
(511)     
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75721 A 
(210) AM 75721 
(220) 2014 01 29 
(731) კატარ ეარვეის (კიუ.სი.ეს.სი.)    

პ.ო.ბოქს 22550, დოჰა, კატარი 
(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი  
(531) 26.01.12, 26.01.15, 27.05.10, 03.04.11, 28.01 
(511)     
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭ-
დი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუ-
შაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქა-
ღალდის საქონელი; საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავე-
ჯის გარდა);  სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის 
შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 
კლიშე; ჟურნალები და ბუკლეტები. 
 

39 _ სატრანსპორტო საშუალებები; საქონ-
ლის დაფასოება და საქონლის შენახვა; მოგ-
ზაურების ორგანიზება; საჰაერო გადაზიდ-
ვები; ორგანიზება (კრუიზების); მოგზაურო-
ბის ორგანიზება; სამოგზაურო ბილეთების 
დაჯავშნა; საკურიერო მომსახურება; მოგზა-
ურთა გადაყვანა; დაჯავშნა (სატრანსპორტო 
საშუალებების); გადაზიდვებთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია. 
_____________________________________________________ 

(260) AM 2014 75762 A 
(210) AM 75762 
(220) 2014 02 03 
(731) მაჯიდ ალ ფუტტაიმ რიტეილ ლლს    

პ.ო.ბოქს 124441, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები  

(740)  ლარისა ამირხანიანი 
(540) 

 
(591) წითელი, ლურჯი  
(531) 26.13.25, 29.01.12 
(511)     
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75794 A 
(210) AM 75794 
(220) 2014 02 06 
(731) ნოვარტის აგ    

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

MONTELAIR 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
5 _ ადამიანისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75795 A 
(210) AM 75795 
(220) 2014 02 06 
(731) ნოვარტის აგ    

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

МОНТЕЛАИР 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
5 _ ადამიანისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75796 A 
(210) AM 75796 
(220) 2014 02 06 
(731) ნოვარტის აგ    

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

მონტელაირი 
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(591) შავ-თეთრი  
(511)     
5 _ ადამიანისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75995 A 
(210) AM 75995 
(220) 2014 02 19 
(731) კოფე რიფაბლიკ 123 ლიმითედ    

მენეჯმენტ ოფის, კემპბელ კორტ,  
გლუსესტერ როუდ, ლონდონი  
SW7 4PD, გაერთიანებული სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

COFFEE REPUBLIC 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
30 _ დაფქული ყავა, ყავის სასმელები, ყავის 
გემოს მიმცემები, ყავის მარცვლები, სენდვიჩე-
ბი, შიგთავსიანი პურპროდუქტები, კრუასანე-
ბი, კექსები, ნამცხვრები და შოკოლადის კექ-
სები, პიკანტური და ტკბილი საუზმეული, ცო-
მეული საკონდიტრო ნაწარმი, ბისკვიტები, 
ფუნთუშები, შოკოლადით დაფარული ესპრე-
სოს მარცვლები და საკონდიტრო ნაწარმი. 
 

43 _ ყავაბარის  მომსახურებები, სენდვიჩბა-
რის მომსახურებები, კაფეს მომსახურებები, 
კაფეტერიის მომსახურებები, ნაყინის კაფეს 
მომსახურებები, რესტორნის მომსახურებები, 
თვითმომსახურების რესტორნის მომსახურე-
ბები. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76004 A 
(210) AM 76004 
(220) 2014 02 20 
(731) ბეგლი არგენტინა ს.ა.    

მარსელინო ბერნარდი 18, აროიტო, 
კორდობას პროვინცია, არგენტინის 
რესპუბლიკა 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

HOGAREÑAS 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
_____________________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 76128 A 
(210) AM 76128 
(220) 2014 02 28 
(731) გუგლ ინკ.    

1600 ამფისიეტე პარკუეი, მაუნტინ-ვიუ,  
კალიფორნია 94043, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.04.04, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.01 
(511)     
9 _ კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომლითაც შესაძლებელია ელექტრო-
ნული მედიის ან ინფორმაციის   ატვირთვა, გა-
მოქვეყნება, ჩვენება, ეკრანზე ასახვა, მონიშ-
ვნა, ბლოგირება, გაზიარება ან სხვანაირად 
მიწოდება ინტერნეტის ან კავშირის სხვა სა-
ხის  ქსელების მეშვეობით. 
 
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 _ მესამე პირების სახელით ხელშემწყობი 
მომსახურება; ხელშემწყობი მომსახურება ინ-
ტერაქტიური გართობისა და განათლების 
სახით; ხელშემწყობი მომსახურება მულტიმე-
დიური შინაარსების გაზიარების სახით ინ-
ტერნეტის, კომპიუტერის და კავშირის სხვა 
სახის ქსელების მეშვეობით; სარეკლამო მომ-
სახურება. 
 

38 _ მაუწყებლობასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ვებ-მაუწყებლობასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; კავშირის ელექტრონულ 
საშუალებებთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; ინფორმაციის, ტექსტის, კოდების, შეტყო-
ბინებების, მონაცემების და შინაარსების გა-
დაცემა ინტერნეტის და კომპიუტერის და კავ-
შირის სხვა სახის საშუალებების, უსადენო 
და მობილური ქსელების მეშვეობით;    ფორუ-
მების, ჩათ-რუმების, ჟურნალების და ბლო-
გების ინტერაქტიურ რეჟიმში უზრუნველყოფა 
და დაგზავნის სერვერების უზრუნველყოფა 
მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების, კო-
მენტარების და მულტიმედიურ შინაარსებთან 
წვდომისა და გადაცემის მიზნით. 
 

41 _ მომსახურება გართობის სფეროში; მომ-
სახურება აღზრდისა და განათლების სფერო-
ში; ვიდეოგანაწილების პორტალით უზრუნ-
ველყოფა გართობისა და განათლების მიზ-
ნით; მომსახურება დაკავშირებული ციფრულ 
ვიდეო, აუდიო და მულტიმედიურ გამოცემას-
თან. 
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42 _ კომპიუტერთან დაკაშირებული მომსახუ-
რება; ინტერნეტთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება;  აპლიკაციური პროვაიდერული მომ-
სახურება; არაჩატვირთვად პროგრამულ უზ-
რუნველყოფასთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
არაჩატვირთვად პროგრამულ უზრუნველყო-
ფასთან წვდომის უზრუნველყოფა, რომლი-
თაც შესაძლებელია ელექტრონული მედიის, 
მულტიმედიური შინაარსების, ვიდეოს, ფილ-
მების, სურათების, გამოსახულებების, ტექს-
ტების, ფოტოების, თამაშების, მომხმარებლის 
მიერ შექმნილი შინაარსების, აუდიოშინაარ-
სების და ინფორმაციის ატვირთვა, ჩატვირთ-
ვა, შეგროვება, გამოქვეყნება, განაწილება, 
ჩვენება, რედაქტირება, თამაში, ნაკადური გა-
დაცემა, დათვალიერება, წინასწარი დათვა-
ლიერება, ეკრანზე გამოტანა, მონიშვნა, ბლო-
გირება, გაზიარება, მანიპულაცია, გავრცელე-
ბა, გამოცემა, აღდგენა ან სხვა სახით უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტის, კომპიუტერის და კავ-
შირის სხვა სახის ქსელების მეშვეობით; არა-
ჩატვირთვად პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან წვდომის უზრუნველყოფა, რომლითაც 
შესაძლებელია მულტიმედიური შინაარსების 
და კომენტარების გაზიარება მომხმარებლებს 
შორის; არაჩატვირთვად პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან წვდომის უზრუნველყოფა, 
რომლითაც შესაძლებელია შინაარსის პრო-
ვაიდერების მიერ მულტიმედიური შინაარსე-
ბის კონტროლი; მულტიმედიური შინაარსების 
ჰოსთინგი მესამე პირებისათვის; გასართობი 
და საგანმანათლებლო მულტიმედიური შინა-
არსების ჰოსთინგი მესამე პირებისათვის. 
  

45 _  სოციალური ქსელების მომსახურება ინ-
ტერაქტიურ რეჟიმში. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76166 A 
(210) AM 76166 
(220) 2014 03 05 
(731) კაბუშიკი კაიშა ტოშიბა  

ასევე ვაჭრობს როგორც ტოშიბა 
კორპორეიშენ    
1-1, შიბაურა 1-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.17 
(511)     
35 _ რეკლამა ინტერნეტით; რეკლამა; სავაჭ-
რო მარკების, დისკონტური ფასიანი ბარათე-
ბის და კუპონების გაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ბიზნესის 
მართვის ანალიზი ან კონსულტაციები ბიზნე-

სის სფეროში; მარკეტინგული გამოკვლევები 
და ანალიზი; საქონლის გაყიდვასთან დაკავ-
შირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტის საშუალებით; კომერციულ ოპერა-
ციებთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა; ცხოვრების სტილის მაჩვენებ-
ლების ანალიზი; სამოქალაქო მდგომარეობის 
შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ანა-
ლიზი; კოსმეტიკურ საშუალებებთან და მომ-
სახურებებთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის შეგროვება და ანალიზი; კომპიუტერის მო-
ნაცემებთა ბაზაში ინფორმაციის დაგროვება 
და შეგროვება; სამსახურში დაქირავების სა-
აგენტოები; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; 
დოკუმენტების აღწარმოება; საოფისე სამსა-
ხური, სახელდობრ, სისტემატიზაცია, კერ-
ძოდ, დოკუმენტების ან მაგნიტური ლენტების; 
მესამე პირთათვის მომსახურების გაწევა ინ-
ფორმაციის დამმუშავებელ მოწყობილობებ-
თან მუშაობისთვის, სახელდობრ, კომპიუტერ-
თან, საბეჭდ მანქანასთან, ტელექსის-აპარა-
ტებთან და სხვა მსგავს საოფისე მოწყობი-
ლობებთან მუშაობისთვის; საბეჭდი მანქა-
ნების, ასლის გადამღები მოწყობილობების 
და ტექსტ-პროცესორების გაქირავება; შრო-
მითი მოწყობის საკითხებთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციით უზრუნველყოფა; სავაჭრო 
ავტომატების გაქირავება. 
 

37 _ ელექტროსადგურების მშენებლობა; ზო-
გადი მნიშვნელობის სამშენებლო სამუშაოე-
ბი; საზეინკლო-ტექნიკური სამუშაოები და 
წყალგაყვანილობასთან დაკავშირებული სა-
მუშაოები;  სამედიცინო მანქანების და აპარა-
ტების დაყენება; სამანქანო მოწყობილობების 
დაყენება; ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები; 
სატელეკომუნიკაციო ხაზების გაყვანა (მონ-
ტაჟი); სამშენებლო ნაგებობების დანგრევა; 
ფოტო გალვანური (ფოტო ელექტრული) გენე-
რატორების დაყენება, რემონტი და ტექნიკური 
მომსახურება; მშენებლობა; მშენებლობასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები; სამშენებ-
ლო მოწყობილობების დამუშავება, შემოწმე-
ბა და ტექნიკური მომსახურება; ველოსიპედე-
ბის რემონტი; ველოსიპედების ტექნიკური მო-
მსახურება; ავტომობილების რემონტი ან ტექ-
ნიკური მომსახურება; სარკინიგზო მოძრავი 
შემადგენლობების რემონტი ან ტექნიკური 
მომსახურება; ორთვლიანი მოტო ტექნიკის 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; კინე-
მატოგრაფიული მანქანების და აპარატურის 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ოპტი-
კური მოწყობილობების და ინსტრუმენტების 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ფოტო-
გრაფიული ტექნიკის და აპარატურის რემონ-
ტი ან ტექნიკური მომსახურება; ამწეების რე-
მონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ესკალა-
ტორების რემონტი ან ტექნიკური მომსახუ-

 
 #22  2014 11 25 

 
68 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

რება; ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის მანქანების 
და აპარატურის რემონტი ან ტექნიკური მო-
მსახურება; სახანძრო სიგნალიზაციების რე-
მონტი ან ტექნიკური მომსახურება; საოფისე 
მანქანების და აპარატების რემონტი ან ტექ-
ნიკური მომსახურება; ჰაერის კონდიცირების 
აპარატურის რემონტი ან ტექნიკური მომსახუ-
რება; სანთურას რემონტი ან ტექნიკური მომ-
სახურება; ბოილერების რემონტი ან ტექნი-
კური მომსახურება; ტუმბოების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; სამაცივრო მანქანე-
ბის და აპარატების რემონტი ან ტექნიკური 
მომსახურება; გამშვები ძრავების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერების რე-
მონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ელექტრო-
ნული მანქანების და აპარატების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; სატელეკომუნიკა-
ციო მანქანების და აპარატების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; სამშენებლო მანქა-
ნების და აპარატების რემონტი ან ტექნიკური 
მომსახურება; საყოფაცხოვრებო ელექტრო 
ხელსაწყოების რემონტი ან ტექნიკური მომ-
სახურება; ელექტრო განათების ხელსაწყოე-
ბის რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
ელექტრო ენერგიის განაწილების ან კონტრო-
ლის მექანიზმების და აპარატურის რემონტი 
ან ტექნიკური მომსახურება; სიმძლავრის (კვე-
ბის) გენერატორების რემონტი ან ტექნიკური 
მომსახურება; ელექტრო ძრავების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; ლაბორატორიის აპ-
არატების და ინსტრუმენტების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; გამზომი და ტეს-
ტირების მანქანების და ინსტრუმენტების რე-
მონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სამედი-
ცინო დანიშნულების მანქანების და აპარატე-
ბის რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სა-
ბეჭდი და სამკაზმაო (საამკინძაო) მანქანების 
და აპარატების რემონტი ან ტექნიკური მომ-
სახურება; ქიმიური დამუშავების მანქანების 
და აპარატების რემონტი ან ტექნიკური მომ-
სახურება; ლითონზე სამუშაო მანქანების და 
იარაღების რემონტი ან ტექნიკური მომსახუ-
რება; სამრეწველო დანიშნულების ღუმელე-
ბის რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
ბირთვული რეაქტორების (ატომური რეაქტო-
რის) რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
მზის ენერგიაზე მომუშავე ღუმელების რემონ-
ტი ან ტექნიკური მომსახურება; ინტეგრალუ-
რი სქემების მწარმოებელი მანქანების და 
მოწყობილობების სისტემების  რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; ნახევარგამტარების 
მწარმოებელი მანქანების და მოწყობილობე-
ბის სისტემების  რემონტი ან ტექნიკური მომ-
სახურება; ხე-ტყის დამზადების, ხე-ტყის და-
მუშავების, ფანერების და მრავალფენოვანი 
ფანერების დამამზადებელი მანქანების და 
აპარატების რემონტი ან ტექნიკური მომსახუ-

რება; დამმუხტავი სადგურების მოწყობილო-
ბების, რომელიც გამოიყენება ორთვლიანი 
მოტოტექნიკის დამუხტვისთვის აკუმულატო-
რული ბატარეების საშუალებით, დამმუხტავი 
სადგურების მოწყობილობების, რომელიც გა-
მოიყენება ავტომობილების დამუხტვისთვის 
აკუმულატორული ბატარეების საშუალებით 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; და დამ-
მუხტავი სადგურების მოწყობილობების, რო-
მელიც გამოიყენება ველოსიპედების დამუხტ-
ვისთვის აკუმულატორული ბატარეების საშუ-
ალებით რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
ბენზინ-გასამართი სადგურების მოწყობილო-
ბების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
პარკირების მექანიზებული სისტემების რე-
მონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სამრეწვე-
ლო დანიშნულების ჭურჭლის სარეცხი მან-
ქანების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
სამრეწველო დანიშნულების სამზარეულოს 
მოწყობილობების რემონტი ან ტექნიკური  
მომსახურება; სავაჭრო ავტომატების რემონ-
ტი ან ტექნიკური მომსახურება; მექანიკურ 
ამძრავიანი იატაკის გამწმენდი მანქანების 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სილა-
მაზის სალონებში ან საპარიკმახეროებში გა-
მოყენებული მოწყობილობების და აპარატე-
ბის რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
წყლის დაბინძურების მაკონტროლებელი მო-
წყობილობების რემონტი ან ტექნიკური მომსა-
ხურება; წყლის გამწმენდი აპარატების რემონ-
ტი ან ტექნიკური მომსახურება; ნარჩენების 
მამჭიდროებელი მანქანების და აპარატურის 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; ნარჩე-
ნების დამქუცმაცებელი მანქანების და აპა-
რატების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურე-
ბა; ატომური ელექტროსადგურების რემონტი 
ან ტექნიკური მომსახურება; ქიმიური ქარხ-
ნების რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; 
ელექტროსადგურების რემონტი ან ტექნიკური 
მომსახურება; სამზარეულოს არა-ელექტრო 
სახურებელი მოწყობილობების რემონტი ან 
ტექნიკური მომსახურება; სათამაშოების ან 
თოჯინების რემონტი ან ტექნიკური მომსახუ-
რება; აბაზანის დეტალების და ნაწილების 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; წყლის 
ჩამოსასხმელი ავზაკიანი უნიტაზების რემონ-
ტი ან ტექნიკური მომსახურება; სათვალეების 
რემონტი ან ტექნიკური მომსახურება; სამედი-
ცინო დანიშნულების ინსტრუმენტების და სა-
მედიცინო მოწყობილობების სტერილიზაცია; 
მანქანების სარეცხი მოწყობილობების გაქი-
რავება;  ელექტრო სარეცხი მანქანების გაქი-
რავება; თეთრეულის საშრობების გაქირავება; 
ტანსაცმლის საშრობი დანადგარების გაქირა-
ვება. 
 

38 _ მონაცემების, გამოსახულების, აუდიო, 
ვიდეო, შეტყობინებების და დოკუმენტების 

 
 #22  2014 11 25 

 
69 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ელექტრონული გადაცემა და მოპოვება; მომ-
სახურებები საკომუნიკაციო სისტემაში შეღ-
წევის უზრუნველყოფაში; ელექტრონული 
ფოსტით მომსახურებები; ბგერის, გამოსახუ-
ლების, ვიდეო მონაცემების გადაცემა ინტერ-
ნეტით; ინტერნეტში სადისკუსიო ფორუმებში 
შეღწევის უზრუნველყოფა; ონ-ლაინ რეჟიმში 
ინტერაქტიული სოციალური ქსელებით მომ-
სახურებები; კომუნიკაცია კომპიუტერული 
ტერმინალების გამოყენებით კომპიუტერულ 
ქსელში (ინტერნეტში); კომპიუტერულ ქსელ-
ში შეღწევის უზრუნველყოფა; გლობალურ 
კომპიუტერულ ქსელში შეღწევისთვის დროის 
ქირაობა; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ქსელებში (ინტერნეტის ჩათვლით) შეღწევის 
უზრუნველყოფა; ტელემაუწყებლობის, საკა-
ბელო ტელემაუწყებლობის ან რადიომაუწ-
ყებლობის საკითხებში ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; ტელემაუწყებლობის, საკაბელო 
ტელემაუწყებლობის ან რადიომაუწყებლობის 
პროგრამების ლისტინგის საკითხებში ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა; სატელეგრაფო 
კომუნიკაციები; კომუნიკაციები ტელეფონით; 
მომსახურებები საკომუნიკაციო მონაცემების 
მიწოდებაში; სატელეკომუნიკაციო მომსახუ-
რებები, სახელდობრ, მომსახურებები მონა-
ცემთა გადაცემების უზრუნველყოფაში ინ-
ტერნეტით; აუდიო და ვიდეო მაუწყებლობა; 
რადიო მაუწყებლობა; ახალი ამბების სააგენ-
ტოები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობე-
ბის გაქირავება, ტელეფონების და ფაქსის 
მანქანების ჩათვლით. 
 

41 _ კომპიუტერული ქსელების საშუალებით 
გამოსახულებასთან, ვიდეოფაილებთან და 
მუსიკასთან დაკავშირებული ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; ბგერითი ფაილების, მუსი-
კალური ფაილების, გამოსახულების ფაილე-
ბის და ფილმების ფაილების უზრუნველყოფა 
კომპიუტერული ქსელით (გარდა ჩატვირთ-
ვადი ფაილებისა); დისტანციური საგანმანათ-
ლებლო და აღმზრდელობითი ტიპის მომსახუ-
რებები, ინტერნეტის ქსელით სწავლების კურ-
სების უზრუნველყოფის საკითხებში საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული 
ოპერაციების, კომპიუტერული პროგრამირე-
ბის, ელექტრონული კომერციის, ეკონომიკის, 
ბიზნესის მართვის, ბიზნეს დოკუმენტების 
შექმნისთვის, კორპორაციული ფინანსების, 
ბიზნესის, პერსონალის მომზადების, კორპო-
რაციული ეთიკის და კორპორაციული რეგუ-
ლირების, ტექნოლოგიის, ენათმცოდნეობის 
სფეროებში; განათლების საკითხებში კონ-
სულტაციები პერსონალის მომზადება-სწავ-
ლების სფეროში; ბიზნეს საწარმოებისთვის 
მომსახურებების გაწევა პერსონალის მომზა-
დება-სწავლების სფეროში; მესამე პირთათვის 
სასწავლო მასალების დამუშავება პერსონა-

ლის მომზადება-სწავლების სფეროში; ენების 
შესწავლაში მომსახურებები; სამედიცინო და-
ხმარებისა და ჯანდაცვის საკითხებში საგან-
მანათლებლო-აღმზრდელობითი და მომზადე-
ბა-სწავლების სფეროში მომსახურებები; კოს-
მეტიკური საშუალებების და კოსმეტოლო-
გიის საკითხებში საგანმანათლებლო-აღმზრ-
დელობითი მომსახურებები; ხელოვნებასთან, 
ხელით ნაკეთობებთან, სპორტთან ან ზოგად 
განათლებასთან მიმართებაში საგანმანათ-
ლებლო-აღმზრდელობითი და სწავლებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები; სემინარე-
ბის მოწყობა, ჩატარება და ორგანიზება; 
ელექტრონული პუბლიკაციების უზრუნველ-
ყოფა; ლიტერატურის და დოკუმენტური  ჩანა-
წერების საცნობო ბიბლიოთეკებით მომსახუ-
რება; წიგნების პუბლიკაცია; ფილმების, კონ-
ცერტების, სპექტაკლების ან მუსიკალური 
წარმოდგენების მოწყობა და დაგეგმვა; ცოცხ-
ლად კონცერტების და მუსიკალური წარმოდ-
გენების ჩატარება; რადიო ან ტელეპროგრა-
მების წარმოება; ვიდეოფილმების წარმოება 
განათლების, კულტურის, გართობის ან სპორ-
ტის სფეროში [გარდა ფილმებისა ან ტელე-
პროგრამებისა, და ასევე სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის განკუთვნილის გარდა]; სპორტული 
შეჯიბრებების ორგანიზება, მოწყობა და ჩა-
ტარება; გასართობი ღონისძიებების ორგანი-
ზება ფილმების, კონცერტების, სპექტაკლე-
ბის, მუსიკალური წარმოდგენების, სპორტუ-
ლი შეჯიბრებების, დოღის, ველორბოლის, 
ნიჩბოსნობის და ავტორბოლების გარდა; 
ფილმების გადაღებისათვის, კონცერტების ჩა-
ტარებისათვის, სპექტაკლების, მუსიკალური 
წარმოდგენების ან საგანმანათლებლო-აღმ-
ზრდელობითი ღონისძიებებისთვის მოედნე-
ბის (ფართობების) უზრუნველყოფა; კინო 
ტექნიკისა და კინო აპარატურის გაქირავება; 
ტელევიზორების გაქირავება; რადიოგადამცე-
მების გაქირავება; ოპტიკური ხელსაწყოების 
და აპარატების გაქირავება. 
 

42 _ არქიტექტურული დიზაინი; გეოლოგიური 
ძიება; გეოლოგიური ძიება ან კვლევები; კომ-
პიუტერული ტექნიკის, ელექტროხელსაწყოე-
ბის, საინფორმაციო სისტემის მოწყობილობე-
ბის და სხვა მანქანების, აპარატების, ინსტრუ-
მენტების (მათი ნაწილების ჩათვლით) დამუ-
შავება, ასევე, იმ სისტემის დამუშავება, რომე-
ლიც შედგება ამ მანქანებისგან, აპარატების-
გან და ინსტრუმენტებისაგან; სამრეწველო 
დიზაინი; საფუთავის დიზაინი; პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება, კომპიუტერუ-
ლი  პროგრამირება ან კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსა-
ხურება; ტექნიკის საკითხებში კონსულტა-
ციების გაწევა კომპიუტერების, ავტომობი-
ლების და სხვა მანქანების ფუნქციონირებაზე, 
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ექსპლოატაციაზე და სხვა, რომელთა მუშაო-
ბისას მოითხოვება პროფესიული ცოდნის მა-
ღალი დონე, მუშაობის გამოცდილება და უნა-
რი, რათა დაკმაყოფილებული იქნას მოთხოვ-
ნები სიზუსტეზე მათი მუშაობის პროცესში; 
სამშენებლო კონსტრუქციებზე ან ქალაქის 
დაგეგმვაზე მოკვლევები; დაბინძურების თა-
ვიდან აცილების სფეროში ტესტირება და გა-
მოკვლევები; სამოქალაქო მშენებლობის (სა-
ინჟინრო) სფეროში  ტესტირება და გამოკვლე-
ვები; მანქანების, აპარატურის და ინსტრუმენ-
ტების სფეროში  ტესტირება და გამოკვლევე-
ბი; გამზომი აპარატების გაქირავება; გამზომი 
და საცდელი მანქანების და ინსტრუმენტების 
გაქირავება; ელექტრული და მაგნიტური სა-
ზომების და ტესტერების გაქირავება; კომპიუ-
ტერების გაქირავება; კომპიუტერების კონფი-
გურაციის, დაყენების, ფუნქციის გაფართოე-
ბის, ფუნქციის ცვლილების, ფუნქციის დამა-
ტების, ფუნქციების ოპტიმიზაციის აწყობა-
მიმართვა; კომპიუტერების კონფიგურაციის, 
დაყენების, ფუნქციის გაფართოების, ფუნქცი-
ის ცვლილების, ფუნქციის დამატების და 
ფუნქციების ოპტიმიზაციის სფეროში გამოკ-
ვლევები, რეკომენდაციები, კონსულტაციები 
და ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ინტერნე-
ტით მოკვლევის სისტემების უზრუნველყოფა; 
ინტერნეტით მოკვლევის სისტემების ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა; მონაცემთა შენახვის 
სერვერის (მეხსიერების ბლოკების) გაქირა-
ვება ინტერნეტში ელექტრონული ინფორმა-
ციის, ელექტრონული მონაცემების, გამოსა-
ხულებების და სხვა ციფრული კონტენტის 
გაზიარებისთვის ინტერნეტში; მონაცემთა შე-
ნახვის სერვერების (მეხსიერების ბლოკების) 
გაქირავება სოციალური ქსელებისთვის ან 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა, რომელიც 
დაკავშირებულია სოციალურ ქსელებთან; 
მონაცემთა შენახვის სერვერების (მეხსიერე-
ბის ბლოკების) გაქირავება; მონაცემთა ბაზის 
სერვერის გაქირავება; გამოყენებითი სერვე-
რის პროვაიდერი (ASP) კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფით მონაცემთა ბაზის 
მენეჯმენტისთვის; ინტერნეტში ციფრული 
კონტენტის ჰოსტინგი; კომპიუტერული საიტე-
ბის (ვებსაიტების) ჰოსტინგი; საკონსულტა-
ციო მომსახურებები გამოყენებითი კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის ჰოს-
ტინგის სფეროში; ინტერნეტში სერვერის შე-
სანახი ადგილის გაქირავება; კომპიუტერის 
მონაცემების შესანახი ადგილის გაქირავება; 
საგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის გაქირავება, რომელიც წარმოად-
გენს სახელმძღვანელოს პერსონალის სწავ-
ლებისათვის ინტერნეტის ქსელის საშუალე-
ბით; კომპიუტერული პროგრამების დამუშა-
ვება და შედგენა, პროგრამირება, კონფიგურა-

ციების აწყობა-მომართვა, ტექნიკური მომსა-
ხურება, ინსტალაცია, ფუნქციის გაფართოე-
ბა, ფუნქციის შეცვლა, ფუნქციის დამატება 
და ფუნქციის ოპტიმიზაცია; გამოკვლევები, 
რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაციის 
მიწოდება, რომელიც დაკავშირებულია კომ-
პიუტერული პროგრამების დამუშავებასთან, 
შედგენასთან, პროგრამირებასთან, კონფიგუ-
რაციების აწყობა-მომართვასთან, ტექნიკურ 
მომსახურებასთან, ინსტალაციასთან, ფუნქ-
ციის გაფართოებასთან, ფუნქციის შეცვლას-
თან, ფუნქციის დამატებასთან და სხვა ტიპის 
ოპტიმიზაციასთან; გაუმართაობის დიაგნოს-
ტიკა და კომპიუტერული პროგრამების ვირუ-
სების არსებობაზე შემოწმება; გამოკვლევები, 
რჩევები, კონსულტაციები და ინფორმაციის 
მიწოდება გაუმართაობის დიაგნოსტიკისა და 
კომპიუტერული პროგრამების ვირუსებზე არ-
სებობის შემოწმებასთან დაკავშირებით; კომ-
პიუტერული სისტემების და კომპიუტერული 
პროგრამების დისტანციური მონიტორინგი; 
კომპიუტერული სისტემების, საკომუნიკაციო 
ქსელის სისტემების ან ინფორმაციის დამმუ-
შავებელი სისტემების დამუშავება, პროგრა-
მირება და ტექნიკური მომსახურება; გამოკ-
ვლევები, კონსულტაციები, რჩევები და ინ-
ფორმაციის მიწოდება, რომელიც დაკავშირე-
ბულია კომპიუტერული სისტემების, კომპიუ-
ტერული ქსელური სისტემების ან ინფორმა-
ციის დამუშავების სისტემების დამუშავებას-
თან, პროგრამირებასთან და ტექნიკურ მომსა-
ხურებასთან; საგანმანათლებლო მიზნებისთ-
ვის პროგრამული უზრუნველყოფის, რომე-
ლიც წარმოადგენს პერსონალის სწავლები-
სათვის სახელმძღვანელოს, აწყობა-მომართ-
ვა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა გამოყენებითი სერვერის პროვაიდერე-
ბით; ინტერნეტით არა-ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა; მომ-
სახურების სახით პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის მომსახურებით (SAAS), პლათფორმე-
ბით (PAAS) მომსახურებების სახით და ინ-
ფრასტრუქტურებით, მომსახურების სახით 
უზრუნველყოფა ყველა მონაცემის შენახვი-
სას მონაცემთა ბაზის მართვაში გამოყენე-
ბისათვის დიდი მოცულობის მონაცემების 
დამუშავების, სახლში ენერგო მოთხოვნების 
საკითხში მომსახურების გაწევის, ჯანდაცვის 
სფეროში მომსახურების გაწევის, საკონსულ-
ტაციო მომსახურების გაწევის, პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავების და შეყვანის 
დროს გაწეული მომსახურების, ფაილების 
ერთობლივი გამოყენების დროს გაწეული 
მომსახურებების, დოკუმენტების წარმოებაში 
გაწეული მომსახურების, საგადასახადო მომ-
სახურების გაწევის, საბითუმო და საცალო 
ვაჭრობის დროს გაწეული მომსახურებების, 
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საგანმანათლებლო სამუშაოების ჩატარების 
დროს გაწეული მომსახურებების, კვლევითი 
სამუშაოების ჩატარების, კოლექტიური სამუ-
შაოების ჩატარებისთვის გაწეული მომსახუ-
რების, დაგეგმვასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურებების, საკომუნიკაციო მომსახურებების, 
სამეწარმეო საქმიანობისთვის გაწეული მომ-
სახურებების, მოწყობილობით მომსახურებე-
ბის დროს გაწეული მომსახურებების, აქტი-
ვების მართვისათვის ინტელექტუალური მომ-
სახურებების გაწევის, საკადრო რესურსების, 
ფინანსური მომსახურების სფეროში გაწეული 
მომსახურებების, საბანკო მომსახურებების 
გაწევის, მართვის სფეროში გაწეული მომსა-
ხურებების, სოციალური ინფრასტრუქტურის 
სფეროში გაწეული მომსახურებების, ენერგი-
ის გამოყენების სფეროში მომსახურებების, 
ტრანსპორტის სფეროში გაწეული მომსახუ-
რებების, სამედიცინო სფეროში გაწეული მო-
მსახურებების, ინფორმაციის დაცვის სფერო-
ში გაწეული მომსახურებების დროს; უსაფრ-
თხოების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი, 
კერძო და ჰიბრიდული პროგრამებისთვის; 
კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყო-
ფა, სახელდობრ, კომპიუტერული პროგრამები 
ვებ-ბრაუზერებისთვის, ჰაკერებისგან დაცვის-
თვის, სერთიფიკაციისთვის, თარგმნისთვის, 
მონაცემთა ბაზის მენეჯმენტში გამოყენების-
თვის, ფაილების ელექტრო ცხრილების სახით 
გამოყენებისთვის, ტექსტების დამუშავებისთ-
ვის, მყარი დისკის ამძრავის დამატებისთვის 
და ხელმეორედ დაყოფისათვის, ინტეგრალუ-
რი კლასტერისათვის, ოპტიკური წამკითხავი 
მოწყობილობისათვის (ნიშნების დათვლისათ-
ვის), ცოდნის რეალიზაციისათვის და ბავშვე-
ბის  განათლებისათვის; კომპიუტერული პრო-
გრამებით უზრუნველყოფა სამედიცინო დია-
გნოსტიკური და თერაპევტული აპარატების 
სფეროში; კომპიუტერული პროგრამებით უზ-
რუნველყოფა პაციენტებზე ინფორმაციის  და-
მუშავების სფეროში, საბუღალტრო აღრიცხ-
ვის, საავადმყოფოებზე მონაცემების დამუშა-
ვების სფეროში; სამედიცინო დანიშნულების 
დიაგნოსტიკური აპარატების კომპიუტერული 
პროგრამებით უზრუნველყოფა ვიზუალიზა-
ციის მიზნით; ჯანდაცვის სფეროში კომპიუ-
ტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა; პო-
ლიკლინიკების კომპიუტერული პროგრამებით 
უზრუნველყოფა; მკურნალობის მეთოდიკის 
სფეროში კომპიუტერული პროგრამებით უზ-
რუნველყოფა; სამკურნალო-პროფილაქტიკუ-
რი მომსახურების სფეროში კომპიუტერული 
პროგრამებით უზრუნველყოფა; მოდულების 
განრიგის მენეჯმენტის სფეროში კომპიუტე-
რული პროგრამებით უზრუნველყოფა; ქი-
რურგიული ვიდეო გამოსახულების მენეჯ-
მენტის სფეროში კომპიუტერული პროგრამე-

ბით უზრუნველყოფა; ელექტრონული სამედი-
ცინო ბარათებისთვის (ჩანაწერები) კომპიუტე-
რული პროგრამებით უზრუნველყოფა; ჩაუტ-
ვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების ან 
კომპიუტერული უზრუნველყოფის ონ-ლაინ 
რეჟიმში დროებითი გამოყენება; კომპიუტე-
რული პროგრამების დუბლირება; კომპიუტე-
რული პროგრამებით უზრუნველყოფა; კომ-
პიუტერული პროგრამების გაქირავება; ლაბო-
რატორიული აპარატების და ინსტრუმენტების 
გაქირავება. 
 

44 _ სილამაზის სალონები; საპარიკმახეროე-
ბი; კოსმეტიკური საშუალებების საკითხებში 
კონსულტაციები;  კონსულტაციები კოსმეტი-
კური მომსახურებების სფეროში; სამედიცინო 
მომსახურებები; სამედიცინო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; სამედიცინო კლინიკების 
მომსახურებები, სტომატოლოგიური მომსახუ-
რებები; მედიკამენტების მომზადება და და-
ფასოება; ჯანმრთელობის სფეროში კონსულ-
ტაციები; დიეტის და კვების საკითხებში რე-
კომენდაციების მიწოდება; სამედიცინო მოწ-
ყობილობების და ინსტრუმენტების გაქირავე-
ბა; საპარიკმახეროებში და სილამაზის სა-
ლონებში მოწყობილობების და ინსტრუმენტე-
ბის გაქირავება; გაზონების საკრეჭი მანქა-
ნების გაქირავება.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76260 A 
(210) AM 76260 
(220) 2014 03 14 
(731) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.   

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი  
(540)  

TAG 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი.  
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76311 A 
(210) AM 76311 
(220) 2014 03 19 
(731) შპს `შილდა ესთეითი~   

ერეკლე II  გამზირი 1, 2200 თელავი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

Paterum 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
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მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები; ალაოს ბადაგი; ალაოს ლუდი; აპერი-
ტივები, უალკოჰოლო; არაქისის რძეზე დამზა-
დებული მსუბუქი სასმელები; ბადაგი; ბოსტ-
ნეულის წვენები [სასმელი];  ბურახი; გაზიანი 
სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; გა-
ზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილები; 
გაზიანი წყალი;  გაზიანი წყლის დასამზადე-
ბელი შედგენილობები; სასმელის დასამზადე-
ბელი ესენციები; ვაჟინები ლომონათისათვის; 
ვაჟინები სასმელებისათვის; ზელტერის წყა-
ლი; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სა-
სმელები; იზოტონიკური სასმელები; კოქტეი-
ლები, უალკოჰოლო; ლითიუმის მარილის შემ-
ცველი მინერალური წყალი; ლიმონათი; 
ლიქიორის დასამზადებელი შედგენილობები; 
ლუდი; ლუდის ამბოხი; მინერალური წყალი; 
მინერალური წყლის დასამზადებელი შედგე-
ნილობები; ხილის ნექტარი;  ნუშის რძე [სას-
მელი]; ორშადი; სარსაპარილა [მსუბუქი სას-
მელი]; უალკოჰოლო სასმელები; შრატზე დამ-
ზადებული სასმელები; სასმელების დასამზა-
დებელი შემადგენლობები; სვიის ექსტრაქტე-
ბი ლუდის დასამზადებლად; სიდრი, ვაშლის 
წვენი; სოდიანი წყალი; სუფრის წყალი; ტო-
მატის წვენი [სასმელი]; ხილის  უალკოჰოლო 
სასმელები; ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტე-
ბი; ყურძნის ტკბილი; შარბათი [სასმელი]; ხი-
ლის წვენები; სასმელი  წყალი; სუფრის  წყა-
ლი; ჯანჯაფილის ელი; ჯანჯაფილის ლუდი. 
 

33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარ-
და; ანისულის არაყი; ანისულის ნაყენი [ლი-
ქიორი]; აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ბრინ-
ჯის სპირტი; გამოხდით მიღებული სასმელე-
ბი; დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი 
სასმელი]; ვისკი; თაფლის სასმელი [თაფლუ-
ჭი]; კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი]; კოქტეი-
ლები; კურასო [ლიქიორი]; ლიქიორები; 
მსხლის ღვინო [სიდრი]; მწარე ნაყენები; პი-
კეტი [ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო]; პიტნის 
ნაყენი; რომი; საკე; ხილის შემცველი ალკო-
ჰოლიანი სასმელები; სიდრი [ვაშლის ღვინო]; 
სპირტიანი ესენციები; სპირტიანი ექსტრაქ-
ტები; სპირტიანი სასმელები; ღვინო; ხილის 
ექსტრაქტები, ალკოჰოლიანი; ჯინი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76312 A 
(210) AM 76312 
(220) 2014 03 19 
(731) შპს `შილდა ესთეითი~   

ერეკლე II  გამზირი 1, 2200 თელავი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე  
 
 

(540)  

Dolios 
(591) შავ-თეთრი  
(511)    
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები; ალაოს ბადაგი; ალაოს ლუდი; აპერი-
ტივები, უალკოჰოლო; არაქისის რძეზე დამ-
ზადებული მსუბუქი სასმელები; ბადაგი; ბოს-
ტნეულის წვენები [სასმელი];  ბურახი; გაზია-
ნი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; 
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილე-
ბი; გაზიანი წყალი;  გაზიანი წყლის დასამზა-
დებელი შედგენილობები; სასმელის დასამზა-
დებელი ესენციები; ვაჟინები ლომონათისათ-
ვის; ვაჟინები სასმელებისათვის; ზელტერის 
წყალი;  თაფლზე დამზადებული უალკოჰო-
ლო სასმელები; იზოტონიკური სასმელები; 
კოქტეილები, უალკოჰოლო;  ლითიუმის მარი-
ლის შემცველი მინერალური წყალი; ლიმო-
ნათი; ლიქიორის დასამზადებელი შედგენი-
ლობები; ლუდი; ლუდის ამბოხი; მინერალური 
წყალი; მინერალური წყლის დასამზადებელი 
შედგენილობები; ხილის ნექტარი;  ნუშის რძე 
[სასმელი]; ორშადი; სარსაპარილა [მსუბუქი 
სასმელი]; უალკოჰოლო სასმელები; შრატზე 
დამზადებული სასმელები; სასმელების და-
სამზადებელი შემადგენლობები; სვიის ექს-
ტრაქტები ლუდის დასამზადებლად; სიდრი, 
ვაშლის წვენი; სოდიანი წყალი; სუფრის წყა-
ლი; ტომატის წვენი [სასმელი]; ხილის  უალ-
კოჰოლო სასმელები; ხილის უალკოჰოლო 
ექსტრაქტები; ყურძნის ტკბილი; შარბათი 
[სასმელი]; ხილის წვენები; სასმელი  წყალი; 
სუფრის წყალი; ჯანჯაფილის ელი; ჯანჯაფი-
ლის ლუდი. 
 

33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარ-
და; ანისულის არაყი; ანისულის ნაყენი [ლი-
ქიორი]; აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ბრინ-
ჯის სპირტი; გამოხდით მიღებული სასმელე-
ბი; დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი 
სასმელი]; ვისკი; თაფლის სასმელი [თაფლუ-
ჭი]; კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი]; კოქტეი-
ლები; კურასო [ლიქიორი]; ლიქიორები; 
მსხლის ღვინო [სიდრი]; მწარე ნაყენები; 
პიკეტი [ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო]; პიტნის 
ნაყენი; რომი; საკე; ხილის შემცველი ალკო-
ჰოლიანი სასმელები; სიდრი [ვაშლის ღვინო]; 
სპირტიანი ესენციები; სპირტიანი ექსტრაქტე-
ბი; სპირტიანი სასმელები; ღვინო; ხილის ექს-
ტრაქტები, ალკოჰოლიანი; ჯინი. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2014 76313 A 
(210) AM 76313 
(220) 2014 03 19 
(731) შპს `შილდა ესთეითი~   

ერეკლე II  გამზირი 1, 2200 თელავი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

Lagenas 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები; ალაოს ბადაგი; ალაოს ლუდი; აპერი-
ტივები, უალკოჰოლო; არაქისის რძეზე დამ-
ზადებული მსუბუქი სასმელები; ბადაგი; ბოს-
ტნეულის წვენები [სასმელი];  ბურახი; გაზია-
ნი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; 
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილე-
ბი; გაზიანი წყალი;  გაზიანი წყლის დასამ-
ზადებელი შედგენილობები; სასმელის დასამ-
ზადებელი ესენციები; ვაჟინები ლომონათი-
სათვის; ვაჟინები სასმელებისათვის; ზელტე-
რის წყალი;  თაფლზე დამზადებული უალკო-
ჰოლო სასმელები; იზოტონიკური სასმელები; 
კოქტეილები, უალკოჰოლო;  ლითიუმის მარი-
ლის შემცველი მინერალური წყალი; ლიმო-
ნათი; ლიქიორის დასამზადებელი შედგენი-
ლობები; ლუდი; ლუდის ამბოხი; მინერალური 
წყალი; მინერალური წყლის დასამზადებელი 
შედგენილობები; ხილის ნექტარი;  ნუშის რძე 
[სასმელი]; ორშადი; სარსაპარილა [მსუბუქი 
სასმელი]; უალკოჰოლო სასმელები; შრატზე 
დამზადებული სასმელები; სასმელების და-
სამზადებელი შემადგენლობები; შვიის ექს-
ტრაქტები ლუდის დასამზადებლად; სიდრი, 
ვაშლის წვენი; სოდიანი წყალი; სუფრის წყა-
ლი; ტომატის წვენი [სასმელი]; ხილის  უალ-
კოჰოლო სასმელები; ხილის უალკოჰოლო 
ექსტრაქტები; ყურძნის ტკბილი; შარბათი [სა-
სმელი]; ხილის წვენები; სასმელი წყალი; 
სუფრის  წყალი; ჯანჯაფილის ელი; ჯანჯა-
ფილის ლუდი. 
 

33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარ-
და; ანისულის არაყი; ანისულის ნაყენი [ლი-
ქიორი]; აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ბრინ-
ჯის სპირტი; გამოხდით მიღებული სასმელე-
ბი; დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი 
სასმელი]; ვისკი; თაფლის სასმელი [თაფლუ-
ჭი]; კირშვასერი [ალუბლის ნაყენი]; კოქტეი-
ლები; კურასო [ლიქიორი]; ლიქიორები; 
მსხლის ღვინო [სიდრი]; მწარე ნაყენები; პი-
კეტი [ჭაჭაზე დამზადებული ღვინო]; პიტნის 
ნაყენი; რომი; საკე; ხილის შემცველი ალკო-

ჰოლიანი სასმელები; სიდრი [ვაშლის ღვინო]; 
სპირტიანი ესენციები; სპირტიანი ექსტრაქტე-
ბი; სპირტიანი სასმელები; ღვინო; ხილის ექს-
ტრაქტები, ალკოჰოლიანი; ჯინი. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2014 76453 A 
(210) AM 76453 
(220) 2014 03 27 
(731) ბოტე პრესტიჟ ინტერნასიონალ    

28-32 ავენიუ ვიქტორ ჰიუგო, 75116  
პარიზი, საფრანგეთი 

(740) გიორგი ქართველიშვილი  
(540) 

 
(591) გაუმჭვირვალე თეთრი, ხორცისფერი  
(531) 19.07.02, 26.15.09, 29.01.12 
(511)    
3 _ სუნამოები, ტუალეტის წყლები; დეზოდო-
რანტები პირადი გამოყენებისთვის (პარფიუ-
მერული); ეთერზეთები პირადი გამოყენების-
თვის; ზეთები კოსმეტიკური მიზნებისთვის; 
თხევადი საპონი პირადი გამოყენებისთვის; 
გამწმენდი რძე; კოსმეტიკური კრემები, კოსმე-
ტიკური ლოსიონები და კოსმეტიკური პრეპა-
რატები სახის მოვლისთვის; კოსმეტიკური 
კრემები, კოსმეტიკური ლოსიონები და კოსმე-
ტიკური პრეპარატები ტანის მოვლისთვის; 
გამწმენდი ლოსიონები; კოსმეტიკური პრეპა-
რატები კანის მოვლისთვის; კოსმეტიკური 
პრეპარატები გახდომის მიზნით; კოსმეტი-
კური პრეპარატები აბაზანისთვის; კოსმეტი-
კური პრეპარატები ნამზეურისთვის; სილამა-
ზის ნიღბები; აბაზანის და შხაპის გელები; 
ქაფები აბაზანისთვის; თმის ლოსიონები და 
პრეპარატები თმის მოვლისთვის; შამპუნები. 
_____________________________________________________ 
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(111) M 2014 025362 R 
(151) 2014 11 10 
(181) 2024 11 10 
(260) AM 2013 66137 A 
(220) 2012 02 09 
(732) გულბაჰარ ტობაკო ინტერნეშნლ ფზე 

ს.ყ. 61401, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025363 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 70313 A 
(220) 2013 08 27 
(732) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025364 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 71092 A 
(220) 2013 02 26 
(732) სანოფი 

54, რუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025365 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 71145 A 
(220) 2013 02 28 
(732) ლიტლ მის მოგულ, ლლკ 

7 ტაიმს სკუერ, კ/ო პრაიორ კეშმენ ლლპ,  
ნიუ-იორკი, NY 10036, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025366 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 71684 A 
(220) 2013 04 04 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 2014 025367 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 71971 A 
(220) 2013 04 19 
(732) შპს „ვანრიკი“ 

ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025368 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72099 A 
(220) 2013 05 01 
(732) პ.ტ. სარი ინკოფუდ კორპორეიშენ  

დეზა ტანჯუნგ მორავა B, კაბუპატენ  
დელი სერდანგი, სუმატერა უტარა,  
ინდონეზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025369 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72100 A 
(220) 2013 05 01 
(732) პ.ტ. სარი ინკოფუდ კორპორეიშენ  

დეზა ტანჯუნგ მორავა B, კაბუპატენ  
დელი სერდანგი, სუმატერა უტარა,  
ინდონეზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025370 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72144 A 
(220) 2013 05 07 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025371 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72583 A 
(220) 2013 06 10 
(732) შპს „ყავის სახლი-ქენინგჰოლი“ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. №2, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2014 025372 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72961 A 
(220) 2013 07 04 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშნ  

კორპორაცია ორგანიზებულია და  
არსებობს ნიუ-ჯერზის შტატის  
კანონმდებლობის შესაბამისად 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025373 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 72962 A 
(220) 2013 07 04 
(732) სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ 

129, სამსუნგ-რო, იეონგტონგ-გუ, სუვონ- 
სი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025374 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73373 A 
(220) 2013 08 02 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025375 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73374 A 
(220) 2013 08 02 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025376 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73375 A 
(220) 2013 08 02 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025377 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73376 A 

(220) 2013 08 02 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025378 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73381 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025379 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73382 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025380 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73383 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025381 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73384 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025382 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73385 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2014 025383 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73386 A 
(220) 2013 08 05 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025384 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73412 A 
(220) 2013 08 06 
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ 

11050 იორკ როუდ, ჰუნტ ვალეი,  
მერილენდის შტატი 21030-2098, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025385 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73533 A 
(220) 2013 08 14 
(732) რ & ა ბეილი & კო. 

ნენგორ ჰაუზი, ვესტერნ ისტეიტი,  
ნენგორ როუდი, დუბლინი 12, ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025386 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73534 A 
(220) 2013 08 14 
(732) არკორ ს.ა.ი.კ. 

ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო,  
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025387 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73596 A 
(220) 2013 08 20 
(732) შპს „ბიზნესი“ 

ცაბაძის ქ.19, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025388 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73699 A 
(220) 2013 08 26 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 

(111) M 2014 025389 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73884 A 
(220) 2013 09 10 
(732) შპს „აგროვიტა“ 

გიორგი ათონელის ქ. 29, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025390 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73913 A 
(220) 2013 09 11 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025391 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73947 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ.№10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025392 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73948 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ.№10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025393 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73949 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ.№10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025394 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73950 A 
(220) 2013 09 18 
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sasaqonlo niSnebi 

(732) შპს "WORLD MEDICINE"  
ბერბუთის ქ. №10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025395 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73952 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ. №10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025396 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73953 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ. №10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025397 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 73954 A 
(220) 2013 09 18 
(732) შპს "WORLD MEDICINE"  

ბერბუთის ქ. №10/ ალმასიანის ქ.№19-21,  
0171, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025398 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 74398 A 
(220) 2013 10 21 
(732) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ  

ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ, სასუ 
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი 
 75014, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025399 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 74744 A 
(220) 2013 11 14 
(732) მეტელ, ინკ. 

333 კონტინენტალ ბულვარი,  
ელ სეგუნდო, კალიფორნია  
90245-5012, აშშ 

_________________________________________ 
 

(111) M 2014 025400 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(260) AM 2014 75038 A 
(220) 2013 12 04 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2014 25360 R 
(151) 2014 11 10 
(181) 2024 11 10 
(210) AM 079187 
(220) 2014 10 22 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ~ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) ოქროსფერი, მუქი ყავისფერი, ღია  

ყავისფერი, რუხი, ღია რუხი 
(531) 02.01.13-02.01.15-05.07.10-11.03.01- 

11.03.10-19.09.01-27.05.05-28.05.00- 
28.19.00-29.01.15- 

(511)  
32 _ ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტის-
გან დამზადებული გაზიანი წყალი, ყურძნის 
წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან დამზადე-
ბული უალკოჰოლო სასამელები, ყურძნის 
წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან დამზადე-
ბული ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან 
დამზადებული ვაჟინების და სასმელების და-
სამზადებელი შედგენილობები. 
 

33 _ ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტის-
გან დამზადებული ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25361 R 
(151) 2014 11 10 
(181) 2024 11 10 
(210) AM 079189 
(220) 2014 10 22 
(732) შპს `ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ~ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) ოქროსფერი, ყავისფერი, ღია ყვითელი,  

თეთრი 
(531) 05.07.10-27.05.05-28.05.00-28.19.00- 

29.01.12- 
(511)  
32 _ ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტის-
გან დამზადებული გაზიანი წყალი, ყურძნის 
წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან დამზადე-
ბული უალკოჰოლო სასამელები, ყურძნის 
წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან დამზადე-
ბული ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტისგან 
დამზადებული ვაჟინების და სასმელების და-
სამზადებელი შედგენილობები 
 

33 _ ყურძნის წვენისგან ან მისი ექსტრაქტის-
გან დამზადებული ალკოჰოლიანი სასმელები.  
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25401 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(210) AM 077096 
(220) 2014 05 13 
(310) 183870 
(320) 2013 11 13 
(330) UA 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

AIR CELL 
(591) შავ-თეთრი 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(511)  
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, პაპიროსები, სი-
გარები, სიგარილოები; ბურნუთი; მწეველთა 
საკუთვნოები შემავალი 34-ე კლასში; სიგარე-
ტის, პაპიროსის ქაღალდები, სიგარეტის, პაპი-
როსის მილაკები და ასანთები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25402 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(210) AM 079004 
(220) 2014 10 07 
(732) არვენ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი  
ისტინე მაჰალლესი, ბალაბანდერე ჯად- 
დესი No:14 TR-34460 სარიერ/სტამბოლი, 
თურქეთი 

(740) ლარისა ამირხანიანი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; ჰიგიენური პრეპარატები სამედიცინო 
დანიშნულების; სამედიცინო და ვეტერინარუ-
ლი დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, 
ბავშვთა კვება; საკვები დანამატები ადამიანი-
სა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვე-
ვი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის 
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინ-
ფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველე-
ბის გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგი-
ციდები, ჰერბიციდები; აკარიციდები; აკონი-
ტინი; ალკალოიდები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ალგინატები ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; ალგიციდები; ალდეჰიდები ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; ოქროს სტომატო-
ლოგიური ამალგამები; სტომატოლოგიური 
ამალგამები; ამინმჟავები ვეტერინარული მიზ-
ნებისათვის; ამინმჟავები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებე-
ბი; ანესთეზიის საშუალებები; ანტიბიოტიკე-
ბი; ანტისეპტიკური საშუალებები; მედიკამენ-
ტებიანი ყუთები, პორტატიული; პირველი სა-
მედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიუ-
ლი; ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; აცეტატები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ბაქტერიციდები; ბალზამი სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; სახვევი ბანდები; 
ბიოციდები; სამაჯურები სამედიცინო მიზნე-

ბისათვის; რევმატიზმის საწინააღმდეგო სამა-
ჯურები; ბრომი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის; 
ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი; რეაქტიული 
ქაღალდი სამედიცინო ან ვეტერინარული 
მიზნებისათვის; ჩრჩილისაგან დამცავი საშუა-
ლებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ვაზელინი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ვაქცინები; ჟანგ-
ბადის აბაზანები; ანტისეპტიკური ბამბა; ასეპ-
ტიკური ბამბა; ჰიგროსკოპიული ბამბა; სამე-
დიცინო ბამბა; დიეტური ნივთიერებები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; კონტრასტული რა-
დიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო მი-
ზნებისათვის; მიკროორგანიზმების საკვები 
ნივთიერებები; რადიოაქტიური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; აზოტმჟავა ბის-
მუტის ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ზღვის წყალი სამკურნალო აბა-
ზანებისათვის; მინერალური წყლები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; თერმული წყლები; საკ-
ვები ბოჭკო; საყალიბე ცვილი სტომატოლო-
გიური მიზნებისათვის; აირები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; გვაიაკოლი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ჰემატოგენი; ჰემოგლობინი; 
ჰიდრასტინი; ჰიდრასტინინი; გლიცერინი სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; გლიცეროფოსფა-
ტები; გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; 
ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰო-
რმონები სამედიცინო მიზნებისათვის; მდოგვი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მდოგვის სა-
ფენები; ტალახი აბაზანებისათვის; სამკურნა-
ლო ტალახი; გუმიგუტი სამედიცინო მიზნები-
სათვის; გურიუნბალზამი სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ჰაერის გამახალისებელი დეზოდო-
რანტები; დეზოდორანტები, ადამიანისა და 
ცხოველების დეზოდორანტების გარდა; ტან-
საცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები; 
დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის; დიგი-
ტალინი; მინერალური საკვები დანამატები; 
საკვები დანამატები; ცილოვანი საკვები და-
ნამატები; ალგინატის საკვები დანამატები; 
გლუკოზის საკვები დანამატები; კაზეინის სა-
კვები დანამატები; ლეციტინის საკვები და-
ნამატები; სელის თესლის ზეთის საკვები და-
ნამატები; პროპოლისის საკვები დანამატები; 
პროტეინის საკვები დანამატები; პროტეინის 
საკვები დანამატები ცხოველებისათვის; ფუტ-
კრის დედის რძის საკვები დანამატები; ყვა-
ვილის მტვერის საკვები დანამატები; ხორბ-
ლის ღივის საკვები დანამატები; სელის თეს-
ლის საკვები დანამატები; ფერმენტული საკვე-
ბი დანამატები; საფუარი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ჟელატინი სამედიცინო მიზნები-
სათვის; თევზის ქონი; იზოტოპები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; ინსექტიციდები; იოდი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდიდები 
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ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტუტე ლითო-
ნების იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; იოდოფორმი; კალომელი; ღვინის მჟავას 
მჟავა ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ქაფური სამედიცინო მიზნებისათვის; კაფსუ-
ლები მედიკამენტებისათვის; კაფსულები ფა-
რმაცევტული მიზნებისათვის; ჰემოსტატიკუ-
რი ფანქრები; მეჭეჭების სამკურნალო ფანქ-
რები; კაუსტიკური ფანქრები; თავის ტკივი-
ლის სამკურნალო ფანქრები; კარბოლინი [პა-
რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება]; კა-
უსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კა-
შუ [აკაციის, პალმის წვენი] ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; სინამაქი სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; კვებრახო სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის; 
გალმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კბი-
ლის პროთეზის წებო; ქირურგიული წებო; 
მწებავი სამედიცინო ლენტები; ღეროვანი უჯ-
რედები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ღე-
როვანი უჯრედები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; კოკაინი; კოლოდიუმი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ფეხის კოჟრის საწინააღმდე-
გო რგოლები; რევმატიზმის საწინააღმდეგო 
რგოლები; სამკურნალო კანფეტები; ანგოს-
ტურას ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; 
ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
კედრის ქერქი [რეპელენტი]; კონდურანგოს 
ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; კროტონის 
ქერქი; მანგრის ხის ქერქი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; ქინაქინას ხის ქერქი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო 
ფესვები, ძირხვენები; რევანდის ფესვები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; ნაძენძი სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; სახამებელი დიეტური 
ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კრეოზო-
ტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სისხლი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; მიკროორგანიზ-
მების კულტურები სამედიცინო და ვეტერინა-
რული მიზნებისათვის; კურარე; კბილის ლა-
კები; ძირტკბილა ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; შაქარყინული სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ლეიკოპლასტირი; შეკრულობის სა-
წინააღმდეგო წამლები; ლეციტინი სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტერინარუ-
ლი მიზნებისათვის; ლოსიონები ძაღლები-
სათვის; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ლუბრიკანტები ინტიმური მიზნები-
სათვის; ლუპულინი ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; მაგნეზია ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; მალამოები; მალამოები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; მზით დამწვრობის საწი-
ნააღმდეგო მალამოები; ვერცხლისწყლის მა-

ლამოები; მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოე-
ბი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სახვევი 
დოლბანდი; სამკურნალო ზეთები; მდოგვის 
ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის 
ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; აბუსალა-
თინის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; სკი- 
პიდრის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; კამის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; 
კბილის მასტიკა; სტომატოლოგიური აბრაზი-
ული მასალა; კბილის ტვიფრის დასამზადებე-
ლი მასალები; ქირურგიული სახვევი მასალა; 
სამედიცინო სახვევი მასალა; მედიკამენტები; 
მედიკამენტები ვეტერინარული მიზნებისათ-
ვის; სეროთერაპიის მედიკამენტები; მედიკა-
მენტები ადამიანებისათვის; მედიკამენტები 
სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; მენთო-
ლი; მიქსტურები; მოლესკინი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ნუშის რძე ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ფუტკრის დედის რძე ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; რძის ფერმენტები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ირლანდიუ-
რი ხავსი სამედიცინო მიზნებისათვის; ფქვი-
ლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სელის 
თესლის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისა-
თვის; თევზის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; წებოვანი ბუზსაჭერები; პიტნა 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიეტური 
სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ალა-
ოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; ნარკოტიკები; სამკურნალო ნაყენები; იო-
დის ნაყენი; ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; ნაყენები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ოპიუმი; ოპოდელდოკი; სამ-
კურნალო მცენარეების ნახარშები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; პარაზიტების საწინა-
აღმდეგო საყელურები ცხოველებისათვის; 
ძირტკბილას ჩხირები ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; გოგირდის ჩხირები [მადეზინფიცი-
რებელი საშუალებები]; კარამელი ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; პექტინები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; პეპსინები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; პეპტონები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; წყალბადის ზეჟანგი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; პესტიციდები; 
წურბლები სამედიცინო მიზნებისათვის; სისხ-
ლის პლაზმა; თვალის სახვევები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; სახვევები ცხელი საფენები-
სათვის; კომპრესები; მხრის ქირურგიული სა-
ხვევები; საფენები [საბავშვო სახვევები]; სა-
ფენები შინაური ცხოველებისათვის; კოჟრის 
ბალიშები; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი 
ბალიშები; პომადები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ესპანურას ფხვნილი; პირეტრუმის 
ფხვნილი; ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენე-
ბისათვის; დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპა-
რატები; ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცი-
ნო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბაქტე-
რიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო და 
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბალზამური 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცი-
ლოვანი პრეპარატები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერი-
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ნარული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური პრეპა-
რატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბისმუ-
ტის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ვიტამინის პრეპარატები; დიაგნოსტი-
კური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; აბაზანების თერაპიული პრეპარატები; 
ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები; ძვლის 
კოჟრების სამკურნალო პრეპარატები; კბილის 
ამოჭრის გასაადვილებელი პრეპარატები; 
დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები; 
ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ორგანოთერაპიის პრეპარატები; 
ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; თვალის 
დასაბანი პრეპარატები; ბრონქების გასაფარ-
თოებელი პრეპარატები; სექსუალური აქტიუ-
რობის შესამცირებელი პრეპარატები; სტერი-
ლიზაციის პრეპარატები; ნიადაგის სტერი-
ლიზაციის პრეპარატები; კოჟრის მოსაცილე-
ბელი პრეპარატები; ქერტლის საწინააღმდეგო 
ფარმაცევტული პრეპარატები; ჰერბიციდები; 
სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალე-
ბები; ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; პარაზიტების გასანადგურებელი 
პრეპარატები; კანის მოსავლელი ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები; კონტაქტური ლინზების 
გამწმენდი პრეპარატები; კირის პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; აბაზანების 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
თმის ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო პრე-
პარატები; ოპიუმის პრეპარატები; სპოროვანე-
ბის საწინააღმდეგო პრეპარატები; ალოე 
ვერას პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; მიკროელემენტების შემცველი პრეპა-
რატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის; 
სულფამიდური პრეპარატები [წამლები]; მზით 
დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფერმენტუ-
ლი პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათ-
ვის; ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრე-
პარატები; ქიმიური პრეპარატები ვეტერინა-
რული მიზნებისათვის; ორსულობის დიაგნოს-
ტიკისათვის განკუთვნილი ქიმიური პრეპარა-
ტები; ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ხორბლის გუდაფშუტათი და-
ავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებე-
ლი ქიმიური პრეპარატები; ვაზის დაავადების 
სამკურნალო ქიმიური პრეპარატები; ჭრაქის 
საწინააღმდეგო ქიმიური პრეპარატები; ფი-
ლოქსერას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებე-
ლი ქიმიური პრეპარატები; ქიმიური პრეპა-
რატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მო-
ყინვის სამკურნალო პრეპარატები; ჩრჩილი-
საგან დამცავი პრეპარატები; თვალის საფე-
ნები; ტყვიის საფენები; ელექტროკარდიოგრა-
ფის ელექტროდების ქიმიური გამტარები; ცი-
ლოვანი საკვები პროდუქტები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქ-
ტები სამედიცინო მიზნებისათვის; მარცვლოვ-

ნების დამუშავებისას მიღებული თანაპრო-
დუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიე-
ნური პირსახოცები; შეუკავებლობით დაავა-
დებულთა ჰიგიენური საფენები; ქალის ჰიგი-
ენური საფენები; ყოველდღიური საფენები 
[ჰიგიენური]; პროპოლისი ფარმაცევტული მი-
ზნებისათვის; მარგალიტის ფხვნილი სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; რადიუმი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ქლორალჰიდრატი ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; ლეიკოპლასტირის მო-
საცილებელი გამხსნელები; ვაგინალური 
ხსნარები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; 
ქიმიური რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერი-
ნარული მიზნებისათვის; რეზინი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; რეზინი სტომატოლოგიური 
მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; რეპელენტები; მწერების გა-
სადევნი შესახრჩოლებლები; ძაღლების რეპე-
ლენტები; სამკურნალო ლოსიონებით გაჟღენ-
თილი ხელსახოცები; სარსაპარილა სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; შაქარი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ასთმის საწინააღმდეგო ჩაი; 
საკმევი სანთლები; სამედიცინო სანთლები; 
სელის თესლი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; სიკატივები [გამომშრობი 
ნივთიერებები] სამედიცინო მიზნებისათვის; 
სიროფები, ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; წველის დროს გამოსაყენებელი საც-
ხები; საცხები ვეტერინარული მიზნებისათ-
ვის; საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის; საძილე 
საშუალებები; სასმელი სოდა ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; აბაზანების სამკურნალო მა-
რილები; აბაზანების მინერალური წყლის მა-
რილები; მარილები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; ნატრიუმის მარილები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; საყნოსავი მარილები; მი-
ნერალური წყლის მარილები; ალაო ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; ხელოვნური განა-
ყოფიერების სპერმა; სპირტი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; სპირტი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ძვირფასი ლითონების შენადნო-
ბები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; ჭვა-
ვის რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
სპრეი გამაგრილებელი სამედიცინო მიზნები-
სათვის; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; შემკვრელი საშუალებები; 
ჭიის წამლები; დეზინფექტანტები; სადეზინ-
ფექციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნები-
სათვის; სადეზინფექციო საშუალებები ქიმიუ-
რი ტუალეტებისათვის; ვაგინალური გამო-
რეცხვის საშუალებები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; მადის დასათრგუნი საშუალებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; გასახდომად 
განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; პა-
რაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; 
პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუა-
ლებები; სიცხის დამწევი საშუალებები; სისხ-
ლის გასაწმენდი საშუალებები; ცხოველების 
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დასაბანი საშუალებები; სარეცხი საშუალე-
ბები სამედიცინო მიზნებისათვის; მსხვილფე-
ხა რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალე-
ბები; ძაღლების დასაბანი საშუალებები; 
ჩირქგროვის პრეპარატები; თავის ტკივილის 
სამკურნალო საშუალებები; საფაღარათო სა-
შუალებები; ოფლდენის საწინააღმდეგო სა-
შუალებები; ფეხის გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო საშუალებები; ჩასახვის საწინააღმდე-
გო ქიმიური საშუალებები [კონტრაცეპტი-
ვები]; პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარა-
ტები; სედატიური საშუალებები; მატონიზე-
ბელი საშუალებები [სამკურნალო პრეპარა-
ტები]; ნერვული სისტემის გასამაგრებელი სა-
შუალებები; საჭმლის მონელების ხელშემწ-
ყობი საშუალებები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ბაქტერიული კულტურების საკვები 
არე; სტეროიდები; სტრიქნინი; შრატები; ნამ-
ზეურის ტაბლეტები; მადის დასათრგუნი სა-
შუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; გა-
სახდომი ტაბლეტები; საფუარის საკვები და-
ნამატები; უნაბი, სამკურნალო; ანტიოქსიდან-
ტი ტაბლეტები; მენსტრუალური ტამპონები 
ქალებისათვის; ჭრილობის შეხორცებისას გა-
მოსაყენებელი ტამპონები; ტიმოლი ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური ქსო-
ვილების მცენარეები ვეტერინარული მიზნე-
ბისათვის; ბიოლოგიური ქსოვილების მცენა-
რეები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქირურ-
გიული ქსოვილები; მოსაწევი ბალახები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ბალა-
ხები; ტრანკვილიზატორები; ქირურგიული იმ-
პლანტები [ცოცხალი ქსოვილები]; შეუკავებ-
ლობით დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემ-
წოვი; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ქვე-
და საცვალი-საფენები; ხის ნახშირი ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; კამა სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ფაიფური კბილის პროთეზე-
ბისათვის; ფენოლი ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზ-
ნებისათვის; ფერმენტები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ფერმენტები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ფოსფატები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ქინაქინა სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; დიაბეტური პური სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ქლოროფორმი; გოგირდის ფერი ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; ცხოველთა ჩლი-
ქების ცემენტი; ძვლის ცემენტი ქირურგიული 
და ორთოპედიული მიზნებისათვის; სტომატო-
ლოგიური ცემენტი; სამკურნალო ჩაი; ბალა-
ხის ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის; ევკალი-
პტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; თამბა-
ქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები]; სვიას ექ-
სტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები]; 
მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; რთული ეთერები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ცელულოზის რთული ეთერე-
ბი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცელუ-
ლოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მი-

ზნებისათვის; ვირთაგვების საწამლავი; შხა-
მები; ბაქტერიული შხამები; იალაპა. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25403 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(210) AM 079267 
(220) 2014 10 30 
(732) შპს `დაგი~ 

მიცკევიჩის ქ. №29, მე-2 და მე-3 კორპუსები, 
0194, თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ ჩხეტია 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
5 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25404 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(210) AM 079415 
(220) 2014 11 10 
(732) სან მიგელ ბრევინგ ინტერნეშენელ  

ლიმიტიდ 
კომერც ჰაუზ უიკჰემზ კაი 1, P.O. Box  
3140, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინი- 
ის კუნძულები, დიდი ბრიტანეთი, c/o: 9/F  
სიტიმარკ ბილდინგ 28, იუენ შუნ სირკუ- 
ტი, სიუ ლეკი, იუნ შატინი, N.T., ჰონკონ- 
გი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპე- 
ციალური ადმინისტრაციული რეგიონი 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, რუხი 
(531) 03.03.01-18.02.01-03.03.15-26.01.15- 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
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მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25405 R 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(210) AM 079416 
(220) 2014 11 10 
(732) სან მიგელ ბრევინგ ინტერნეშენელ  

ლიმიტიდ 
კომერც ჰაუზ უიკჰემზ კაი 1, P.O. Box  
3140, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინი- 
ის კუნძულები, დიდი ბრიტანეთი, c/o: 9/F  
სიტიმარკ ბილდინგ 28, იუენ შუნ სირკუ- 
ტი, სიუ ლეკი, იუნ შატინი, N.T., ჰონკონ- 
გი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპე- 
ციალური ადმინისტრაციული რეგიონი 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

RED HORSE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25406 R 
(151) 2014 11 18 
(181) 2024 11 18 
(210) AM 079336 
(220) 2014 11 04 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ინტელ“ 
ვარშავსკოე შოსე, დ. 75, კორპ. 1,  
მოსკოვი, 117556, რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Жемчужина Колхиды 
(591) შავ-თეთრი 
(526) – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. მასში 
შემავალი სიტყვა "Колхиды" არ ექვემდებარე-
ბა დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ-
და) დამზადებული საქართველოში. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 25407 R 
(151) 2014 11 18 
(181) 2024 11 18 
(210) AM 079338 

(220) 2014 11 04 
(732) რამინ ასკეროვი 

ლ. გუდიაშვილის ქ. №7, 3000,  
მარნეული, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

SAYONA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ მიქსერები; ბლენდერები; წვენსაწურები; 
მტვერსასრუტები; სამზარეულოს კომბაინები 
(სამზარეულოს პროცესორები); სარეცხი მან-
ქანები; ელექტროხორცსაკეპები; აპარატები 
ნაყინის დასამზადებლად; ყავის საფქვავები; 
ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონლის ნაწილე-
ბი, შემავალი ამ კლასში. 
 

8 _ ელექტროუთოები; მოწყობილობები ტან-
საცმლის დასაუთოებლად; ყველა ზემოჩამო-
თვლილი საქონლის ნაწილები, შემავალი ამ 
კლასში. 
 

9 _ კომპლექტები თმის დასაწყობად; მოწყო-
ბილობა მწერების გასანადგურებლად; ყველა 
ზემოჩამოთვლილი საქონლის ნაწილები, შე-
მავალი ამ კლასში. 
 

11 _ აპარატები ჰაერის კონდიცირებისათვის; 
კონდიციონერები; ფილტრები ჰაერის კონდი-
ცირებისათვის; გასაცივებელი აპარატები; სა-
მაცივრო აპარატები; მაცივრები; წყალგამანა-
წილებლები; გაზქურები; ელექტროქურები; 
ტოსტერები; ელექტროჩაიდნები; კომპაქტური 
ქურები; ღუმლები (გამათბობლები); ღუმლე-
ბი, ფურნაკები; მიკროტალღური ღუმლები; 
აპარატები შეწვისათვის; ყავის მოსახალი აპა-
რატები; ყავადანები; პოპკორნის დასამზადე-
ბელი აპარატები; გრილზე პროდუქტების და-
სამზადებელი ელექტროაპარატები; ელექტ-
როქვაბები და ელექტროტაფები; ბრინჯსა-
ხარშები; სახის მოსავლელი მშრალი ორთქ-
ლის ხელსაწყოები; თმის საშრობები, ფენები; 
ფარნები; მცირე ზომის ფარნები; ზეთის რა-
დიატორები; ელექტრული კვარცის გამათბობ-
ლები; ვენტილატორები; ნათურები განათები-
სათვის; ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონელი, 
შემავალი ამ კლასში. 
_________________________________________ 

 
 #22  2014 11 25 

 
84 



 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 70908 A* 
(800) 1065471 
(731) CHEMO IBERICA, S.A. 

Gran Vía Carlos III, 98, 7°, E-08028  
BARCELONA, Spain 

(540)  

 
(591) Gray, blue and green 
(511)  
1 – Chemical products for the pharmaceutical and 
medical industries. 
 

5 – Pharmaceutical, veterinary and dietetic products 
for medical use. 
 

42 – Chemical, biological and pharmaceutical re-
search services; engineering. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 71882 A* 
(800) 1153559 
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE,  
France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetic products based on thermal waters. 
 

5 – Pharmaceutical products based on thermal wa-
ters, thermal waters. 
 

32 – Mineral and table waters. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 71911 A* 
(800) 631653 
(731) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA  

GMBH & Co. KG 
55218 Ingelheim, Germany 

(540)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 72341 A* 
(800) 517951 
(731) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER  

HOLDINGS FRANCE SAS 
1 rue Camille Desmoulins, F-92130 Issy les  
Moulineaux, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices and, particularly, hand cream. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73648 A 
(800) 1170833 
(151) 2013 04 10 
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOYE  

OBSHCHESTVO "EVALAR" 
23/6, Sotsialisticheskaya st. RU-659332  
Biysk, Altai territory, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
2 – Beer; mineral and aerated water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73649 A 
(800) 1170844 
(151) 2013 04 09 
(731) ULAŞ ÇORAP SANAYİ TEKSTİL VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED 
Mahmutbey Mah. Atatürk Cad. No:1 D.2,  
Bağcilar İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising, marketing and publicity services; 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services, advertising in periodicals, bro-
chures and newspapers, compilation of statistics, 
office machines and equipment rental, collating of 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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data in computer databases, telephone answering for 
unavailable subscribers, consultancy and advisory 
services relating to personnel placement, recruitment 
and management, advisory services for business ma-
nagement; business accounts management; import-
export agencies; efficiency experts; auction and re-
verse auction services; the bringing together, for the 
benefit of others of clothing, footwear, headgear 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
wholesale outlets, retail outlets and from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73828 A 
(800) 1172688 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73829 A 
(800) 1172689 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73830 A 
(800) 1172690 
(151) 2013 07 09 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR  

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest  
(Hungary), Hungary 

(540)  

EMESPIL 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73831 A 
(800) 1172691 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

(540)  
 

(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73832 A 
(800) 1172693 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73833 A 
(800) 1172694 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

BELSANOR 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73834 A 
(800) 1172695 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73835 A 
(800) 1172696 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73836 A 
(800) 1172697 
(151) 2013 06 11 

 
 #22  2014 11 25 

 
86 



  
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(731) RICHTER GEDEON NYRT. 
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 

(540)  
 

(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73837 A 
(800) 1172698 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73838 A 
(800) 1172699 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

GROMYTACYN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73839 A 
(800) 1172700 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73840 A 
(800) 1172701 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

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

(260) AM 2014 73841 A 
(800) 1172702 
(151) 2013 06 11 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73842 A 
(800) 1172703 
(151) 2013 07 24 
(731) Association suisse des AOP-IGP 

Belpstrasse 16, CH-3007 Bern, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white, grey 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruit and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products; edible oils and fats; all the aforesaid goods 
of Swiss origin. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 
for refreshment; all the aforesaid goods of Swiss 
origin. 
 

31 – Grains and agricultural, horticultural and fores-
try products not included in other classes; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt; all the 
aforesaid goods of Swiss origin. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages; all the aforesaid goods of Swiss origin. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers); all the afo-
resaid goods of Swiss origin. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74080 A 
(800) 1174566 
(151) 2013 02 26 
(731) CALIFORNIA STATE PARK POLO CLUB  

DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ  
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VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Gersan Sanayi Sitesi 2306, Sokak No:51  
Gersan, Yenimahalle/ Ankara, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74082 A 
(800) 1174568 
(151) 2013 08 07 
(731) FXDirectDealer, LLC 

250 Greenwich Street, 7 World Trade Center, 
32nd Floor, New York NY 10007, USA 

(540)  

FOREXLIVE 
(591) Black, white 
(511)  
36 – Financial services, namely, providing informa-
tion regarding the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate pro-
ducts, and equities via the internet. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74125 A 
(800) 869150 
(151) 2004 07 19 
(891) 2013 08 07 
(731) Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318  
Neumarkt, Germany 

(540)  

Bronchipret 
(591) Black, white 
(511) 
5 – Pharmaceutical and veterinary products as well 
as health care preparations; dietetic products for 
medical purposes; plasters, dressings, disinfectants; 
plant extracts and tinctures in liquid, solid or 
gaseous form for pharmaceutical products and for 
dietetic products for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74126 A 
(800) 903340 
(151) 2006 08 07 
(891) 2013 08 13 
(731) FAR EAST CABLE CO., LTD. 

No:8, Far East Road, Fandao, Gaocheng  
Town, Yixing, 214257 JIANGSU, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computers; photocopiers (photographic, electro-
static, thermic); weighing machines; amusement ap-
paratus adapted for use with television receivers 
only; network communication devices; measures; 
instrument element and instrument dedicated mate-
rial included in this class; parts of semiconductor 
devices included in this class; material for electricity 
mains (wires, cables); electroplating apparatus; me-
chanisms for counter-operated apparatus; electroly-
sers; copper wire, insulated; coaxial cables. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74140 A 
(800) 1175069 
(151) 2013 06 21 
(731) Open-Type Joint Stock Company  

"CONFECTIONARY CONCERN  
BABAEVSKY" 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, yellow, orange, red, dark red, red- 

brown, brown, dark brown, light brown, white 
and grey 

(511)  
30 – Confectionery made of sugar, namely, choco-
late. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74141 A 
(800) 1175097 
(151) 2012 11 16 
(731) RED BULL GMBH 

Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See,  
Austria 

(540)  
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(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; walkie-talkies; portable and 
mobile telephones and parts, spare parts and equip-
ment, namely holders and sheaths and accessories, 
namely cables, plugs, adaptors; batteries, accumula-
tors, charging devices and accumulators for wireless 
mobile phones; subscriber identity module cards, 
also for use with portable and mobile phones; mo-
bile phone face plates; ring tones (being down-
loadable ringtones), mobile phone applications, 
downloadable sound, music, image and video recor-
dings, interactive computer games programs; photo-
copying apparatus and machines; magnetic data 
carriers, including video tapes, records; personal 
stereos; mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, ticket dispen-
sers, automatic photographic booths; cash registers, 
calculating machines; data processing equipment 
and computers; machine-readable data carriers re-
corded with programs; electronic publications 
(downloadable); computer programs and software; 
computer games programs; mouse pads; navigation 
apparatus for vehicles; protective clothing, including 
protective spectacles, protective masks, protective 
helmets, in particular for sports purposes; protective 
shields, including ear, body and face protective 
shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases 
and holders, sunglasses, goggles for sports; headp-
hones; breathing apparatus for divers, special pur-
pose containers (cases, sheaths, housings) suitable 
for apparatus and instruments included in this class; 
light, marker, life and signaling buoys; wind socks 
(wind indicators); electric batteries and accumula-
tors; magnets, luminous signs, luminous advertising 
signs; fire-extinguishing apparatus; encoded identi-
fication bracelets, magnetic; acoustic conduits, aco-
ustic couplers, acoustic [sound] alarms, aerials, 
agendas (electronic); amplifiers, amplifying tubes, 
amplifying valves, answering machines, antennas, 
cabinets for loudspeakers, electric cables, encoded 
cards, magnetic, central processing units; chips [in-
tegrated circuits]; computer operating programs, re-
corded, computer peripheral devices, computer prog-
rams, recorded, computer programs [downloadable 
software], computer software, recorded; optical and 
magnetic data media; data processing apparatus; el-
ectronic notice boards; hands free kits for phones; 
high-frequency apparatus; integrated circuit cards 
[smart cards]; integrated circuits; intercommunica-
tion apparatus; junction boxes [electricity]; junction 
sleeves for electric cables; computers; loudspeakers; 

magnetic data media; masts for wireless aerials; mic-
roprocessors; data processing equipment; navigatio-
nal instruments; notebook computers; personal 
stereos; radio pagers; radiotelephony sets; range fin-
ders; receivers (sound, image); satellite navigational 
apparatus; sound recording carriers; sound recording 
discs; sound recording strips; sounding leads; soun-
ding lines; telephone apparatus, telephone receivers, 
telephone transmitters, telephone wires, television 
apparatus; transmitters [telecommunication], trans-
mitting sets [telecommunication]; video game cart-
ridges; video telephones; wire connectors [electri-
city]; masts for wireless aerials; wires, electric, te-
lephone wires, computer mouse; drying racks [pho-
tography], photography rigs; remote control appara-
tus; signalling panels, luminous or mechanical; vi-
deo screens; stereoscopes, stereoscopic apparatus. 
 

38 – Telecommunications; transmission of radio and 
television programs; electronic bulletin board servi-
ces; wireless mobile phone services; providing tele-
communications connections to a global computer 
network, telecommunications routing and junction 
services, teleconferencing services, providing user 
access to a global computer network; providing ac-
cess to databases; voice mail services; rental of 
access time to global computer networks, television 
and radio broadcasting, cellular telephone commu-
nication, providing Internet chatrooms, communica-
tions by computer terminals, communications by 
fiber [fibre] optic networks, communications by 
telephone, computer aided transmission of messages 
and images, electronic mail, information about 
telecommunication, message sending, news agen-
cies, paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication], rental of ac-
cess time to global computer networks, rental of, 
telecommunication equipment, rental of telephones, 
satellite transmission, telephone services, wire ser-
vice, providing telecommunication channels for 
teleshopping services. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; computer prog-
ramming; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); computer system 
design; conversion of data or documents from phy-
sical to electronic media; creating and maintaining 
websites for others, hosting computer sites; installa-
tion of computer software; industrial design; engine-
eering; consultancy in the field of energy-saving; 
research in the field of environmental protection; 
calibration [measuring]; recovery of computer data; 
consultancy in the field of computer hardware and 
software; duplication of computer programs; compu-
ter rental; updating of computer software; hosting 
computer sites [web sites]; maintenance of computer 
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software; providing search engines for the Internet; 
rental of computer software; rental of web servers. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74142 A 
(800) 1175133 
(151) 2013 05 03 
(731) SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET  

SCA 
Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden 

(540)  

 
(591) Green, dark blue, light blue 
(511)  
4 – Fuels; fuels from biological sources; wood hea-
ting pellets; renewable fuels; briquettes of wood; 
wind energy; electrical energy. 
 

35 – Business information services provided on-line 
from a computer database or the internet; distribu-
tion of samples; systematization of data in databases. 
 

38 – Providing access to a compilation of informa-
tion from computer databases matter in relation to 
health care, hygienic care and geriatric care; provi-
ding access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of information. 
 

41 – Education; education services relating to perso-
nal care, health care and geriatric care; arranging and 
conducting of educational seminars in relation to 
personal care, health care and geriatric care; pro-
vision of preserve facilities for hunting and fishing; 
arranging parties for hunting and fishing. 
 

42 – Industrial analysis and research services in the 
field of the paper industry including paper pulp area, 
area of paper and cotton products for household, 
hygienic, sanitary and cosmetic purposes, forest 
industry and energy; provision of technical informa-
tion relating to the manufacture of paper; design of 
stationery. 
 

44 – Healthcare; consulting services relating to 
health; services for planning, organizing and moni-
toring for individualised healthcare, including such 
services provided online or via the internet; hygienic 
and beauty care for human beings; forestry services 
including management, administration, planning, 
manuring, losing the topsoil, planting, clearing and 
thinning. 
_________________________________________ 
 
 

(260) AM 2014 74144 A 
(800) 1175181 
(151) 2013 06 24 
(731) CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ  

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Hürriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,  
Şehit Ali Yılmaz Sokak No:1, Güneşli  
Bağcilar İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions, bringing together, 
for benefit of others, of a variety of leather and imi-
tations of leather, and goods made of these materials 
and not included in other classes, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas and pa-
rasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, 
clothing, footwear, headgear, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74310 A 
(800) 1176753 
(151) 2013 07 24 
(731) Federalnoe avtonomnoe uchrezhdenie  

"Rossiyskiy morskoy registr suduhodstva" 
Dvortsovaya nab., 8, RU-191186 Sankt- 
Peterburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
39 – Information about the condition of the ships; 
transportation information. 
 

42 – Technical research; scientific research and de-
velopment, including in regard to the safe navigation 
of ships and the ecology; quality control, including 
the oversight of the implementation of requirements 
on ships, which ensure proper conditions for safe 
navigation and secure maritime transportation of 
goods; class assignment to ships; surveying; surve-

 
 #22  2014 11 25 

 
90 



  
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ying, namely confirming the compliance of the de-
sign, construction, testing and operation of tank con-
tainers and containers intended for the transportation 
of dangerous goods by sea, rail and road transport, in 
accordance with national and international require-
ments; surveying, namely inspection of ships and 
issuance of shipping documents; surveying, namely 
inspection of nuclear cargo ships; surveying, namely 
inspection of nuclear passenger ships; surveying, 
namely to monitor the compliance of safety regula-
tions in navigation on ships; surveying, namely 
confirming the compliance and classification of 
stationary sea platforms for various purposes in their 
design, construction and operation; surveying, na-
mely confirming the compliance of test results, ins-
pection of large containers and their admission to 
international transportation on multimodal transport; 
surveying, namely the examination of products, 
equipment and facilities for compliance with the 
industrial safety standards; computer software de-
sign; professional consultancy included in this class; 
technical project studies; engineering; consultation 
in the field of environmental protection. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74311 A 
(800) 1176761 
(151) 2013 07 30 
(731) HENKEL AG & CO. KGAA 

Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany 
(540)  

MOMENT ENERGY 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry; adhesives used in 
industry; unprocessed artificial resins. 
 

9 – Dosing, especially for adhesives, as well as for 
means for removing old coatings and paints; accu-
mulators and batteries, chargers for batteries; LEDs. 
 

16 – Adhesives for stationery and household purpo-
ses; adhesive tapes for stationery or household pur-
poses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74312 A 
(800) 1176773 
(151) 2013 07 26 
(731) MEGADYNE S.P.A. 

Via Trieste, 16, I-10075 MATHI (TO), Italy 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  
7 – Transmission belts, power transmission belts, 
belts for engines and machines, conveyor belts, belts 
for engine fans, belts for lifts/hoists, machines belts, 
dynamo belts, industrial belts, plated belts, synchro-
nizer belts, conveyor bands, pulleys, gears, parts, 
components and fittings for machine as: chains, pu-
lleys and bearings. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74313 A 
(800) 1176806 
(151) 2013 09 02 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

PRUXAMOLIN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74314 A 
(800) 1176807 
(151) 2013 07 09 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Műkődő  

Részvénytársaság 
Kereszturi ut. 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

NIXODIN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74315 A 
(800) 1176808 
(151) 2013 09 02 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

SOLBAVAN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74316 A 
(800) 1176809 
(151) 2013 09 02 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

SLONTINAL 
(591) Black, white 
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(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74320 A 
(800) 1176810 
(151) 2013 09 02 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

TESOVADYN 
(591) Black, white 
(511) 
 5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74321 A 
(800) 1176811 
(151) 2013 09 02 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

PRUDAXOLIN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74322 A 
(800) 1176825 
(151) 2013 07 11 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "GRIN" 
ulitsa Leningradskaya, dom 16,  
Volgogradskaya oblast', RU-404130 gorod  
Voljskiy, Russian Federation 

(540)  

 
 

(591) Green, white, black 
(511)  
3 – Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhe-
sives for cosmetic purposes; amber [perfume]; antis-
tatic preparations for household purposes; astrin-
gents for cosmetic purposes; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; bleaching soda; 
cakes of toilet soap; canned pressurized air for clea-
ning and dusting purposes; carbides of metal [abra-
sives]; cleaning chalk; cleaning preparations; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; color [co-
lour-] brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; colorants for toilet purposes; color-re-
moving preparations; corundum [abrasive]; cosmetic 

dyes; cosmetic preparations for baths; cosmetics; 
cotton wool for cosmetic purposes; creams for leat-
her; degreasers other than for use in manufacturing 
processes; denture polishes; deodorant soap; deter-
gents other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes; diamantine [abrasive]; 
disinfectant soap; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry-cle-
aning preparations; drying agents for dishwashing 
machines; fabric softeners for laundry use; floor wax 
removers [scouring preparations]; floor wax; furbis-
hing preparations; greases for cosmetic purposes; 
grinding preparations; jewellers' rouge; lacquer-
removing preparations; laundry bleach; laundry blu-
eing; laundry glaze; laundry preparations; laundry 
soaking preparations; laundry wax; leather bleaching 
preparations; leather preservatives [polishes]; mouth 
washes, not for medical purposes; non-slipping li-
quids for floors; non-slipping wax for floors; oil of 
turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; 
paint stripping preparations; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; polish for furniture and flooring; 
polishing creams; polishing paper; polishing prepa-
rations; polishing stones; polishing wax; prepara-
tions for unblocking drain pipes; quillaia bark for 
washing; rust removing preparations; sachets for 
perfuming linen; scale removing preparations for 
household purposes; scouring solutions; shampoos; 
shaving soap; shining preparations [polish]; shoe po-
lish; shoe wax; smoothing preparations [starching]; 
soap; soap for brightening textile; stain removers; 
starch glaze for laundry purposes; sunscreen prepa-
rations; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
toiletries; turpentine, for degreasing; varnish-remo-
ving preparations; volcanic ash for cleaning; wallpa-
per cleaning preparations; washing soda, for clea-
ning; whiting; windscreen cleaning liquids. 
 

5 – Disinfectants for hygiene purposes. 
 

7 – Air suction machines; anti-pollution devices for 
motors and engines; central vacuum cleaning insta-
llations; degreasers [machines]; dust exhausting ins-
tallations for cleaning purposes; dust removing ins-
tallations for cleaning purposes; high pressure was-
hers; machines and apparatus for carpet shampooing, 
electric; machines and apparatus for cleaning, elec-
tric; machines and apparatus for polishing [electric]; 
machines and apparatus for wax-polishing, electric; 
spin driers [not heated]; vacuum cleaner attachments 
for disseminating perfumes and disinfectants; va-
cuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum 
cleaners; vehicle washing installations; washing ma-
chines [laundry]; washing machines. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74323 A 
(800) 923263 
(151) 2007 04 09 
(891) 2013 09 02 
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(731) VIRMINA TRADING LIMITED 
3, Michail Koutsofta, CY-3031 Limassol,  
Cyprus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74335 A 
(800) 1049563 
(151) 2010 03 24 
(891) 2013 08 20 
(731) C. JOSEF LAMY GMBH 

Grenzhöfer Weg 32, 69123 Heidelberg,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; data processing equipment and 
computers; teaching apparatus and instruments; 
protective helmets, especially bicycle helmets. 
 

16 – Writing instruments, especially fountain pens, 
ballpoint pens, pencils, coloured pencils, mechanical 
pencils, ink pens, felt-tip pens, inks, ink cartridges 
and refills for writing instruments; leads for writing 
instruments, rubber erasers, pencil sharpeners, paint 
brushes; pen cases; office requisites (other than fur-
niture), especially stands and holders for writing ins-
truments; paper, cardboard and goods made of these 
materials, included in this class, especially note-
books, writing cases, sketch blocks and notepads, 
ring binders; protective covers for books and no-
tebooks; ID holders, colouring and paint boxes 
(school and art supplies); instructional and teaching 
material except apparatus), especially exercise 
books, textbooks; printed matter for advertising, also 
in combination with writing instruments and office 
requisites carrying advertisements to be given out as 
promotional gifts. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes, especially suitcases, handbags, shopping 
bags, wallets, purses, money purses, key cases (ma-
de of leather), writing instrument cases, neck purses, 
travelling bags, trolleys, garment bags, board cases 
(suitcases), reporter bags, toilet bags and cosmetic 
bags, college briefcases (included in this class), fol-
ders (included in this class), attaché cases, portfo-

lios, briefcases, pilot cases, clutch bags, shoulder 
bags, backpacks, bathing bags, match bags, bread 
bags, sports bags, and book bags, school satchels 
and schoolbags; umbrellas and parasols. 
 

20 – Furniture, especially school furniture, school 
desks and school desk chairs. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74336 A 
(800) 1115209 
(151) 2012 03 27 
(891) 2013 07 04 
(731) ELEVEN 

50 rue Etienne Marcel, F-75002 PARIS,  
France 

(540)  

LIFE IS A JOKE 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soap; perfumes; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; cosmetic creams and lotions for face and 
body; make-up preparations; make-up removing pre-
parations; beauty masks. 
 

14 – Jewelry; jewelry articles; precious stones; horo-
logical and chronometric instruments; precious me-
tals and their alloys; jewelry cases; boxes of pre-
cious metal; bracelets (jewelry), chains (jewelry); 
earrings; necklaces (jewelry); brooches (jewelry); 
rings (jewelry); key rings; paste jewelry; cases or 
presentation cases for timepieces. 
 

18 – Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas; pocket wallets; purses; 
handbags, rucksacks, shopping bags; bags or small 
bags (envelopes, pouches) of leather for packaging; 
key cases (leatherware); travelling bags; beach bags; 
vanity cases (not fitted). 
 

25 – Clothing; underwear; socks; tights; slippers; fo-
otwear; headgear for wear; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarfs, neckties; hosi-
ery. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74337 A 
(800) 1121732 
(151) 2012 03 27 
(891) 2013 07 04 
(731) ELEVEN 

50 rue Etienne Marcel, F-75002 PARIS,  
France 

(540)  
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(591) Black, white 
(511)  
3 – Soap; perfumes; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; cosmetic creams and cosmetic lotions for the 
face and body; make-up preparations; make-up re-
moving preparations; beauty masks. 
 

14 – Jewelry; jewelry products; precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments; precious 
metals and their alloys; jewelry cases [caskets]; 
boxes of precious metal; bracelets (jewelry), chains 
(jewelry); earrings; necklaces (jewelry); brooches 
(jewelry); rings (jewelry); key rings (trinkets or 
fobs); fashion jewelry; cases or presentation cases 
for timepieces. 
 

18 – Leather and imitation leather; trunks and travel-
ling bags; umbrellas; wallets; purses (coin purses); 
handbags, backpacks, shopping bags; all kinds of 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; 
key cases (leather goods); travelling bags; beach 
bags; cases for beauty products. 
 

25 – Clothing; underwear; socks; tights; slippers; 
footwear; headgear; belts (clothing); furs (clothing); 
gloves (clothing); scarvesneckties; hosiery. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74339 A 
(800) 1160311 
(151) 2012 10 23 
(891) 2013 08 28 
(731) The Corporate Executive Board Company 

1919 North Lynn Street, Arlington VA 22209,  
USA 

(540)  

 
(591) Blue, white 
(511)  
16 – Printed matter; instructional and teaching mate-
rial; books; periodical publications; leaflets, forms 
and questionnaires; articles of stationery; office re-
quisites, other than furniture. 
 

35 – Business management advice and assistance; 
consultancy and expert services all relating to bu-
siness; personnel management advice; data proces-
sing, data verification and data management; com-
mercial and personnel information services; employ-
ment and personnel consultancy and management 
services; statistical studies and provision of statis-
tical information, all relating to personnel and rec-
ruitment; testing of individuals to determine employ-
ment skills; consultancy services relating to the 
assessment, development and application of human 
resource; business information and advisory servi-
ces; preparations of reports, all relating to the fore-
going; analysis of market research data and statis-

tics; business advisory services in the field of corpo-
rate best practices, sales professional development, 
support and management; business advisory servi-
ces, consultancy and information; business data ana-
lysis; conducting business and market research sur-
veys. 
 

41 – Educational, instructional and training services, 
all relating to business, personnel, vocational testing 
and guidance, personality testing, psychological exa-
mination and career advice; arranging and conduc-
ting educational and training conferences and semi-
nars; production of sound and video recordings; lea-
se, hire and rental of instructional and teaching ma-
terials; information services and preparation of re-
ports, all relating to the foregoing; educational ser-
vices, namely, conducting classes, seminars, lectu-
res, workshops, in the field of corporate best prac-
tices, sales professional development, support and 
management and distribution of course material in 
connection therewith; educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of 
corporate best practices, sales professional develop-
ment, support and management; educational servi-
ces, namely, developing, arranging, and conducting 
educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management; educational services, namely, pro-
viding on-line classes, seminars, lectures, workshops 
in the field of corporate best practices, sales profes-
sional development, support and management arran-
ging and conducting business and commercial con-
ferences and seminars; career advice; career and 
vocational counselling. 
 

42 – Providing non-downloadable software in the 
field of personnel, vocational testing and guidance, 
personality testing and psychological examination. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74348 A 
(800) 1147125 
(151) 2012 09 19 
(891) 2013 06 06 
(731) SPEY MEDICAL LIMITED 

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
London WC1H 9LT, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
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for destroying vermin; fungicides, herbicides; food 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74356 A 
(800) 1176910 
(151) 2013 07 02 
(731) JAKOBI IMPORT + EXPORT GMBH 

Robert-Perthel Straße 3, 50739 Köln,  
Germany 

(540)  

 
(591) Red, orange, yellow and white 
(511) 
5 – Food for babies, dietetic beverages adapted for 
medical purposes, infusions for medical purposes, 
medicinal infusions. 
 

30 – Coffee, coffee-based beverages and coffee be-
verages with milk, artificial coffee and vegetal pre-
parations for use as coffee substitutes, tea, tea-based 
beverages, iced tea and herbal tea, not medicinal in-
fusions, cocoa and cocoa-based beverages, cocoa be-
verages with milk, chocolate beverages with milk 
and chocolate-based beverages, ice for refreshment. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74369 A 
(800) 1177100 
(151) 2013 07 09 
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED 

Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 
(540)  

 
(591) White, grey, blue, black, green, brown and  

beige 
(511)  
33 – Vodka. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 74512 A 
(800) 1178644 
(151) 2013 09 09 
(731) FUJIAN YEBAO CHILDREN'S WEAR CO.,  

LTD 
Hengxing Mansion, No:2 Industry Area,  
362700 Fujian, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Caps [headwear]; headgear for wear; boas 
[necklets]; scarfs; neckties; wedding dresses; bathing 
suits; cravats; bow ties; clothing. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74513 A 
(800) 1178650 
(151) 2013 09 02 
(731) "ZAPOROZHTRANSFORMATOR" PUBLIC  

JOINT-STOCK COMPANY 
Dnipropetrovske shose, 3, Zaporizhzhia  
69600, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Transformers (electricity); inductors (electricity); 
conductors, electric; regulating apparatus, electric; 
commutators; electric apparatus for commutation; 
choking coils (impedance); electromagnetic coils; 
electric reactors for power networks. 
 

37 – Electric appliance installation and repair. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74514 A 
(800) 1178667 
(151) 2013 08 06 
(731) VALENTINO S.P.A. 

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO, Italy 
(540)  

ROUGE ABSOLUTE 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; purses, school bags, school satchels, card 
cases, travelling trunks, backpacks, rucksacks, wal-
lets, shopping bags, attaché cases, beach bags, bags, 
travelling bags, handbag frames, pouches, briefca-
ses, cases of leather, vanity cases not fitted, leather 
key cases, suitcases, bags for sports, hat boxes of 
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leather, garment bags for travel, leather shoulder 
belts, leather straps, fur, raw skins, dog collars, clot-
hing for pets, umbrellas, walking sticks; whips, sad-
dlery, harness fittings. 
 

25 – Clothing, overalls, underwear, sweaters, shirts, 
jumpers, suits, ready-made clothing, trousers, outer 
clothing, knitwear, coats, skirts, petticoats, pullo-
vers, overcoats, jackets, stuff jackets, ski jackets, ski 
pants, parkas, clothing of leather, T-shirts, blouses, 
pants, dressing gowns, formal dresses, vests, jerseys, 
pajamas, bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, 
slips, children's clothing, layettes, bathing caps, bat-
hing suits, clothing for gymnastic, waterproof clot-
hing, raincoats, masquerade costumes; footwear, 
slippers, bath slippers, boots, sport boots, horse-ri-
ding boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals, 
sport shoes, gymnastic shoes, overshoes; headgear, 
hats, caps, cap peaks; socks, sock suspenders, stoc-
kings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, 
neckties, scarves and foulards (clothing article), 
veils, bandanas, fur stoles, furs (clothing); belts; 
wedding dresses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74515 A 
(800) 1114003 
(151) 2011 11 16 
(891) 2013 09 06 
(731) FA basics Ltd 

Akara Bldg., 24 De Castro Street,  
Wickhams Cay I, Road Town,  
Tortolaб British Virgin Islands, British Virgin  
Islands 

(540)  

 
(591) White, green, dark green, dark blue and blue 
(511)  
5 – Dietetic substances adapted for medical use; 
mineral nutritional supplements; starch for dietetic 
or pharmaceutical purposes; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes; albuminous milk; lacteal 
flour for babies; flour for pharmaceutical purposes; 
linseed meal for pharmaceutical purposes; mint for 
pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; malted milk beverages for 
medical purposes; tinctures for medical purposes; 
albuminous foodstuffs for medical purposes; food 
for babies; dietetic foods adapted for medical purpo-
ses; herbs teas for medicinal purposes; milk enzymes 
for medical purposes. 
 

29 – ouillon; game, not live; meat, tinned [canned 
(Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish, tin-
ned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
bouillon concentrates; milk; meat, preserved; vege-
tables, preserved; liver pâté; foods prepared from 

fish; cranberry sauce [compote]; apple purée; fish, 
preserved; vegetable salads; fruit salads; tomato jui-
ce for cooking; vegetable juices for cooking; soups; 
vegetable soup preparations; milk products; whey. 
 

32 – Waters [beverages]; non-alcoholic beverages; 
whey beverages; fruit drinks; fruit nectars, non-
alcoholic; syrups for beverages; tomato juice [beve-
rage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [bevera-
ges]; fruit juices; non-alcoholic fruit extracts. 
 

35 – Marketing studies; marketing research; sales 
promotion for others; distribution of samples; disse-
mination of advertising matter; advertising; procure-
ment services for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74516 A 
(800) 1154464 
(151) 2012 09 18 
(891) 2013 07 29 
(731) GRUPPO COIN SpA 

Via Terraglio, 17, I-30174 VENEZIA  
MESTRE (VE), Italy 

(540)  

 
(591) Orange, white 
(511)  
25 – Clothing for men, women, children and babies; 
underwear, nightwear, beachwear, casual wear, swi-
mwear for men, women and children; underclothing 
for babies; babies' sleepwear; layettes; maternity 
wear; cloth bibs; clothing accessories, namely, muff-
lers, gloves, mittens, ear muffs, belts, cravats, stoc-
kings, socks, pantyhose, leotards, leg warmers, leg-
gings, bathrobes; footwear for men, women, children 
and babies; headwear, namely, berets, caps, hats, sun 
hats, hoods; balaclava, bandanas. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; presentation of goods and services 
on all means of communication for retailing; retail 
services and online sale services of cosmetics, perfu-
mery, soaps, body care and hair care products essen-
tial oils, incenses, scented woods, potpourris, denti-
frices, perfumed preparations for linen, costume je-
welry, watches and chronometric instruments, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, typew-
riters and office requisites (except furniture), ins-
tructtional and teaching material (except apparatus), 
plastic materials for packaging, printers' type, prin-
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ting blocks, goods made of leather or imitation leat-
her, trunks and travelling bags, umbrellas and para-
sols, men, women and children's apparel, footwear, 
headgear and personal accessories, games and playt-
hings, sporting articles, decorations for Christmas 
trees; management of department stores, shops and 
outlets; business management advisory services re-
lating to franchising; provision of business informa-
tion relating to franchising: organisation, implement-
tation, management and supervision of customer 
loyalty schemes, customer reward schemes, custo-
mer incentive schemes and customer promotional 
schemes, including via the Internet; organization of 
fashion shows for promotional purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74517 A 
(800) 631961 
(151) 1995 01 14 
(891) 2013 09 04 
(731) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

55218 Ingelheim, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary pro-
ducts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74518 A 
(800) 865887 
(151) 2004 12 20 
(891) 2013 09 09 
(731) Obschestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu  

"Laboratoriya sovremennogo zdorov'ya" 
ul. Khimzavodskaia, 11/20, Novosibirskaia  
obl., RU-633004 Berdsk, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Albuminous foodstuffs for medical purposes; al-
buminous preparations for medical purposes; anti-
septics; bacterial preparations for medical and vete-
rinary use; balms for medical purposes; biocides; 
biological preparations for medical purposes; dia-
betic bread; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical purpo-
ses; dietetic substances adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; disinfectants 
for hygiene purposes; ferments for pharmaceutical 
purposes; food for babies; fumigating sticks; germi-
cides; herbs teas for medicinal purposes; lacteal 
flour (for babies); liniments; lotions for pharmaceu-
tical purposes; medicinal herbs; medicinal infusions; 
medicinal mud; medicinal oils; medicinal roots; mi-
neral food-supplements; mouthwashes for medical 

purposes; nervines; nutritional additives for medical 
purposes; organotherapy preparations; pharmaceu-
tical preparations for skin care; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; preparations of 
trace elements for human and animal use; remedies 
for perspiration; sanitary towels; sea water for me-
dicinal bathing; serums; styptic preparations; thera-
peutic preparations for the bath; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; tonics (medicine); vita-
min preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74519 A 
(800) 919005 
(151) 2007 02 15 
(891) 2013 08 02 
(731) M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû  

Társaság 
Futó u. 47-53, BUDAPEST 1082, Hungary 

(540)  

TEZENİS 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; colorants for toilet purposes, hair dyes, hair 
colorants; shower gel, bubble bath, body splash, bo-
dy lotion, body talc, hand and body cream, cosmetic 
preparations for baths, bath salts, not for medical 
purposes; shampoos, hair spray, hair waving prepa-
rations; make-up, make-up removing preparations; 
cosmetic preparations for skin care; cleansing milk 
for toilet purposes; deodorants for personal use. 
 

25 – Clothing; underwear, nightwear and knitwear 
for men, women and children; corsetry, lingerie, 
stockings, tights, socks; slippers; swimwear and be-
achwear. 
 

35 – Franchising; mail order, internet shopping and 
retail sales services in respect of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, colorants for 
toilet purposes, hair dyes, hair colorants, shower gel, 
bubble bath, body splash, body lotion, body talc, 
hand and body cream, cosmetic preparations for 
baths, bath salts, not for medical purposes, sham-
poos, hair spray, hair waving preparations, make-up, 
make-up removing preparations, cosmetic prepara-
tions for skin care, cleansing milk for toilet purpo-
ses, deodorants for personal use, clothing, namely, 
underwear and dressing gowns, nightwear, namely, 
pajamas, nightshirts and nightgowns, knitwear, 
namely, knit shirts, knit skirts and knit robes, 
corsets, lingerie, stockings, tights, socks, slippers, 
swimwear and beachwear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74521 A 
(800) 1010374 
(151) 2009 03 24 
(891) 2013 06 11 
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(731) KARTALÇARSI TEKSTIL SANAYI  
TICARET LIMITED SIRKETI 
Fevzi Çakmak Cd., Gurup is Hani No:35 K:1  
D:9, OSMANGAZI BURSA, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions, the bringing toget-
her, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74522 A 
(800) 1094916 
(151) 2011 06 29 
(891) 2013 08 27 
(731) COSATTO LIMITED 

Bentinck Mill, Bentinck Street Farnworth,  
Bolton BL4 7EP, United Kingdom 

(540)  

KOOCHI 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Pushchairs; prams; strollers; buggies; vehicle 
seats for babies and children including safety seats 
and height-booster seats; covers, hoods, harnesses 
and belts for all of the aforesaid goods; safety belts, 
safety harnesses and safety restraints for vehicles; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
 

20 – Furniture; cots, travel-cots, cribs, carry cots, 
beds, small beds for children, playpens; chairs for 
children, high chairs and feeding chairs; rocking 
chairs; mattresses, mattresses for cots, cribs and 
prams, mattresses made from natural fibres; baby 
changing tables, changing and/or bathing units in the 
nature of furniture; furniture incorporating changing 
and/or bathing facilities; parts and fittings for all of 
the aforesaid goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74525 A 
(800) 1126520 
(151) 2012 07 06 
(891) 2013 08 01 
(731) Almirall, S.A. 

Ronda General Mitre, 151, E-08022  
Barcelona, Spain 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  

5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74527 A 
(800) 1159657 
(151) 2013 04 12 
(891) 2013 09 06 
(731) N.V. NUTRICIA 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM  
ZOETERMEER, Netherlands 

(540)  

PRONUTRAVI 
(591) Black, white 
(511) 
5 – Food for babies. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74689 A 
(800) 1180350 
(151) 2013 07 10 
(731) Maystar SL 

PI Roques Planes, C/Sol Ponent, 12-14,  
E-43830 Torredembarra – Tarragona, Spain 

(540)  

DEPILFLAX 100 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Depilatory products. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74690 A 
(800) 1180363 
(151) 2013 09 06 
(731) ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L. 

Calle Vidriers, Parcela 31, Pol. Ind. La  
Cometa, E-43700 El Vendrell (Tarragona),  
Spain 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Scientific apparatus and instruments; viscosi-
meters. 
 

10 – Apparatus and instruments for histological ana-
lysis. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74691 A 
(800) 1180385 
(151) 2013 09 03 
(731) SILVANOLS, SIA 

Kurbada iela 2a, LV-1009 Rīga, Latvia 
(540)  

SILVANOLS 
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(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; non-prescription 
drugs; natural medicines and drugs; personal hygie-
ne preparations for medical use; dietetic products for 
medical use; food for babies; vitamins; dietary sup-
plements for medical use; food additives for medical 
use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74695 A 
(800) 1180398 
(151) 2013 09 20 
(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

GUEST MODE 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computers; computer hardware; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; elec-
tronic communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; te-
lephones, namely mobile telephones; wireless com-
munication devices for voice, data or image trans-
mission; cameras; computer software. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74697 A 
(800) 1180409 
(151) 2013 08 28 
(731) PERABAYT BİLİŞİM PAZARLAMA VE 

DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Huzur Mahallesi Yeni Çamlik, Caddesi No:1 
Seyrantepe Kağithaneб İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

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; 
goods of common metal not included in other clas-
ses; ores. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-

truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; compact discs, DVDs and other di-
gital recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer softwa-
re; fire-extinguishing apparatus. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials.  
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 

15 – Musical instruments. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); prin-
ters' type; printing blocks. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning pur-
poses; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes. 
 

24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; but-
tons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flo-
wers. 
 

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
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35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions, bringing together, 
for benefit of others, of a variety of goods (exclu-
ding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74698 A 
(800) 508682 
(151) 1986 12 08 
(891) 2013 08 28 
(731) GRYSON, naamloze vennootschap 

3 Nijverheidsstraat, B-8150 HOUTHULST,  
Belgium 

(540)  

DOMINGO 
(591) Black, white 
(511)  
34 – Smoking tobacco. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74699 A 
(800) 603354 
(151) 1993 07 07 
(891) 2013 08 22 
(731) LABORATOIRES NIGY (Société par actions 

simplifiée) 
240 rue Louis Charles Vernin, F-77190  
DAMMARIE-LES-LYS, France 

(540)  

TOPICREM 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetics, skin care products. 
 

5 – Pharmaceutical, sanitary, dermatological pro-
ducts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74700 A 
(800) 804406 
(151) 2003 05 19 
(891) 2013 06 06 
(731) Peterhof HK Limited 

1708 Citicorp Centre, 18 Whitfield Road,  
Causeway Bay, Hong Kong, China 

(540)  

 
 

(591) Blue background PETERHOF in grey,  
"o" in PETERHOF in light blue, blue and  
grey, crown in light blue, white and black 

(511)  
8 – Hand-operated hand tools and implements; cut-
lery, forks and spoons; side arms, other than fire-
arms; knives. 
 

21 – Utensils and containers for household or kitc-
hen use (neither of precious metal nor coated there-
with); combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for clea-
ning purposes; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware not included in other classes 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74702 A 
(800) 1018565 
(151) 2009 09 14 
(891) 2013 09 24 
(731) XIANGSHAN SHIPU GUOLONG  

AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. 
Xinggang West Road, Shipu, Xiangshan,  
Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Crustaceans, not live; fish fillets; fish, not live; 
shrimps, not live; shellfish, not live; foods prepared 
from fish; preserved fish; sleeve-fish; jelly fish bo-
dy, parts except head; canned aquatic product. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74703 A 
(800) 1083230 
(151) 2011 03 30 
(891) 2013 09 16 
(731) SOLDEX LIMITED 

P.O. BOX 3321, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preser-
ved, dried, cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edib-
le oils and fats; processed peanuts; salted peanuts; 
sugared peanuts; roasted peanuts; processed walnuts; 
roasted walnuts; processed pumpkin seeds; salted 
pumpkin seeds; roasted pumpkin seeds; processed 
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nuts; roasted nuts; salted nuts; sugared nuts; frozen 
and chilled fruits, berries and vegetables; sugared 
fruits, berries; potato crisps; potato flakes; potato 
snacks; processed pine nuts; roasted pine nuts; roas-
ted cashew nuts; processed cashew nuts; fruit chips 
(dried); processed almonds; salted almonds; roasted 
almonds; sugared almonds; pounded almonds; plants 
seeds, cooked vegetables; vegetable and fruit dishes, 
snacks; crystallized fruits and berries; raisins; pro-
cessed sunflower seeds; salted sunflower seeds; ro-
asted sunflower seeds; edible sunflower seeds; dried 
fruits; dates; processed pistachios; salted pistachios; 
roasted pistachios; chips; vegetable, fruit and potato 
chips with different aromatizing and flavouring 
additives; kernels of flavouring additives. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread; pastry and confectionery, ices, honey, 
golden syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, condiments; spices; edible ice, peanut con-
fectionery, biscuits, fruit jellies (confectionery), che-
wing gums, not for medical purposes, cereal prepa-
rations, cereal-based snack food, brittles; nut brittles; 
sunflower seed brittles; sesame seed brittles; confec-
tionery, corn sticks, corn flakes, liquorice confectio-
nery, candies, maltose, marzipans, almond biscuits, 
almond confectionery, nutmegs, peppermint sweets, 
liquorice sticks (confectionery), flakes (grain pro-
ducts), oat flakes, corn flakes, fondants (confectio-
nery), popcorn; rusks, small rusks; rusks for beer; 
rusks with different additives; salted rusks; rye 
rusks; wheat rusks; biscuits, thin biscuits (crackers), 
bakery; bread sticks; sweets, sugar confectionery, 
waffle-based sweets; chocolate; chocolate dragee 
with raisins or with nuts; chocolate paste; chocolate 
pastry; chocolate sweets; grain chips. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74704 A 
(800) 1098038 
(151) 2011 10 05 
(891) 2013 06 25 
(731) PHILIPP PLEIN 

Säntisstrasse 5, CH-8580 Amriswil, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 

other classes; jewelry; precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks and traveling bags; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips; saddlery. 
 

20 – Furniture, in particular furniture for dwellings, 
furniture for kitchens; mirrors; picture frames; 
goods, not included in other classes, of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and sub-
stitutes for all these materials, or of plastics. 
 

21 – ousehold or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; glassware, porcelain and eart-
henware not included in other classes. 
 

24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

28 – Appliances for gymnastics; gymnastic and 
sporting articles; games and playthings. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74705 A 
(800) 1158359 
(151) 2013 01 24 
(891) 2013 05 17 
(731) HEIDI CHOCOLAT SA 

Bd. Biruintei 87, 077145 Pantelimon, JUD.  
ILFOV, Romania 

(540)  

 
(591) Red cherry and gold 
(511)  
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice; 
Tapioca and sago; Flour and preparations made from 
cereals; Bread, pastry and confectionery; Ices; Su-
gar, honey, treacle; Yeast, baking-powder; Salt; 
Mustard; Vinegar, sauces (condiments); Spices; Ice. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74737 A 
(800) 1180683 
(151) 2013 05 20 
(731) ZENTIVA GROUP, A.S. 

U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 – Dolní  
Měcholupy, Czech Republic 

(540)  

DARISIN 
(591) Black, white 
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(511)  
5 – Medicines, pharmaceutical preparations for hu-
man use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74747 A 
(800) 1180715 
(151) 2013 07 26 
(731) ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

Via Mentana, 38, I-36100 Vicenza (VI), Italy 
(540)  

ZETALAX DM 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for intestinal micro-
enemas. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74791 A 
(800) 1180848 
(151) 2013 05 14 
(731) WORLD VET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.1,  
GÜNEŞLİ İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Preparations for destroying noxious plants; pre-
parations for destroying noxious animals, fungici-
des; deodorants, other than for human beings or for 
animals; disinfectants for hygiene purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74921 A 
(800) 1182040 
(151) 2013 06 12 
(731) WORLD VET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.1, GÜNEŞLİ 
 
İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 

for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, pre-
parations for destroying noxious plants, preparations 
for destroying noxious animals, fungicides, deodo-
rants other than for human beings or for animals, 
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, deter-
gents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74922 A 
(800) 1182053 
(151) 2013 09 04 
(731) ATLAS COPCO AIRPOWER, NV 

Boomsesteenweg 957, B-2610 Wilrijk,  
Belgium 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
compressors; air compressors; piston compressors; 
air/water separators; compressed air guns; spray 
guns; electric grinders; pneumatic hammers; coup-
lings (other than for land vehicles); valves (parts of 
machines); stapler guns; vacuum cleaners; lubrica-
tors (parts of machines); chisels for machines; filters 
(parts of machines); grinders, grinding machines; 
drain cocks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74923 A 
(800) 1182065 
(151) 2013 07 23 
(731) SURICATE GAMES, SIA 

Elizabetes iela 2-422, LV-1010 RĪGA, Latvia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – All software irrespective of the record carrier or 
means of distribution, i.e. software that has been 
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recorded on magnetic carriers or downloaded from a 
remote computer network; CDs, DVD disks; other 
data carriers, information processing devices, com-
puters, computer software. 
 

28 – Entertainment and game machines that have 
been adjusted for use with an external display or 
monitor. 
 

38 – Transmission of sound or visual recordings 
over networks. 
 

42 – Scientific and technological services, research 
and designing in these areas; designing, develop-
ment and perfection of the computer equipment and 
software. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74924 A 
(800) 1182085 
(151) 2013 08 23 
(731) JARRITOS, INC. 

500 W. Overland, Suite 300, El Paso 
TX 79935, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
32 – Soft drinks, mineral water, flavored drinking 
water, fruit flavored soft drinks; fruit-flavored beve-
rages; fruit-flavored drinks; preparations for making 
fruit flavored drinks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74925 A 
(800) 1182095 
(151) 2013 09 30 
(731) Subsidiary Enterprise "BOOK CLUB"  

"FAMILY LEISURE CLUB" 
prospekt Haharina 20-A, Kharkiv 61140,  
Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 

(511)  
16 – Booklets; newspapers; printed matter; magazi-
nes (periodicals); calendars; catalogues; books; 
handbooks (manuals). 
 

25 – Berets; outerclothing; footwear; ready-made 
clothing; pelisses; hats; combinations (clothing); 
suits; jackets (clothing); singlets; body linen (gar-
ments); headgear for wear; overcoats; pyjamas; co-
ats; pullovers; overalls; sweaters; shirts; sports jer-
seys; dresses; aprons (clothing); tee-shirts; dressing 
gowns; caps (headwear); trousers. 
 

41 – Publication of books; amusements; providing 
amusement arcade services; recreation information; 
entertainment information; club services (entertain-
ment or education); night clubs. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74926 A 
(800) 1182107 
(151) 2013 04 05 
(731) "DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG" 

Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Almond milk for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; amber [perfume]; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; aromatics [essential oils]; 
astringents for cosmetic purposes; bath salts, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
[laundry]; breath freshening sprays; cakes of toilet 
soap; essential oils of citron; cleaning preparations; 
cleansing milk for toilet purposes; colorants for toi-
let purposes; cosmetic kits; cosmetics; cosmetics for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; deodorant soap; disinfectant soap; 
eau de Cologne; ethereal essences; essential oils; 
extracts of flowers [perfumes]; bases for flower per-
fumes; soap for foot perspiration; fumigation prepa-
rations [perfumes]; greases for cosmetic purposes; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; laundry ble-
ach; lavender oil; lavender water; tissues impregna-
ted with cosmetic lotions; lotions for cosmetic pur-
poses; make-up powder; medicated soap; mint es-
sence [essential oil]; mint for perfumery; mouth wa-
shes, not for medical purposes; musk [perfumery]; 
oils for cleaning purposes; oils for cosmetic pur-
poses; oils for perfumes and scents; oils for toilet 
purposes; perfumery; perfumes; shampoos for pets; 
rose oil; scented water; shampoos; cosmetic prepara-
tions for skin care; soap; talcum powder, for toilet 
use; terpenes [essential oils]; toilet water; toiletries; 
deodorants for human beings or for animals. 
 

 
 #22  2014 11 25 

 
103 



  
 
 

sasaqonlo niSnebi 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for phar-
maceutical purposes; aconitine; adhesive bands for 
medical purposes; adhesive plaster; fly catching 
adhesives; adhesives for dentures; adjuvants for me-
dical purposes; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albumin dietary supplements; 
albuminous foodstuffs for medical purposes; albumi-
nous preparations for medical purposes; alcohol for 
pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceu-
tical purposes; algicides; alginate dietary supple-
ments; alginates for pharmaceutical purposes; alkali-
ne iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for 
medical purposes; alloys of precious metals for den-
tal purposes; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical 
purposes; dental amalgams; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; ana-
esthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes; anthelmintics; anti-rheu-
matism bracelets; anti-rheumatism rings; anti-uric 
preparations; antibiotics; anticryptogamic prepara-
tions; antioxidant pills; antiparasitic collars for ani-
mals; antiparasitic preparations; antiseptic cotton; 
antiseptics; appetite suppressant pills; appetite sup-
pressants for medical purposes; aseptic cotton; ast-
hmatic tea; babies' napkin-pants [diaper-pants]; bac-
terial poisons; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; bouillons for bacteriological cultures; 
bacteriological preparations for medical and veteri-
nary use; balms for medical purposes; balsamic pre-
parations for medical purposes; hygienic bandages; 
menstruation bandages; bandages for dressings; 
barks for pharmaceutical purposes; therapeutic pre-
parations for the bath; bath preparations, medicated; 
bath salts for medical purposes; oxygen baths; salts 
for mineral water baths; belts for sanitary napkins 
[towels]; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; biocides; biological preparations for medi-
cal purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; biological tissue cultures for medical pur-
poses; biological tissue cultures for veterinary pur-
poses; bismuth preparations for pharmaceutical pur-
poses; bismuth subnitrate for pharmaceutical purpo-
ses; blood for medical purposes; blood plasma; bone 
cement for surgical and orthopedic purposes; bra-
celets for medical purposes; diabetic bread adapted 
for medical use; breast-nursing pads; bromine for 
pharmaceutical purposes; bronchodilating prepara-
tions; bunion pads; preparations for the treatment of 
burns; by-products of the processing of cereals for 
dietetic or medical purposes; cachets for pharmaceu-
tical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
preparations for callouses; calomel; camphor for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; 
candy for medical purposes; candy, medicated; pow-
der of cantharides; capsules for medicines; carbolic-
neum [parasiticide]; casein dietary supplements; cas-

tor oil for medical purposes; cattle washes; caustic 
pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cedar 
wood for use as an insect repellent; cellulose esters 
for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; 
charcoal for pharmaceutical purposes; chemical con-
ductors for electrocardiograph electrodes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepa-
rations for pharmaceutical purposes; chemical prepa-
rations for veterinary purposes; chemical reagents 
for medical or veterinary purposes; chemico-phar-
maceutical preparations; chewing gum for medical 
purposes; chilblain preparations; chinoline for me-
dical purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes 
for medical purposes; cinchona for medical purpo-
ses; contact lens cleaning preparations; deodorants 
for clothing and textiles; cocaine; cod liver oil; 
collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; 
compresses; condurango bark for medical purposes; 
medicines for alleviating constipation; solutions for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
cooling sprays for medical purposes; corn remedies; 
corn rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; creoso-
te for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures 
of microorganisms for medical and veterinary use; 
curare; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental cements; dental impression materials; dental 
lacquer; dental mastics; deodorants, other than for 
human beings or for animals; depuratives; detergents 
for medical purposes; chemical preparations for the 
diagnosis of pregnancy; diagnostic preparations for 
medical purposes; diapers [babies' napkins]; diastase 
for medical purposes; dietary supplements for ani-
mals; dietetic beverages adapted for medical purpo-
ses; dietetic foods adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; diges-
tives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil 
for medical purposes; disinfectants for chemical 
toilets; disinfectants for hygiene purposes; dog lo-
tions; dog washes; repellents for dogs; douching 
preparations for medical purposes; surgical dres-
sings; dressings, medical; medicinal drinks; drugs 
for medical purposes; preparations for destroying 
dry rot fungus; elixirs [pharmaceutical preparations]; 
enzyme dietary supplements; enzyme preparations 
for medical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzymes for medical purposes; 
enzymes for veterinary purposes; ergot for pharma-
ceutical purposes; esters for pharmaceutical purpo-
ses; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol 
for pharmaceutical purposes; eucalyptus for phar-
maceutical purposes; evacuants; eye-washes; eye 
patches for medical purposes; febrifuges; fennel for 
medical purposes; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
dietary fiber; first-aid boxes, filled; fish meal for 
pharmaceutical purposes; flaxseed dietary supple-
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ments; flaxseed for pharmaceutical purposes; flax-
seed meal for pharmaceutical purposes; flaxseed oil 
dietary supplements; flour for pharmaceutical pur-
poses; flowers of sulphur for pharmaceutical purpo-
ses; fly catching paper; fly destroying preparations; 
food for babies; remedies for foot perspiration; for-
mic aldehyde for pharmaceutical purposes; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigating pas-
tilles; fumigation preparations for medical purposes; 
fungicides; Gallic acid for pharmaceutical purposes; 
gamboge for medical purposes; gases for medical 
purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; ger-
micides; glucose dietary supplements; glucose for 
medical purposes; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; dental amalgams of gold; gou-
lard water; greases for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; gum for medical purposes; gurjun [gurjon, 
gurjan] balsam for medical purposes; haematogen; 
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemos-
tatic pencils; medicinal hair growth preparations; 
articles for headache; headache pencils; herbal teas 
for medicinal purposes; herbicides; medicinal herbs; 
smoking herbs for medical purposes; extracts of 
hops for pharmaceutical purposes; hormones for 
medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen pe-
roxide for medical purposes; surgical implants [li-
ving tissues]; insect repellent incense; napkins for 
incontinents; pants, absorbent, for incontinents; 
medicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
semen for artificial insemination; iodides for phar-
maceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; Irish moss for medical purpo-
ses; isotopes for medical purposes; jalap; petroleum 
jelly for medical purposes; jujube, medicated; mens-
truation knickers; lacteal flour for babies; lactose for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating pre-
parations; laxatives; lecithin dietary supplements; le-
cithin for medical purposes; leeches for medical 
purposes; preparations of lime for pharmaceutical 
purposes; liniments; lint for medical purposes; 
liquorice for pharmaceutical purposes; tissues imp-
regnated with pharmaceutical lotions; lotions for 
pharmaceutical purposes; lotions for veterinary pur-
poses; lozenges for pharmaceutical purposes; lupulin 
for pharmaceutical purposes; magnesia for pharma-
ceutical purposes; malt for pharmaceutical purposes; 
malted milk beverages for medical purposes; mang-
rove bark for pharmaceutical purposes; medicinal 
oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, 
portable, filled; medicines for dental purposes; me-
dicines for human purposes; medicines for veteri-
nary purposes; Melissa water for pharmaceutical 
purposes; menstruation tampons; menthol; mercurial 
ointments; preparations for destroying mice; nutriti-
ve substances for microorganisms; chemical prepa-
rations to treat mildew; milking grease; mineral food 

supplements; mineral water salts; mineral waters for 
medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; 
molding wax for dentists; moleskin for medical 
purposes; mothproofing paper; mothproofing prepa-
rations; mouthwashes for medical purposes; medici-
nal mud; mud for baths; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard oil for medical purposes; mustard 
plasters; myrobalan bark for pharmaceutical pur-
poses; narcotics; nervines; preparations for destro-
ying noxious animals; nutritional supplements; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; ointments 
for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opo-
deldoc; opotherapy preparations; oxygen for medical 
purposes; panty liners [sanitary]; paper for mustard 
plasters; parasiticides; pearl powder for medical pur-
poses; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins 
for pharmaceutical purposes; peptones for pharma-
ceutical purposes; personal sexual lubricants; phar-
maceutical preparations; phenol for pharmaceutical 
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for treating phylloxera; plas-
ters for medical purposes; poisons; pollen dietary 
supplements; pomades for medical purposes; porce-
lain for dental prostheses; potassium salts for medi-
cal purposes; poultices; propolis dietary supple-
ments; propolis for pharmaceutical purposes; protein 
dietary supplements; protein supplements for ani-
mals; pyrethrum powder; quassia for medical purpo-
ses; quebracho for medical purposes; quinine for 
medical purposes; radioactive substances for medi-
cal purposes; radiological contrast substances for 
medical purposes; radium for medical purposes; rat 
poison; preparations for reducing sexual activity; 
remedies for perspiration; rhubarb roots for pharma-
ceutical purposes; royal jelly dietary supplements; 
royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical purposes; sanitary 
napkins; sarsaparilla for medical purposes; scapulars 
for surgical purposes; sea water for medicinal bat-
hing; sedatives; serotherapeutic medicines; serums; 
siccatives [drying agents] for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; slimming 
pills; medical preparations for slimming purposes; 
slug exterminating preparations; smelling salts; so-
dium salts for medical purposes; soil-sterilising pre-
parations; solvents for removing adhesive plasters; 
soporifics; vulnerary sponges; starch for dietetic or  
pharmaceutical purposes; stem cells for medical pur-
poses; stem cells for veterinary purposes; sterilesing 
preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceu-
tical purposes; sulphur sticks [disinfectants]; stryc-
hnine; styptic preparations; sugar for medical purpo-
ses; sulphonamides [medicines]; sunburn ointments; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; 
suppositories; surgical cloth [tissues]; syrups for 
pharmaceutical purposes; tanning pills; tartar for 
pharmaceutical purposes; teeth filling material; pre-
parations to facilitate teething; thermal water; thy-
mol for pharmaceutical purposes; tincture of iodine; 
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tinctures for medical purposes; tobacco extracts [in-
secticides]; tonics [medicines]; preparations of trace 
elements for human and animal use; turpentine for 
pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes; 
vermin destroying preparations; vesicants; veterina-
ry preparations; vine disease treating chemicals; 
vitamin preparations; wadding for medical purposes; 
wart pencils; chemical preparations to treat wheat 
blight [smut]; wheat germ dietary supplements; 
yeast dietary supplements; yeast for pharmaceutical 
purposes. 
 

10 – Abdominal belts; abdominal corsets; abdominal 
pads; acupuncture needles; aerosol dispensers for 
medical purposes; air cushions for medical purposes; 
air mattresses, for medical purposes; air pillows for 
medical purposes; ambulance stretchers; anaesthetic 
apparatus; anaesthetic masks; apparatus for use in 
medical analysis; arch supports for footwear; armc-
hairs for medical or dental purposes; arterial blood 
pressure measuring apparatus; artificial breasts; ar-
tificial eyes; artificial jaws; artificial limbs; appara-
tus for artificial respiration; artificial skin for surgi-
cal purposes; artificial teeth; sets of artificial teeth; 
babies' bottles; babies' pacifiers [teats]; balling guns; 
knee bandages, orthopedic; supportive bandages; 
supportive bandages; bandages, elastic; basins for 
medical purposes; bed pans; bed vibrators; hydros-
tatic [water] beds for medical purposes; beds, speci-
ally made for medical purposes; orthopaedic [ortho-
pedic] belts; belts for medical purposes; belts, elec-
tric, for medical purposes; blankets, electric, for 
medical purposes; blood testing apparatus; applian-
ces for washing body cavities; boots for medical 
purposes; bougies [surgery]; breast pumps; brushes 
for cleaning body cavities; dental burs; cannulae; 
cases fitted for medical instruments; cases fitted for 
use by surgeons and doctors; castrating pincers; cat-
gut; catheters; obstetric apparatus for cattle; commo-
de chairs; childbirth mattresses; clips, surgical; clot-
hing especially for operating rooms; thermo-electric 
compresses [surgery]; compressors [surgical]; con-
doms; containers especially made for medical waste; 
contraceptives, non-chemical; corn knives; corsets 
for medical purposes; crutches; tips for crutches for 
invalids; cupping glasses; heating cushions, electric, 
for medical purposes; cushions for medical purpo-
ses; cutlery [surgical]; apparatus for the treatment of 
deafness; defibrillators; dental apparatus; dental ap-
paratus, electric; dentists' armchairs; diagnostic ap-
paratus for medical purposes; dialyzers; douche 
bags; drainage tubes for medical purposes; draw-
sheets for sick beds; dropper bottles for medical 
purposes; droppers for medical purposes; ear picks; 
ear plugs [ear protection devices]; ear trumpets; 
elastic stockings for surgical purposes; electric acu-
puncture instruments; electrocardiographs; electro-
des for medical use; enema apparatus for medical 
purposes; esthetic massage apparatus; feeding bottle 
teats; feeding bottle valves; filters for ultraviolet 

rays, for medical purposes; finger guards for medical 
purposes; supports for flat feet; fleams; orthopaedic 
[orthopedic] footwear; forceps; fumigation apparatus 
for medical purposes; furniture especially made for 
medical purposes; galvanic belts for medical purpo-
ses; galvanic therapeutic appliances; gastroscopes; 
gloves for massage; gloves for medical purposes; 
medical guide wires; hair prostheses; hearing aids 
for the deaf; hearing protectors; heart pacemakers; 
hematimeters; hernia bandages; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
hypodermic syringes; hypogastric belts; ice bags for 
medical purposes; incontinence sheets; incubators 
for babies; incubators for medical purposes; inha-
lers; injectors for medical purposes; instrument cases 
for use by surgeons and doctors; insufflators; inva-
lids' hoists; knives for surgical purposes; lamps for 
medical purposes; lasers for medical purposes; len-
ses [intraocular prostheses] for surgical implantta-
tion; love dolls [sex dolls]; masks for use by medical 
personnel; massage apparatus; maternity belts; medi-
cal apparatus and instruments; spoons for adminis-
tering medicine; microdermabrasion apparatus; mir-
rors for dentists; mirrors for surgeons; needles for 
medical purposes; nursing appliances; obstetric ap-
paratus; operating tables; ophthalmometers; ophthal-
moscopes; orthodontic appliances; orthopedic artic-
les; orthopedic soles; pads [pouches] for preventing 
pressure sores on patient bodies; pessaries; physical 
exercise apparatus, for medical purposes; physiot-
herapy apparatus; soporific pillows for insomnia; 
pins for artificial teeth; plaster bandages for ort-
hopedic purposes [casts (Am.)]; probes for medical 
purposes; protection devices against X-rays, for me-
dical purposes; pulse meters; pumps for medical pur-
poses; quartz lamps for medical purposes; radiolo-
gical apparatus for medical purposes; radiology 
screens for medical purposes; radiotherapy appara-
tus; radium tubes for medical purposes; receptacles 
for applying medicines; body rehabilitation appa-
ratus for medical purposes; respirators for artificial 
respiration; resuscitation apparatus; teething rings; 
saws for surgical purposes; scalpels; scissors for sur-
gery; tongue scrapers; slings [supporting bandages]; 
spirometers [medical apparatus]; spittoons for medi-
cal purposes; splints, surgical; surgical sponges; 
sprayers for medical purposes; stents; sterile sheets,  
surgical; stethoscopes; stockings for varices; strait 
jackets; stretchers, wheeled; surgical apparatus and 
instruments; surgical drapes; surgical implants [arti-
ficial materials]; suture materials; suture needles; 
syringes for injections; syringes for medical purpo-
ses; thermal packs for first aid purposes; thermome-
ters for medical purposes; thread, surgical; traction 
apparatus for medical purposes; trocars; ultraviolet 
ray lamps for medical purposes; umbilical belts; 
urethral probes; urethral syringes; urinals [vessels]; 
urological apparatus and instruments; uterine syrin-
ges; vaginal syringes; veterinary apparatus and ins-
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truments; vibromassage apparatus; water bags for 
medical purposes; X-ray apparatus for medical pur-
poses; X-ray photographs for medical purposes; X-
ray tubes for medical purposes; apparatus and ins-
tallations for the production of X-rays, for medical 
purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74928 A 
(800) 1182145 
(151) 2013 08 19 
(731) CANKUT GÜN 

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi,  
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi, Menekşe  
Caddesi No:5, Beylikdüzü-İstanbul, Turkey; 
CANSU YAĞCI 
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi,  
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi, Menekşe  
Caddesi No:5, Beylikdüzü-İstanbul, Turkey; 
SÜLEYMAN ERCÜMENT GÜN 
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Bakır ve  
Pirinç Sanayi Sitesi, Menekşe Caddesi No:5,  
Beylikdüzü-İstanbul, Turkey 

(540)  

DAYMOD 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-
made leather linings (parts of clothing), T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, paja-
mas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beach-
wear, bathing suits, swimming suits; clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for ba-
bies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclot-
hing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic 
shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, 
booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; 
headgear, namely, caps, skull caps, sports caps, hats, 
berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of clothing, footwear, headgear (excluding the trans-
port thereof), enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; all of the afore-
mentioned retail services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, through mail order catalo-
gues or by means of electronic media, including, 
through web sites or television shopping program-
mes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74929 A 
(800) 1182164 
(151) 2013 09 26 

(731) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL  
PROPERTY SAS 
13 avenue Morane Saulnier, F-78140  
Velizy Villacoublay, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30 – Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa, 
chocolate, beverages based on cocoa, chocolate and 
coffee, tea, bakery products, pastry, biscuits, cooki-
es, cakes, waffles, wafers, confectionery products 
particularly sugar and chocolate confectionery pro-
ducts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74932 A 
(800) 1182224 
(151) 2013 09 09 
(731) STURM, RUGER & COMPANY, INC. 

1 Lacey Place, Southport CT 06890, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
13 – Firearms. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74933 A 
(800) 1182230 
(151) 2012 11 28 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"Vydavnychyi dim "VAVYLON" 
vul. Syretska, bud. 25, Kyiv 04073, Ukraine 

(540)  

Pink 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Pens; aquarelles (paintings); albums; almanacs; 
atlases; bill books, paper bows; tickets; blank forms; 
notebooks for drawing; writing pads; brochures; 
booklets; absorption sheets of paper; paper or card-
board signs; signs, printed publications; patterns for 
clothes sewing; patterns for dress sewing; paper pen-
nants; tear-off calendars; greeting cards; newspa-
pers; maps; hygienic paper; engravings; graphic rep-
roductions; graphic prints; diagrams; stationery 
folders (directories) for documents; printed products; 
prints; labels, except tissue; magazines (periodicals); 
bookmarks for books; notebooks; notebooks for dra-
wing; notebook for writing or drawing; newsletters; 
calendars; calendar guides; stationery; maps; pain-
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tings framed or non-framed; pictures; cards; card-
board articles; books; books of records; books; co-
mics (prints); stationery envelopes; conical, paper 
bags; lithography; lithographic art works; drawings; 
paper or plastic bags (envelopes, bags) for packa-
ging; instructional materials, excluding instruments, 
apparatus; stationery stickers; stationery covers; au-
tomatic pencils; etchings; paper tapes; printed peri-
odicals; fountain pens; writing paper; posters; plans; 
portraits; postcards; paper flags; promotional broc-
hures; registration stationery cards; printed schedu-
les, banners stationery; stencils; photographs; chro-
molithograph; magazines (periodicals). 
 

42 – Computer services, namely renting (hiring) of 
computers; renting of software and computers; ma-
intenance and creation of websites for others; main-
tenance of computer websites; restoring a computer 
database; development computer software; update of 
computer software; data conversion of computer 
programs and data not physical conversion; conver-
sion of data or documents from physical to elect-
ronic media. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74934 A 
(800) 1182232 
(151) 2013 07 12 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

"GEKSA-NETKANIE MATERIALI" 
3, Tsentralnaya Street, Goljovo, Krasnogorsk  
region, RU-143405 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
17 – Insulating paper, namely paper with a layer of 
metallized polymer film; insulating tape and band; 
adhesive tapes other than stationery and not for 
medical or household purposes, namely, adhesive 
tapes on a non-woven basis, adhesive tapes on the 
aluminum base with silicone paper, polypropylene 
metalized adhesive tapes, polyethylene net reinfo-
rced adhesive tapes; sealant compounds for joints, 
namely butyl rubber fastening tape; plastic film ot-
her than for wrapping, namely a polyethylene or 
polypropylene and net reinforced film. 
 

19 – Building materials, not of metal, namely mate-
rial in the form of non-woven canvas, including la-
minated canvas for protection against moisture and 
condensate, material in the form of woven polyp-
ropylene canvas, including laminated canvas for pro-
tection against moisture and condensate, material in 
the form of woven, non-woven or foamed polyethy-
lene canvas with a layer of metallized polypropylene 
film, reflecting thermal radiation, for protection aga-
inst moisture and condensate. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 74935 A 
(800) 1182247 
(151) 2013 09 09 
(731) STURM, RUGER & COMPANY, INC. 

1 Lacey Place, Southport CT 06890, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
13 – Firearms. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74936 A 
(800) 1182270 
(151) 2013 06 14 
(731) I.P. CREATIONS ENTERPRISES LIMITED  

Agiou Pavlou, 15 Ledra House, Agios  
Andreas, CY-1105 Nicosia, Cyprus 

(540)  

 
(591) Red, black and white 
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites [except furniture]; instructional and 
teaching material [except apparatus]; plastic mate-
rials for packaging [not included in other classes]; 
printers' type; printing blocks; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; addressing 
machines; address plates for addressing machines; 
address stamps; adhesive bands for stationery or 
household purposes; adhesives [glues] for stationery 
or household purposes; adhesive tape dispensers 
[office requisites]; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; advertisement boards of paper 
or cardboard; albums; almanacs; announcement 
cards [stationery]; apparatus for mounting photo-
graphs; aquarelles; architects' models; arithmetical 
tables; atlases; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bags for microwave cooking; 
balls for ball-point pens; bibs of paper; binding 
strips [bookbinding]; biological samples for use in 
microscopy [teaching materials]; blackboards; blot-
ters; blueprints; bookbinding apparatus and machi-
nes [office equipment]; bookbinding cloth; book-
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binding material; bookbindings; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; bo-
xes of cardboard or paper; cabinets for stationery 
[office requisites]; calendars; canvas for painting; 
carbon paper; cardboard; cardboard articles; cardbo-
ard tubes; cards; cases for stamps [seals]; catalogues; 
chalk for lithography; chalk holders; charcoal pen-
cils; chart pointers, non-electronic; chromolithog-
raphs [chromos]; cigar bands; clipboards; coasters of 
paper; comic books; compasses for drawing; compo-
sing frames [printing]; conical paper bags; copying 
paper [stationery]; cords for bookbinding; correcting 
fluids [office requisites]; correcting ink [heliograp-
hy]; correcting tapes [office requisites]; covers of 
paper for flower pots; covers [stationery]; cream 
containers of paper; credit card imprinters, non-
electric; diagrams; document files [stationery]; docu-
ment holders [stationery]; document laminators for 
office use; drawer liners of paper, perfumed or not; 
drawing boards; drawing instruments; drawing mate-
rials; drawing pads; drawing pens; drawing pins; 
drawing rulers; drawing sets; drawing squares; dra-
wing T-squares; duplicators; elastic bands for offi-
ces; electrocardiograph paper; electrotypes; embroil-
dery designs [patterns]; engraving plates; engra-
vings; envelope sealing machines, for offices; enve-
lopes [stationery]; erasing products; erasing shields; 
etching needles; etchings; fabrics for bookbinding; 
face towels of paper; figurines [statuettes] of papier 
mâché; files [office requisites]; filtering materials 
[paper]; filter paper; finger-stalls [office requisites]; 
flags of paper; flyers; folders for papers; folders 
[stationery]; forms, printed; fountain pens; franking 
machines for office use; French curves; galley racks 
[printing]; garbage bags of paper or of plastics; geo-
graphical maps; glue for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting 
cards; gummed cloth for stationery purposes; gum-
med tape [stationery]; gums [adhesives] for statio-
nery or household purposes; handkerchiefs of paper; 
hand labelling appliances; hand-rests for painters; 
handwriting specimens for copying; hat boxes of 
cardboard; hectographs; histological sections for te-
aching purposes; holders for checkbooks [cheque 
books]; holders for stamps [seals]; house painters' 
rollers; humidity control sheets of paper or plastic 
for foodstuff packaging; index cards [stationery]; 
indexes; Indian inks; ink; inking pads; inking rib-
bons; inking ribbons for computer printers; inking 
sheets for document reproducing machines; inking 
sheets for duplicators; inkstands; ink sticks; ink 
stones [ink reservoirs]; inkwells; isinglass for sta-
tionery or household purposes; labels, not of textile; 
ledgers [books]; letter trays; lithographic stones; 
lithographic works of art; lithographs; loose-leaf 
binders; luminous paper; magazines [periodicals]; 

manifolds [stationery]; manuals [handbooks]; mar-
king chalk; marking pens [stationery]; mats for beer 
glasses; mimeograph apparatus and machines; mo-
delling clay; modelling materials; modelling paste; 
modelling wax, not for dental purposes; moisteners 
for gummed surfaces [office requisites]; moisteners 
[office requisites]; molds for modelling clays [artists' 
materials]; money clips; musical greeting cards; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note 
books; numbering apparatus; numbers [type]; obli-
terating stamps; office perforators; office requisites, 
except furniture; oleographs; packaging material 
made of starches; pads [stationery]; paint boxes 
[articles for use in school]; paintbrushes; painters' 
brushes; painters' easels; paintings [pictures], framed 
or unframed; paint trays; palettes for painters; pamp-
hlets; pantographs [drawing instruments]; paper; pa-
per bows; paper clasps; paper-clips; paper coffee 
filters; paper for radiograms; paper for recording 
machines; paper knives [cutters] [office requisites]; 
paper ribbons; paper sheets [stationery]; paper tapes 
and cards for the recordal of computer programmes; 
paperweights; papier mâché; parchment paper; pas-
sport holders; pastels [crayons]; patterns for dres-
smaking; patterns for making clothes; pencil hol-
ders; pencil lead holders; pen cases; pencil leads; 
pencils; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
pencil sharpening machines, electric or non-electric; 
pen clips; penholders; pens [office requisites]; pen 
wipers; perforated cards for Jacquard looms; perio-
dicals; photo-engravings; photographs [printed]; 
photograph stands; pictures; placards of paper or 
cardboard; place mats of paper; plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; plastic cling film, exten-
sible, for palletization; plastic film for wrapping; 
plastics for modelling; portraits; postage stamps; 
postcards; posters; printed matter; printed publica-
tions; printed timetables; printers' blankets, not of 
textile; printers' reglets; printing blocks; printing 
sets, portable [office requisites]; printing type; prints 
[engravings]; prospectuses; punches [office requisi-
tes]; rollers for typewriters; rosaries; rubber erasers; 
school supplies [stationery]; scrapers [erasers] for 
offices; sealing compounds for stationery purposes; 
sealing machines for offices; sealing stamps; sealing  
wafers; sealing wax; seals [stamps]; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; shields [paper 
seals]; signboards of paper or cardboard; silver pa-
per; slate pencils; song books; spools for inking rib-
bons; square rulers; stamp pads; stamps [seals]; 
stamp stands; stands for pens and pencils; staples for 
offices; stapling presses [office requisites]; starch 
paste [adhesive] for stationery or household purpo-
ses; stationery; steatite [tailor's chalk]; steel letters; 
steel pens; stencil cases; stencil plates; stencils; 
stencils [stationery]; stickers [stationery]; tablecloths 
of paper; table linen of paper; tablemats of paper; 
table napkins of paper; tags for index cards; tailors' 
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chalk; teaching materials [except apparatus]; terres-
trial globes; tickets; tissues of paper for removing 
make-up; toilet paper; towels of paper; tracing cloth; 
tracing needles for drawing purposes; tracing paper; 
tracing patterns; trading cards other than for games; 
transfers [decalcomanias]; transparencies [statione-
ry]; trays for sorting and counting money; type [nu-
merals and letters]; typewriter keys; typewriter rib-
bons; typewriters, electric or non-electric; vignetting 
apparatus; viscose sheets for wrapping; watercolor 
[watercolour] saucers for artists; waxed paper; wood 
pulp board [stationery]; wood pulp paper; wrapping 
paper; wristbands for the retention of writing ins-
truments; writing board erasers; writing brushes; 
writing cases [sets]; writing cases [stationery]; 
writing chalk; writing instruments; writing materials; 
writing or drawing books; writing pads; writing pa-
per; writing slates; Xuan paper for Chinese painting 
and calligraphy. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats; ajvar [preserved 
peppers]; albumen for culinary purposes; albumin 
milk; alginates for culinary purposes; almonds, gro-
und; aloe vera prepared for human consumption; 
anchovy; animal marrow for food; apple purée; ba-
con; beans, preserved; black pudding [blood sau-
sage]; bone oil, edible; bouillon; bouillon concentra-
tes; butter; buttercream; caviar; charcuterie; cheese; 
clams [not live]; coconut butter; cocoa butter; co-
conut, desiccated; coconut fat; coconut oil; colza oil 
for food; compotes; condensed milk; corn oil; cran-
berry sauce [compote]; crayfish, not live; cream 
[dairy products]; croquettes; crustaceans, not live; 
crystallized fruits; curd; dates; edible birds' nests; 
edible fats; edible oils; eggs; fat-containing mixtures 
for bread slices; fatty substances for the manufacture 
of edible fats; fish fillets; fish meal for human con-
sumption; fish mousses; fish, not live; fish, preser-
ved; fish, tinned [canned (Am.)]; foods prepared 
from fish; frozen fruits; fruit-based snack food; fruit 
chips; fruit jellies; fruit peel; fruit, preserved; fruit 
preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, 
stewed; fruits, tinned [canned (Am.)]; game, not 
live; gelatine; gherkins; ginger jam; ham; herrings; 
hummus [chickpea paste]; isinglass for food; jams; 
jellies for food; kephir [milk beverage]; kimchi [fer-
mented vegetable dish]; kumys [kumyss] [milk be-
verage]; lard for food; lecithin for culinary purposes; 
lentils, preserved; linseed oil for culinary purposes; 
liver; liver; lobsters, not live; low-fat potato chips; 
margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat ext-
racts; meat, preserved; meat, tinned [canned (Am.)]; 
milk; milk beverages, milk predominating; milk fer-
ments for culinary purposes; milk products; milk 
shakes; mushrooms, preserved; mussels, not live; 
non-alcoholic egg nog; nuts, prepared; olive oil for 
food; olives, preserved; onions, preserved; oysters, 

not live; palm kernel oil for food; palm oil for food; 
peanut butter; peanuts, processed; peas, preserved; 
pectin for culinary purposes; piccalilli; pickles; 
pollen prepared as foodstuff; pork; potato chips; 
potato flakes; potato fritters; poultry, not live; pow-
dered eggs; prawns, not live; preparations for ma-
king bouillon; preparations for making soup; preser-
ved garlic; processed fish spawn; processed seeds; 
processed sunflower seeds; prostokvasha [soured 
milk]; raisins; rennet; ryazhenka [fermented baked 
milk]; salmon; salted fish; salted meats; sardines; 
sauerkraut; sausages; sausages in batter; sea-cucum-
bers, not live; seaweed extracts for food; sesame oil; 
shellfish, not live; shrimps, not live; silkworm chry-
salis, for human consumption; smetana [sour cream]; 
snail eggs for consumption; soups; soya beans, pre-
served, for food; soya milk [milk substitute]; spiny 
lobsters, not live; suet for food; sunflower oil for 
food; tahini [sesame seed paste]; toasted laver; tofu; 
tomato juice for cooking; tomato puree; tripe; truff-
les, preserved; tuna fish; vegetable mousses; vege-
table salads; vegetables, dried; vegetable soup pre-
parations; vegetables, preserved; vegetables, tinned 
[canned (Am.)]; whey; whipped cream; white of 
eggs; yogurt; yolk of eggs. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces [condiments]; spices; ice; allspice; 
almond confectionery; almond paste; aniseed; aro-
matic preparations for food; artificial coffee; baking 
powder; baking soda [bicarbonate of soda for coo-
king purposes]; barley meal; bean meal; beer vine-
gar; binding agents for ice cream [edible ices]; bis-
cuits; bread; breadcrumbs; bread rolls; buns; cake 
frosting [icing]; cake paste; cake powder; cakes; 
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
bars; cereal-based snack food; cereal preparations; 
cheeseburgers [sandwiches]; chewing gum; chicory 
[coffee substitute]; chips [cereal products]; chocola-
te; chocolate-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate mousses; chow-chow [condi-
ment]; chutneys [condiments]; cinnamon [spice]; 
cloves [spice]; cocoa; cocoa-based beverages; cocoa 
beverages with milk; coffee; coffee-based bevera-
ges; coffee beverages with milk; coffee flavorings 
[flavourings]; condiments; confectionery; confectio-
nery for decorating Christmas trees; cooking salt; 
corn flakes; corn flour; corn, milled; corn, roasted; 
couscous [semolina]; crackers; cream of tartar for 
culinary purposes; crushed barley; crushed oats; cur-
ry [spice]; custard; dessert mousses [confectionery]; 
dough; dressings for salad; edible ices; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
farinaceous foods; ferments for pastes; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for bevera-
ges; flavorings [flavourings], other than essential 
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils; 
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flour; flour-milling products; fondants [confectione-
ry]; frozen yogurt [confectionery ices]; fruit coulis 
[sauces]; fruit jellies [confectionery]; garden herbs, 
preserved [seasonings]; gingerbread; ginger [spice]; 
glucose for culinary purposes; gluten additives for 
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; gol-
den syrup; groats for human food; gruel, with a milk 
base, for food; halvah; ham glaze; high-protein 
cereal bars; hominy; hominy grits; honey; husked 
barley; husked oats; ice cream; iced tea; ice for ref-
reshment; ice, natural or artificial; infusions, not 
medicinal; ketchup [sauce]; leaven; linseed for hu-
man consumption; liquorice [confectionery]; maca-
roni; macaroons [pastry]; malt biscuits; malt extract 
for food; malt for human consumption; maltose; ma-
rinades; marzipan; mayonnaise; meat gravies; meat 
pies; meat tenderizers, for household purposes; mint 
for confectionery; molasses for food; muesli; mus-
tard; mustard meal; natural sweeteners; noodle-ba-
sed prepared meals; noodles; nutmegs; oat-based 
food; oat flakes; oatmeal; palm sugar; pancakes; pas-
ta; pasta sauce; pastilles [confectionery]; pastries; 
[pastries]; peanut confectionery; pepper; peppermint 
sweets; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; petit-
beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour for food; powders for ice cre-
am; pralines; preparations for stiffening whipped 
cream; propolis; puddings; quiches; ravioli; relish 
[condiment]; rice; rice-based snack food; rice cakes; 
royal jelly; rusks; saffron [seasoning]; sago; salt for 
preserving foodstuffs; sandwiches; sauces [condi-
ments]; sausage binding materials; seasonings; sea 
water for cooking; seaweed [condiment]; semolina; 
sorbets [ices]; soya bean paste [condiment]; soya 
flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star 
aniseed; starch for food; stick liquorice [confectio-
nery]; sugar; sushi; sweetmeats [candy]; tabbouleh; 
tacos; tapioca; tapioca flour for food; tarts; tea; tea-
based beverages; thickening agents for cooking fo-
odstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric for food; 
unleavened bread; unroasted coffee; vanilla [flavo-
ring] [flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vege-
tal preparations for use as coffee substitutes; vermi-
celli [noodles]; vinegar; waffles; wheat flour; wheat 
germ for human consumption; yeast. 
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, 
non-alcoholic; beer wort; cider, non-alcoholic; coc-
ktails, non-alcoholic; essences for making bevera-
ges; extracts of hops for making beer; fruit nectars, 
non-alcoholic; ginger beer; grape must, unfermen-
ted; isotonic beverages; kvass [non-alcoholic bevera-
ge]; lemonades; lithia water; malt beer; malt wort; 
milk of almonds [beverage]; mineral water [bevera-
ges]; must; non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; 
non-alcoholic honey-based beverages; orgeat; pasti-

lles for effervescing beverages; peanut milk [non-
alcoholic beverage]; powders for effervescing beve-
rages; preparations for making aerated water; pre-
parations for making beverages; preparations for 
making liqueurs; preparations for making mineral 
water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer 
water; sherbets [beverages]; smoothies; soda water; 
syrups for beverages; syrups for lemonade; table 
waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; waters [beverages]; whey beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages [except beers]; alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, ex-
cept beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; ani-
se [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack 
[arak]; bitters; brandy; cider; Curacao; cocktails; di-
gesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; nira [sugarcane-based alcoholic bevera-
ge]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; rice al-
cohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; whisky; 
wine. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; administrative pro-
cessing of purchase orders; advertising agencies; 
advertising by mail order; advisory services for 
business management; arranging newspaper subsc-
riptions for others; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others; auctioneering; bill-
posting; book-keeping; business appraisals; business 
auditing; business efficiency expert services; busi-
ness information; business inquiries; business inves-
tigations; business management and organization 
consultancy; business management assistance; busi-
ness management consultancy; business manage-
ment of hotels; business management of performing 
artists; business management of sports people; bu-
siness organization consultancy; business research; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial informa-
tion agencies; commercial information and advice 
for consumers [consumer advice shop]; commercial 
or industrial management assistance; compilation of 
information into computer databases; compilation of  
statistics; computerized file management; cost price 
analysis; data search in computer files for others; 
demonstration of goods; direct mail advertising; dis-
semination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of sta-
tements of accounts; economic forecasting; employ-
ment agencies; import-export agencies; invoicing; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
marketing research; marketing studies; modelling for 
advertising or sales promotion; news clipping servi-
ces; office machines and equipment rental; on-line 
advertising on a computer network; opinion polling; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; organization of fashion shows for 
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promotional purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; outsourcing 
services [business assistance]; payroll preparation; 
personnel management consultancy; personnel rec-
ruitment; photocopying services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
price comparison services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; production of advertising films; profess-
sional business consultancy; psychological testing 
for the selection of personnel; publication of pub-
licity texts; publicity columns preparation; publicity 
material rental; public relations; radio advertising; 
relocation services for businesses; rental of adverti-
sing space; rental of advertising time on commu-
nication media; rental of photocopying machines; 
rental of vending machines; sales promotion for ot-
hers; secretarial services; shop window dressing; 
sponsorship search; shorthand; systemization of in-
formation into computer databases; tax preparation; 
telemarketing services; telephone answering for una-
vailable subscribers; television advertising; transc-
ription; typing; updating of advertising material; 
word processing; writing of publicity texts; the 
bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in retail stores, 
wholesale stores. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempora-
ry accommodation; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; bar services; boarding for ani-
mals; boarding house bookings; boarding houses; 
cafés; cafeterias; canteens; day-nurseries [crèches]; 
food and drink catering; holiday camp services [lod-
ging]; hotel reservations; hotels; motels; providing 
campground facilities; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; rental of cooking apparatus; rental 
of drinking water dispensers; rental of lighting ap-
paratus other than for theatrical sets or television 
studios; rental of meeting rooms; rental of temporary 
accommodation; rental of tents; rental of transpor-
table buildings; restaurants; retirement homes; self-
service restaurants; snack-bars; temporary accom-
modation reservations; tourist homes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74941 A 
(800) 1182326 
(151) 2013 08 06 
(731) TM INVESTMENT SP. Z O.O. 

ul. Dębicka 44, PL-39-207 Brzeźnica, Poland 
(540)  

PUZZER 
(591) Black, white 
(511)  
2 – Lacquers and enamels; wood preservatives; dis-
tempers; bactericidal paints; fireproof paints; anti-
fouling paints; enamel paints; ceramic paints; ba-

digeon; protective preparations for metals; wood 
colorants; wood coatings; wood stains and mordants; 
paints mordants; raw natural resins; anti-rust greases 
and oils; thinners for paints and varnishes; mastic 
[natural resins]; anti-corrosive preparations. 
 

17 – Insulating materials, including insulating pa-
ints, oils, varnishes; insulating tape and band; insu-
lating plaster; lute. 
 

19 – Building materials not of metal; surfacing, not 
of metal, for buildings; stucco; plaster for building 
purposes; cement adhesives and base coat; mortar 
for building including cement mortar. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74952 A 
(800) 1182534 
(151) 2013 06 21 
(731) FAUNA & FLORA INTERNATIONAL 

Jupiter House (4th Floor) Station Road,  
Cambridge, Cambridgeshire CB1 2JD, United  
Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Printed matter and publications; periodicals; 
magazines; newsletters; photographs; calendars; 
cards; promotional materials; instructional and teac-
hing materials; stationery. 
 

36 – Charitable fundraising services. 
 

41 – Education services relating to conservation and 
the environment; organisation of classes and lectu-
res; publishing and issuing of books, journals, maga-
zines and newsletters. 
 

42 – Scientific research relating to conservation and 
the environment; studies, research, preparation and 
implementation of projects in the field of environ-
mental conservation; consultancy and advisory ser-
vices relating to studies, research, preparation and 
implementation of projects in the field of conserva-
tion and the environment; providing information re-
lating to studies, research, preparation and imp-
lementation of projects in the field of conservation 
and the environment. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74953 A 
(800) 1182574 
(151) 2013 08 26 
(731) LC WAIKIKI MAĞAZACILIK  

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96  
Bağcιlar, İstanbul, Turkey 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-
made leather linings (parts of clothing), T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, paja-
mas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beach-
wear, bathing suits, swimming suits; clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; under-
clothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, 
pants, socks; footwear, namely shoes excluding 
orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking 
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts 
namely heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports 
caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74954 A 
(800) 1182581 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
ut Kereszturi 30-38, H-1108 Budapest,  
Hungary 

(540)  

GOLIFY 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74955 A 
(800) 1182582 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan 

 Működő Részvénytársaság 
ut Kereszturi 30-38, H-1108 Budapest,  
Hungary 

(540)  

EGITRIO 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74956 A 
(800) 1182583 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest, 
Hungary 

(540)  

GRANOZA 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74957 A 
(800) 1182584 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Műkődő  

Részvénytársaság 
Kereszturi ut. 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540) 

NIGNOR 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74958 A 
(800) 1182585 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Műkődő  

Részvénytársaság 
Kereszturi ut. 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

XEGIS 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74961 A 
(800) 1182586 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Műkődő  

Részvénytársaság 
Kereszturi ut. 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

PEMETRA 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74962 A 
(800) 1182587 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 
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(540)  

ZULOGA 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74963 A 
(800) 1182588 
(151) 2013 08 23 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

PRORET 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74964 A 
(800) 1182590 
(151) 2013 06 12 
(731) WORLD VET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.1,  
GÜNEŞLİ İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, pre-
parations for destroying noxious plants, preparations 
for destroying noxious animals, fungicides, deodo-
rants other than for human beings or for animals, 
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, deter-
gents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74965 A 
(800) 1182591 
(151) 2013 06 12 
(731) DR.SERTUS ILAÇ SANAYI VE TICARET  

LIMITED SIRKETI 
Evren Mah., Camiyolu Cad. No:50 K.2,  
GÜNESLI/ISTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, pre-
parations for destroying noxious plants, preparations 
for destroying noxious animals, fungicides, deodo-
rants other than for human beings or for animals, 
disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, deter-
gents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74966 A 
(800) 1182618 
(151) 2013 02 14 
(731) "AZERSUN HOLDING" Limited Liability  

Company 
92a, Heydar Aliyev ave. AZ-1029 Baku, 
Azerbaijan 

(540)  

 
(591) Blue and white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers and artists. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust ab-
sorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or ve-
terinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
 

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; 
goods of common metal not included in other clas-
ses; ores. 
 

7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; automatic vending machines. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); cut-
lery; side arms; razors. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, sig-
nalling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; compact discs, DVDs and other digi-
tal recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer softwa-
re; fire-extinguishing apparatus. 
10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials.  
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

13 – Firearms; ammunition and projectiles; explosi-
ves; fireworks. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 

15 – Musical instruments. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible pipes, not of metal. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes. 
 

22 – Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
23 – Yarns and threads, for textile use. 
 

24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; but-
tons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 
 

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
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tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 

31 – Grains and agricultural, horticultural and forest-
ry products not included in other classes; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 
 

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

33 – Alcoholic beverages (except beers). 
 

34 – Tobacco; smokers' articles; matches. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 

37 – Building construction; repair; installation ser-
vices. 
 

38 – Telecommunications. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement. 
 

40 – Treatment of materials. 
 

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

42 – Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services. 
 

45 – Legal services; security services for the protect-
tion of property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of in-
dividuals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74967 A 
(800) 1182648 
(151) 2013 06 12 
(731) WORLD VET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.1,  
GÜNEŞLİ İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes; medicines for 
veterinary purposes; vitamin preparations; chemical 
preparations for medical purposes; dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods; medicinal herbs; 
herbal beverages adapted for medical purposes; nut-
ritional supplements; pollen dietary supplements; 
mineral food supplements; protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes; hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads; wadding 
for medical purposes; plasters for medical purposes; 
dressings for medical purposes; babies' napkins; 
preparations for destroying noxious plants; prepa-
rations for destroying noxious animals; fungicides; 
deodorants other than for human beings or for ani-
mals; disinfectants for hygiene purposes; antiseptics; 
detergents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74968 A 
(800) 1182652 
(151) 2013 06 18 
(731) KIRMIZIGÜL KOZMETİK VE TURİZM  

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Veliköy Organıze Sanayı Sıtesı Osman  
Uzun, Caddesı No:55 Velıköy, Čerkezköy  
Tekirdağ, Turkey 

(540)  

REDONE 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic creams. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74969 A 
(800) 1182673 
(151) 2013 09 12 
(731) AVON PRODUCTS, INC. 

World Headquarters, 777 Third Avenue,  
New York, NY 10017, USA 

(540)  

MEMORIES OF LOVE 
RECAPTURE THE JOURNEY 

(591) Black, white 
(511)  
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, creams and lo-
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tions, all for the face, hands and body; cosmetic 
suntan preparations; soaps; shower and bath pre-
parations; beauty masks; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; enamel for nails; false nails; 
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye 
makeup remover, eye shadow, eye liner, mascara, 
lipstick, lip liner, lipgloss; make-up foundation; 
blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; preparations for cleaning, mois-
turising, colouring and styling the hair; preparations 
for cleaning the teeth; shaving and aftershave pre-
parations; perfumes, fragrances, toilet waters, co-
logne; deodorants for human beings; anti-perspirants 
for personal use (toiletries); essential oils (cosmetic). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74970 A 
(800) 1182679 
(151) 2013 09 04 
(731) ŠKODA AUTO A.S.  

Tř. Václava Klementa 869, CZ-29360  
Mladá Boleslav , Czech Republic 

(540)  

SNOWMAN 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Automobiles and their parts, all included in this 
class. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74971 A 
(800) 1182691 
(151) 2013 09 12 
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH  

Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair 
lotions; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; me-
dicines for human and veterinary purposes; dietary 
supplements; sanitary preparations for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings. 
 

44 – Hygienic and beauty care for human beings or 
animals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74972 A 
(800) 1182716 
(151) 2013 09 25 
(731) MERCK KGAA 

Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,  
Germany 

(540)  

CLICK.EASY 
(591) Black, white 
(511)  
10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74973 A 
(800) 358449 
(151) 1969 07 18 
(891) 2013 07 18 
(731) INDACO S.P.A. 

I-80023 Caivano (NA), Italy 
(540)  

COL – FRESH 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Liquorice goods (pharmaceuticals). 
 

30 – Liquorice-based foodstuffs, confectionery. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74974 A 
(800) 392557 
(151) 1972 10 24 
(891) 2013 10 22 
(731) GRYSON, naamloze vennootschap  

Nijverheidsstraat 3, B-8650 Houthulst,  
Belgium 

(540)  

FLEUR DU PAYS 
(591) Black, white 
(511)  
34 – All tobacco products. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74976 A 
(800) 990235 
(151) 2008 12 11 
(891) 2013 10 09 
(731) COORS BREWING COMPANY 

1225 17th Street, Suite 3200, Denver,  
CO 80202, USA 

(540)  

BLUE MOON 
(591) Black, white 
(511)  
32 – Beer, stout, lager, porter, ale. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74977 A 
(800) 1172150 
(151) 2012 10 17 
(891) 2013 09 13 
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(731) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu  
"Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo URS" 
vul. Akademika Pavlova, 160-G, kv. 86,  
m. Kharkiv 61144, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Abacuses; accounting machines; accumulator 
boxes; accumulator jars; accumulators, electric; ac-
cumulators, electric, for vehicles; acid hydrometers; 
acidimeters for batteries; acoustic conduits; acoustic 
couplers; acoustic (sound) alarms; actinometers; ad-
ding machines; aerials; aerometers; electronic agen-
das; air analysis apparatus; alarm bells, electric; 
alarms; fire alarms; alcoholmeters; alidades; altime-
ters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; amp-
lifying valves; anemometers; animated cartoons; 
anode batteries; anodes; answering machines; anten-
nas; anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glas-
ses; anti-glare visors; anti-interference devices (elec-
tricity); anti-theft warning apparatus; apertometers 
(optics); armatures (electricity); asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection 
against accidents; asbestos screens for firemen; ap-
paratus and instruments for astronomy; lenses for 
astrophotography; audiovisual teaching apparatus; 
automated teller machines (ATM); protective suits 
for aviators; azimuth instruments; precision balan-
ces; balances (steelyards); balancing apparatus; me-
teorological balloons; bar code readers; barometers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; ba-
tteries for lighting; batteries for pocketlamps; battery 
boxes; battery chargers; battery jars; beacons, lumi-
nous; signal bells; bells (warning devices); betat-
rons; binoculars; blinkers (signalling lights); bluep-
rint apparatus; fire boats; boiler control instruments; 
encoded identification bracelets, magnetic; branch 
boxes (electricity); breathing apparatus, except for 
artificial respiration; breathing apparatus for under-
water swimming; bullet-proof waistcoats (vests 
(am.)); marking buoys; signalling buoys; buzzers; 
buzzers, electric; cabinets for loudspeakers; coaxial 
cables; cables, electric; (fibre (fiber (am.)) optic cab-
les; junction sleeves for electric cables; calculating 
disks; calculating machines; calibrating rings; cali-
pers; camcorders; cinematographic cameras; came-
ras (photography); capacitors; capillary tubes; enco-
ded cards, magnetic; carpenters' rules; carriers for 
dark plates (photography); cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; eyeglass 
cases; cases fitted with dissecting instruments (mic-
roscopy); pince-nez cases; cash registers; cassette 
players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; 
cell switches (electricity); centering apparatus for 
photographic transparencies; eyeglass chains; 

chargers for electric batteries; chemistry apparatus 
and instruments; DNA chips; chips (integrated cir-
cuits); choking coils (impedance); chromatography 
apparatus for laboratory use; chronographs (time re-
cording apparatus); apparatus for editing cinematog-
raphic film; cinematographic film, exposed; circuit 
breakers; circuit closers; cleaning apparatus for pho-
nograph records; cleaning apparatus for sound recor-
ding discs; clinometers; nose clips for divers and 
swimmers; time clocks (time recording devices); 
clothing especially made for laboratories; clothing 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire; coils, electric; 
electromagnetic coils; holders for electric coils; me-
chanisms for coin-operated apparatus; coin-operated 
mechanisms for television sets; collectors, electric; 
electric apparatus for commutation; commutators; 
compact disc players; compact discs (audio-video); 
compact discs (read-only memory); comparators; 
directional compasses; compasses (measuring instru-
ments); computer game programs; computer keybo-
ards; computer memories; computer operating prog-
rams, recorded; computer peripheral devices; com-
puter programmes (programs), recorded; computer 
programs (downloadable software); computer soft-
ware, recorded; computers; printers for use with 
computers; condensers (capacitors); optical conden-
sers; conductors, electric; lightning conductors; elec-
tricity conduits; connections, electric; connections 
for electric lines; connectors (electricity); contact 
lenses; containers for contact lenses; contacts, elec-
tric; contacts, electric, of precious metal; containers 
for microscope slides; control panels (electricity); 
converters, electric; copper wire, insulated; correc-
ting lenses (optics); cosmographic instruments; co-
unterfeit (false) coin detectors; mechanisms for 
counter-operated apparatus; counters; couplers (data 
processing equipment); couplings, electric; covers 
for electric outlets; crucibles (laboratory); cupels 
(laboratory); current rectifiers; cyclotrons; darkroom 
lamps (photography); darkrooms (photography); ma-
gnetic data media; optical data media; data pro-
cessing apparatus; decompression chambers; dema-
gnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; 
densitometers; detectors; metal detectors for indus-
trial or military purposes; smoke detectors; diagnos-
tic apparatus, not for medical purposes; diaphragms 
(acoustics); diaphragms for scientific apparatus; di-
aphragms (photography); dictating machines; dif-
fraction apparatus (microscopy); light dimmers (re-
gulators), electric; discharge tubes, electric, other 
than for lighting; optical discs; disk drives for com-
puters; disks, magnetic; distance measuring appara-
tus; distance recording apparatus; distillation appara-
tus for scientific purposes; distribution boards (elec-
tricity); distribution boxes (electricity); distribution 
consoles (electricity); divers' masks; diving suits; 
dog whistles; dosage dispensers; dosimeters; drai-
ners for use in photography; dressmakers' measures; 
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drying apparatus for photographic prints; drying 
racks (photography); ducts (electricity); DVD pla-
yers; dynamometers; ear plugs for divers; editing 
appliances for cinematographic films; egg timers 
(sandglasses); egg-candlers; electric door bells; elec-
tric installations for the remote control of industrial 
operations; electric loss indicators; materials for el-
ectricity mains (wires, cables); electrified fences; 
electrified rails for mounting spot lights; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; electrolysers; electronic notice 
boards; electronic pens (visual display units); elec-
tronic pocket translators; electronic publications, 
downloadable; electronic tags for goods; magnetic 
encoders; enlarging apparatus (photography); epidi-
ascopes; ergometers; exposure meters (light meters); 
extinguishers; eyeglass cords; eyeglass frames; eye-
glasses; eyepieces; instruments containing eyepie-
ces; workmen's protective face-shields; facsimile 
machines; false coin detectors; apparatus for fermen-
tation (laboratory apparatus); fibre (fiber (am.)) optic 
cables; film cutting apparatus; films, exposed; filters 
for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for 
photography; filters (photography); fire beaters; fire 
blankets; fire engines; fire escapes; fire extinguish-
hing apparatus; fire hose nozzles; flash-bulbs (pho-
tography); flashing lights (luminous signals); flash-
lights (photography); floppy disks; fluorescent scre-
ens; fog signals, non-explosive; food analysis appa-
ratus; frames for photographic transparencies; ap-
paratus to check franking; frequency meters; furna-
ces for laboratory experiments; furniture especially 
made for laboratories; fuse wire; fuses; galena crys-
tals (detectors); galvanic batteries; galvanic cells; 
galvanometers; garments for protection against fire; 
gas testing instruments; gasoline gauges; gasome-
ters; gauges; glass covered with an electrical con-
ductor; glazing apparatus for photographic prints; 
gloves for divers; gloves for protection against ac-
cidents; gloves for protection against X-rays for 
industrial purposes; goggles for sports; gradient in-
dicators; grids for batteries; hands free kits for pho-
nes; head cleaning tapes (recording); headphones; 
heat regulating apparatus; heliographic apparatus; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
riding helmets; hemline markers; high tension 
batteries; high-frequency apparatus; holograms; 
horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; 
identification sheaths for electric wires; identifica-
tion threads for electric wires; identity cards, mag-
netic; igniting apparatus, electric, for igniting at a 
distance; electric apparatus for remote ignition; 
inclinometers; incubators for bacteria culture; quan-
tity indicators; speed indicators; water level indi-
cators; inductors (electricity); integrated circuit cards 
(smart cards); integrated circuits; intercommunica-
tion apparatus; interfaces for computers; inverters 
(electricity); invoicing machines; ionisation appara-

tus, not for the treatment of air; jigs (measuring ins-
truments); juke boxes for computers; juke boxes, 
musical; junction boxes (electricity); kilometer re-
corders for vehicles; knee-pads for workers; labo-
ratory trays; lactodensimeters; lactometers; magic 
lanterns; optical lanterns; laptop computers; lasers, 
not for medical purposes; appliances for measuring 
the thickness of leather; lens hoods; optical lenses; 
letter scales; levelling instruments; levelling staffs 
(surveying instruments); levels (instruments for 
determining the horizontal); life belts; life buoys; 
life jackets; life nets; life saving apparatus and equ-
ipment; life-saving rafts; light conducting filaments 
(optical fibers (fibres)); light (traffic) apparatus 
(signalling devices); light-emitting electronic poin-
ters; lighting ballasts; lightning arresters; lightning 
conductors (rods); limiters (electricity); locks, elec-
tric; logs (measuring instruments); loudspeakers; 
magnetic tape units for computers; magnetic tapes; 
magnetic wires; magnets; decorative magnets; mag-
nifying glasses (optics); resuscitation mannequins 
(teaching apparatus); manometers; marine compass-
ses; marine depth finders; marking gauges (joinery); 
protective masks; masts for wireless aerials; material 
testing instruments and machines; mathematical ins-
truments; measures; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; measuring glassware; measuring 
instruments; measuring spoons; mechanical signs; 
megaphones; mercury levels; wires of metal alloys 
(fuse wire); meteorological instruments; meters; me-
tronomes; micrometer gauges; micrometer screws 
for optical instruments; micrometers; microphones; 
microprocessors; microscopes; microtomes; milage 
recorders for vehicles; mirrors for inspecting work; 
mirrors (optics); modems; money counting and sor-
ting machines; monitoring apparatus, electric; moni-
tors (computer hardware); monitors (computer prog-
rams); motor fire engines; mouse (data processing 
equipment); mouse pads; coin-operated musical au-
tomata (juke boxes); nautical apparatus and instru-
ments; naval signalling apparatus; navigation appa-
ratus for vehicles (on-board computers); navigate-
onal instruments; needles for record players; neon 
signs; nets for protection against accidents; safety 
nets; notebook computers; objectives (lenses) (op-
tics); observation instruments; octants; ohmmeters; 
optical apparatus and instruments; optical character 
readers; optical fibers (fibres) (light conducting fila-
ments); optical glass; optical goods; optical lamps; 
oscillographs; ovens for laboratory experiments; 
oxygen transvasing apparatus; ozonisers (ozonators); 
parking meters; particle accelerators; pedometers; 
peepholes (magnifying lenses) for doors; periscopes; 
personal stereos; petrol gauges; phonograph records; 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 
photometers; phototelegraphy apparatus; photovol-
taic cells; apparatus and instruments for physics; 
pince-nez; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-
nez mountings; pipettes; plane tables (surveying 
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instruments); planimeters; plates for batteries; plot-
ters; plugs, sockets and other contacts (electric con-
nections); plumb bobs; plumb lines; pocket calcula-
tors; batteries for pocket lamps; polarimeters; por-
table telephones; precision measuring apparatus; 
pressure gauges; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires (tyres); pressure indicator 
plugs for valves; pressure indicators; pressure me-
asuring apparatus; printed circuits; prisms (optics); 
probes for scientific purposes; processors (central 
processing units); computer operating programs re-
corded; projection apparatus; projection screens; 
protection devices against X-rays (Roentgen rays), 
not for medical purposes; protection devices for 
personal use against accidents; voltage surge pro-
tectttors; protractors (measuring instruments); pun-
ched card machines for offices; push buttons for 
bells; pyrometers; photographic racks; radar appara-
tus; radio pagers; radiological apparatus for indus-
trial purposes; radiology screens for industrial pur-
poses; radios; vehicle radios; radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; railway traffic safety applian-
ces; range finders; readers (data processing equip-
ment); audio and video receivers; apparatus for cha-
nging record player needles; record players; appa-
ratus for recording distance; reducers (electricity); 
reflecting discs for wear, for the prevention of traffic 
accidents; refractometers; refractors; regulating ap-
paratus, electric; light regulators (dimmers), electric; 
relays, electric; shutter releases (photography); re-
mote control apparatus; resistances, electric; respire-
tors for filtering air; respirators, other than for ar-
tificial respiration; respiratory masks, other than for 
artificial respiration; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; retorts; retorts' 
stands; revolution counters; rheostats; road signs, 
luminous or mechanical; rods for water diviners; 
rods (surveying instruments); Roentgen apparatus 
not for medical purposes; Roentgen films, exposed; 
protection devices against Roentgen rays, not for 
medical purposes; rulers (measuring instruments); 
rules (measuring instruments); saccharometers; safe-
ty tarpaulins; salinometers; satellite navigational ap-
paratus; satellites for scientific purposes; scales; le-
ver scales (steelyards); scanners (data processing 
equipment); screens for photoengraving; screens 
(photography); screw-tapping gauges; semi-conduc-
tors; sextants; sheaths for electric cables; shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
shutters (photography); sighting telescopes for fire-
arms; signal lanterns; signalling panels, luminous or 
mechanical; signalling whistles; signals, luminous or 
mechanical; transmitters of electronic signals; signs, 
luminous; simulators for the steering and control of 
vehicles; sirens; apparatus for measuring the thic-
kness of skins; slide calipers; slide projectors; slide-
rules; slides (photography); slope indicators; smart 
cards (integrated circuit cards); sockets, plugs and 
other contacts (electric connections); socks, electri-

cally heated; solar batteries; solderers' helmets; so-
lenoid valves (electromagnetic switches); sonars; 
sound alarms; sound locating instruments; sound 
recording apparatus; sound recording carriers; sound 
recording discs; sound recording strips; sound rep-
roduction apparatus; sound transmitting apparatus; 
sounding apparatus and machines; sounding leads; 
sounding lines; spark-guards; speaking tubes; spec-
tacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; spe-
ctacles (optics); spectrograph apparatus; spectrosco-
pes; speed checking apparatus for vehicles; speed 
measuring apparatus (photography); speed regula-
tors for record players; spherometers; spirit levels; 
spools (photography); sprinkler systems for fire pro-
tection; stage lighting regulators; apparatus to check 
stamping mail; stands for photographic apparatus; 
starter cables for motors; steelyards (lever scales); 
steering apparatus, automatic, for vehicles; stereos-
copes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory 
experiments; styli for record players; sulphitometers; 
sunglasses; surveying apparatus and instruments; 
surveying chains; surveying instruments; surveyors' 
levels; switchboards; switchboxes (electricity); swit-
ches, electric; tachometers; tape recorders; taxime-
ters; teaching apparatus; teeth protectors; telegraph 
wires; telegraphs (apparatus); telemeters; telephone 
apparatus; telephone receivers; telephone transmit-
ters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; te-
lerupters; telescopes; teletypewriters; television ap-
paratus; temperature indicators; terminals (electrici-
ty); test tubes; testing apparatus not for medical pur-
poses; theft prevention installations, electric; theo-
dolites; thermionic tubes; thermionic valves (radio); 
thermometers, not for medical purposes; thermos-
tats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket 
dispensers; time recording apparatus; time switches, 
automatic; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; tone arms for record players; totaliza-
tors; reflecting discs, for wear, for the prevention of 
traffic accidents; traffic-light apparatus (signalling 
devices); transformers (electricity); transistors (elec-
tronic); transmitters (telecommunication); transmit-
ting sets (telecommunication); transparencies (pho-
tography); transparency projection apparatus; tripods 
for cameras; electric discharge tubes, other than for 
lighting; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; urinometers; vacuum gauges; vacuum 
tubes (radio); variometers; vehicle breakdown war-
ning triangles; verniers; bullet-proof vests (am.); 
video cassettes; video game cartridges; video recor-
ders; video screens; video telephones; videotapes; 
viewfinders, photographic; viscosimeters; voltage 
regulators for vehicles; voltmeters; voting machines; 
wafers (silicon slices); bullet-proof waistcoats; wa-
ling glasses; walkie-talkies; washing trays (photog-
raphy); wavemeters; weighbridges; weighing appa-
ratus and instruments; weighing machines; weights; 
whistle alarms; wind socks for indicating wind di-
rection; wire connectors (electricity); wires, electric; 
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word processors; wrist rests for use with computers; 
X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than 
for medical purposes; X-rays producing apparatus 
and installations, not for medical purposes; protec-
tion devices against X-rays, not for medical purpo-
ses; X-ray tubes not for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74978 A 
(800) 946501 
(151) 2007 10 02 
(891) 2013 10 17 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
9 – Computer hardware; computer networking hard-
ware; set top boxes; digital electronic devices for re-
cording, organizing, transmitting, receiving, manipu-
lating, playing and reviewing text, data, image, 
audio and video files; computer software for use in 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio, and 
video files; computer hardware and computer soft-
ware for the reproduction, processing and streaming 
of audio, video and multimedia content; computer 
hardware and software for controlling the operation 
of audio and video devices and for viewing, sear-
ching and/or playing audio, video, television, mo-
vies, photographs and other digital images, and other 
multimedia content. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74984 A 
(800) 1182777 
(151) 2013 07 25 
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO, LTD. 

Meizu Technology Building, Technology &  
innovation Coast, Zhuhai City, Guangdong, 
China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computer peripheral devices; computer keybo-
ards; printers for use with computers; monitors [el-
ectronic]; mouse [data processing equipment]; scan-
ners [data processing equipment]; compact discs 
[audio-video]; mobile phones; mobile phones with 
data transmission function; video phones; smart 
phones; personal digital assistant (PDA); personal 
digital assistant with global positioning system 
(PDA with GPS); personal digital assistant with wi-

reless fidelity; personal digital assistant with com-
munication function; net phones; phones with ca-
mera; tablet computers; slim tablet computers; ultra-
mobile personal computers (UMPC); headphones; 
headphones with wireless transmission function; 
synchronous integrated transmission line; batteries; 
alternating current transformer; sound boxes; ca-
meras [photography); sound recording equipment; 
calculators; audio and video players; low-voltage 
power supplies; battery chargers; leather case for 
cellular telephone; cases for cellular telephone; cases 
for personal digital assistant; memory cards; battery 
chargers for personal digital assistants (PDA) or 
mobile phones; wireless remote controller; chargers 
used in cars for personal digital assistants (PDA) or 
mobile phone; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; multimedia players; telephone set 
sheath. 
 

42 – Computer system design; computer software 
design; industrial designs; converting data or 
documents from tangible form into electronic media; 
creating and maintaining web sites for others; com-
puter software upgrade; technology project studies; 
computer programming; hosting computer sites [web 
sites]; design of interior decor. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74985 A 
(800) 1182791 
(151) 2013 01 24 
(731) WILO SE 

Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Machines for the chemical industry, beverage in-
dustry, agriculture, metal treating, textile industry, 
waste disposal and waste process industry, food in-
dustry, wood processing and plastics processing, as 
well as machine tools; mechanical apparatus and ins-
truments for the pressure increase of water; coup-
lings and transmission components, other than for 
land vehicles; agricultural implements, other than 
hand-operated; pumps for heating installations; 
pumps being machines, in particular for building 
installations, for water supply and water disposal 
and for industry and agriculture (other than pumps 
for medical purposes and air pumps), cleaning ap-
paratus and systems; base plate mounted pumps; 
glanded pumps; glandless pumps; multi-stage cent-
rifugal pumps; borehole pumps; effluent pumps; 
sewage pumps; pumps being machines and pump 
systems consisting thereof for drinking and process 
water, wastewater, ground water, wastewater treat-
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ment, drainage, all included in this class; pumps for 
pressure increase; insulation jackets being parts of 
pumps; mixers and stirring units being machines for 
wastewater treatment; elevating apparatus being ma-
chines; mechanical elevating apparatus for wastewa-
ter and excrements; spare parts for pumps, included 
in this class; motors, in particular electric motors, 
other than for land vehicles; spare parts for motors, 
included in this class; crankcases for machines, mo-
tors and engines; control mechanisms for machines, 
motors and engines; fittings for engine boilers; joints 
being parts of engines; speed governors for machi-
nes, motors and engines; speed adjusters for machi-
nes, motors and engines; pressure reducers being 
parts of machines; pressure regulators being parts of 
machines; pressure valves being parts of machines; 
electrically operated brushes being parts of machi-
nes; filters being parts of machines, motors or engi-
nes; taps being parts of machines, motors or engines; 
couplings, other than for land vehicles; compressors 
for refrigerators; pumps being parts of machines, 
motors or engines; pump diaphragms; regulators 
being parts of machines; slides being parts of 
machines; ventilators for motors; valves being parts 
of machines; self-regulating fuel pumps; regulators, 
in particular pressure regulators. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, 
film, optical, weighing, measuring, signal, control, 
salvage and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conduction, connec-
tion, conversion, storage, regulation and control of 
electricity; mechanical devices and apparatus for the 
analysis and dosing of water; equipment for recor-
ding, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; calculating machi-
nes; fire extinguishers; regulation and control devi-
ces, included in this class; electrotechnical instru-
ments included in in this class, namely armatures, 
indicators, electric installations for the remote cont-
rol of industrial operations, apparatus for commu-
tation, regulating apparatus, distribution consoles 
and control panels, electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals, coils, sensors, moni-
toring apparatus and electric connectors; junction 
boxes and distribution boxes for electricity; sprinkler 
systems and water systems for fire protection; 
laboratory devices for measuring and evaluation of 
water quality, included in this class; fuel cells; elec-
tronic publications, downloadable; bus systems for 
data processing, consisting of hardware and soft-
ware; software; optical, magnetic and electronic data 
carriers; testing apparatus, not for medical purposes; 
connections for electric lines; electric batteries; 
films, exposed; observation instruments; magnetic 
encoders (data processing); identity cards, encoded; 
service cards, encoded; CDs for sound and/or ima-
ges; computers; computer operating systems, stored; 
computer peripheral devices; computer programs, 
stored; computer programs, downloadable; computer 

software, stored; data processing apparatus; dosage 
dispensers; fuse wire; revolution counters; choking 
coils; pressure measuring apparatus; pressure indica-
tors; electric installations for the remote control of 
industrial operations; electric connectors; electric co-
uplings; electric transformers; electric wires; electric 
cables; electric capacitors; electromagnetic coils; an-
ti-interference devices for electricity; telerupters; 
remote controls; devices for the remote control of 
apparatus and instruments, also bidirectional; semi-
conductors; integrated circuits; interfaces being in-
terface apparatus or programs for computers; electric 
cable ducts; wire connectors for electricity; smart 
cards being integrated circuit cards; boiler control 
instruments; terminals for electricity; comparators; 
electric contacts; electric regulating apparatus; cop-
per wire, insulated; educational and teaching appara-
tus; electric conductors; luminous signs; optical fib-
res; magnetic tapes; encoded cards, magnetic; sole-
noid valves being electromagnetic switches; quantity 
indicators; measuring apparatus; measuring instru-
ments; microprocessors; modems; monitors being 
computer hardware; monitors being computer prog-
rams; apparatus and instruments for physics; RFID 
chips; RFID scanners; cathodic anti-corrosion appa-
ratus; switches; electric apparatus for commutation; 
distribution consoles for electricity; control panels 
for electricity; electrical sensors for the acquisition 
of physical values, namely pressure sensors, dif-
ferential pressure sensors, temperature sensors, flow 
sensors, acceleration sensors; simulators for the 
steering and control of vehicles and aircrafts; com-
puter memories; electric coils; plugs; sockets; bar 
code readers; electricity conduits; ammeters; circuit  
breakers; electric converters; telemetric apparatus 
and instruments; temperature control units and/or 
thermostats; thermometers, not for medical purpo-
ses; thermostats; sound recording carriers; voltage 
surge protectors; electric monitoring apparatus; junc-
tion sleeves for electric cables; connectors for elect-
ricity; heat regulating apparatus; water level indica-
tors; automatic time switches; computer central pro-
cessing units; electrical ducts. 
 

11 – Lighting, heating, steam generation, cooking, 
drying, ventilating and water conduit apparatus as 
well as sanitary installations; mechanic apparatus 
and instruments for water heating, treatment, softe-
ning and purification; heating installations, in par-
ticular water heating installations; heating elements; 
electric heating apparatus; heating boilers; heat 
pumps; heat accumulators; heat exchangers; solar 
collectors for heating applications; hot water insta-
llations; water conduits and distributions systems; 
pressure water tanks; HVAC and cooling apparatus, 
namely air conditioning systems and apparatus, 
humidifiers, cooling systems and machines, water 
cooling systems, in particular open or closed circuit 
cooling towers, refrigerating appliances and installa-
tions; water treatment systems and parts thereof, 
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namely water collection systems; water supply ins-
tallations; fountains; installations for water recovery, 
namely well systems and installations for water tre-
atment, included in this class; desalination plants; 
filters for drinking water; water filtering apparatus; 
installations for rainwater and ground water utilize-
tion, included in this class, namely installations for 
water supply, water treatment, sprinkling, watering 
and irrigation, all the afore-mentioned goods for use 
with submersible motor pumps, in particular for 
pressure regulation, with electric control and acces-
sories, in particular water tanks; water softening 
plants and apparatus; water purification installations; 
water sterilizers; water disinfectant apparatus; appa-
ratus for swimming pools, included in this class, 
namely chlorinating units; counter current installa-
tions for swimming pools; whirlpools; purification 
installations for sewage; installations for wastewater 
treatment, also by membranes and filters; expansion 
tanks for central heating systems; automatic wate-
ring installations; chlorinating units for swimming 
pools; insulation jackets being parts of heating 
and/or water-pipe systems; steam generating insta-
llations; district heating plants and apparatus; filters 
being parts of household or industrial installations; 
taps, included in this class; refrigerators; air cooling 
apparatus; oil burners; regulating accessories for 
water or gas apparatus and pipes; safety accessories 
for water or gas apparatus and pipes; thermostatic 
valves being parts of heating installations; volume 
expansion automats and automatic as for drinking 
and/or process water systems; water heaters; hot 
water installations; water-bearing fittings; water pu-
rification instruments and machines. 
37 – Construction; installation work; installation, 
maintenance and repair of pumps, pump stations, 
mixers and stirring units, elevation systems, sewage 
plants, sewage disposal plants and sewerage; insta-
llation, maintenance and repair of motors and engi-
nes; installation, maintenance and repair of heating 
and air conditioning systems; installation, mainte-
nance and repair of regulating and control systems 
and of additional components for HVAC and water 
treatment systems; installation of district and local 
heat networks; installation of wastewater treatment 
and disposal plants as well as installation of basins, 
ponds and pits for water preservation; services reg-
arding flood protection, pressure drainage, ground 
water lowering, in particular for mining and surface 
mining, namely construction and maintenance ser-
vices relating to civil engineering of systems for wa-
ter, effluent and compressed air extraction as well as 
construction and maintenance services relating to 
civil engineering of systems for pressure drainage 
and ground water lowering, in particular for mining 
and surface mining ; construction and maintenance 
services relating to civil engineering of systems for 
excrement and mud extraction; information on repair 
work; installation, maintenance and repair of machi-

nes, in particular of pumps; installation, maintenance 
and repair of electrical systems and apparatus 
including control and regulating systems; installa-
tion, maintenance and repair of computers (hardwa-
re); plumbing; overhaul of worn out or destructed 
motors and engines. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and services of a designer in respect of these; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
update of computer software; software update by 
microprocessor-controlled apparatus and instru-
ments; technical consultancy, related to design and 
development of hardware, software, telecommunica-
tion systems, pumps, electric engines, heating and 
sanitary systems as well as of regulating and control 
systems; computer systems design; computer soft-
ware design; services of a software engineer; servi-
ces of a physicist; services of a technical measuring 
and testing laboratory; services of an engineer; con-
ducting technical tests and checks; conducting tech-
nical measuring; conducting scientific studies; elec-
tronic data storage; computer programming; provi-
sion of information relating to technological rese-
arch; scientific expertise; technical research; engine-
ering research; implementation of computer prog-
rams in networks; installation, maintenance and 
repair of software for computer systems; calibration 
and functional testing of measuring equipment; 
configuration of computer networks by software; 
construction planning and technical project manage-
ment; material testing; maintenance and installation 
of software; quality control; technical research pro-
jects and studies and information related thereto; 
rental and maintenance of computer software; rental 
of software for Internet access; scientific research. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74986 A 
(800) 1182811 
(151) 2013 06 12 
(731) WORLD VET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Evren Mah. Camiyolu Cad., No:50 K.1,  
GÜNEŞLİ İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
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mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; medicines for dental purposes, hygienic pro-
ducts for medical purposes including pads, waddings 
for medical purposes, plasters for medical purposes, 
dressings for medical purposes, babies' napkins, 
preparations for destroying noxious plants, prepara-
tions for destroying noxious animals, fungicides, 
deodorants other than for human beings or for ani-
mals, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74987 A 
(800) 1182813 
(151) 2013 05 14 
(731) DR. SERTUS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.2,  
Güneşli, Bağcilar, Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Medicines for human purposes; medicines for 
veterinary purposes; chemical preparations for medi-
cal purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic foods adapted for medical purposes; 
amino acids for medical purposes; nutritional sup-
plements; pollen dietary substances; mineral food 
supplements; protein dietary supplements; baby 
foods; medicinal herbs; herbal beverages adapted for 
medical purposes; medicines for dental purposes; 
hygienic products for medical purposes including 
pads, waddings for medical purposes, plasters for 
medical purposes, dressings for medical purposes; 
preparations for destroying noxious plants; prepara-
tions for destroying noxious animals, fungicides; 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; disinfectants for hygiene purposes; antiseptics; 
detergents for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74988 A 
(800) 1182829 
(151) 2013 07 09 
(731) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. 

412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-

rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not included in 
other classes; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter (printing products); bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives (glues) for stationery 
or household purposes; artists' materials; paintbrus-
hes; typewriters and office requisites (except fur-
niture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not inc-
luded in other classes); printing type; printing 
blocks. 
 

18 – Leather and imitation leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 
included in other classes, of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 

21 – Utensils and containers for household or kit-
chen use (neither of precious metal nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; cleaning articles; 
steel wool; unworked or semi-worked glass (except 
building glass); glassware, porcelain and earthenwa-
re not included in other classes. 
 

24 – Fabrics and textile goods not included in other 
classes; Bed and table covers. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; non-
textile wall hangings. 
 

28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Chris-
tmas trees; playing cards. 
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30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, ar-
tificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, salad dressings; spices; ice for ref-
reshment. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers). 
 

35 – Advertising and business management; rental 
of distribution apparatus. 
 

36 – Insurance underwriting and financial services. 
 

38 – Telecommunications. 
 

41 – Education and entertainment. 
 

42 – Engineering work; architect's services, inclu-
ding construction planning; engineering work (not in 
relation to construction), also concerning prospec-
ting and drilling work; testing of materials; services 
provided by scientific laboratories; programming for 
computers. 
 

43 – Hotel services; restaurant services; day care 
centers; hotel room reservations for travelers; rental 
of bedding articles. 
 

44 – Convalescent and rest homes; hairdressing and 
beauty salons; rental of farming equipment. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74991 A 
(800) 1182835 
(151) 2013 09 09 
(731) STURM, RUGER & COMPANY, INC. 

1 Lacey Place, Southport CT 06890, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
13 – Firearms. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74992 A 
(800) 1182889 
(151) 2013 08 29 
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBSHCHESTVO "LIVIZ" 
Sinopskaya naberezhnaya, 56-58, RU-191124  
SANKT-PETERBURG, Russian Federation 

(540)  

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

(260) AM 2014 74993 A 
(800) 1182892 
(151) 2013 09 25 
(731) Merck KGaA 

Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,  
Germany 

(540)  

COOL.CLICK 
(591) Black, white 
(511)  
10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75004 A 
(800) 1182948 
(151) 2013 04 29 
(731) KROSS SA 

Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland 
(540)  

 
(591) Black, grey, red 
(511)  
9 – "Bicycle metres" (terms considered too vague by 
the International Bureau – rule 13.2.b) of the Com-
mon Regulations); bicycle helmets, bicycle glasses. 
 

11 – Bicycle lighting. 
 

12 – Bicycles and parts of bicycles, including: bicyc-
le pumps, bicycle supports, steering system, cross-
bars and hooks to crossbars, bicycle baskets, bicycle 
covers, carriers, mudguards, armchairs, tires and cir-
cles, brakes, pedals, chains, cables of gears, bicycle 
bells, baskets of bicycle cans. 
 

21 – "Bicycle cans and bicycle leather bottles" 
(terms considered too vague by the International 
Bureau – rule 13.2.b) of the Common Regulations). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75005 A 
(800) 1182951 
(151) 2013 05 03 
(731) SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA 

Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden 
(540)  

 
(591) Green, dark blue and light blue 
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(511)  
4 – Fuels; fuels from biological sources; wood hea-
ting pellets; renewable fuels; briquettes of wood; 
wind energy; electrical energy. 
 

35 – Business information services provided on-line 
from a computer database or the internet; distribu-
tion of samples; systematization of data in databases. 
 

36 – Providing information and advice relating to 
customs clearance in relation to import and export. 
 

38 – roviding access to a computer database relating 
to health care, hygienic care and geriatric care; pro-
viding access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of information. 
 

41 – Education; education services relating to perso-
nal care, health care and geriatric care; arranging and 
conducting of educational seminars in relation to 
personal care, health care and geriatric care; provi-
sion of preserve facilities for hunting and fishing; 
arranging parties for hunting and fishing. 
 

42 – Industrial analysis and research services in the 
field of the paper industry including paper pulp area, 
area of paper and cotton products for household, 
hygienic, sanitary and cosmetic purposes, forest in-
dustry and energy; provision of technical informa-
tion relating to paper manufacturing technologies; 
design of stationery. 
 

44 – Healthcare; consulting services relating to he-
alth; services for planning, organizing and moni-
toring for individualised healthcare, including such 
services provided online or via the internet; hygienic 
and beauty care for human beings; forestry services 
including management, administration, planning, 
manuring, losing the topsoil, planting, clearing and 
thinning. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75010 A 
(800) 1182974 
(151) 2013 06 22 
(731) SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT &  

EXPORT CO., LTD. 
Room 427, No:613 Eshan Road, Pudong  
New Are, Shanghai, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
7 – Agricultural machines; overlock machines; bea-
rings for machines; drilling bits for machines; hand-
ling apparatus for loading and unloading; lathes; 
generators of electricity. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 75106 A 
(800) 1183570 
(151) 2013 09 27 
(731) VALIO LTD 

Meijeritie 6 FI-00370 Helsinki, Finland 
(540)  

 
(591) Blue, green, white, yellow, beige and brown.  
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; butter; margarine; 
cheeses. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75107 A 
(800) 1183597 
(151) 2013 10 08 
(731) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 

8 Changchun Road, Economy & Technology  
Development Zone, Wuhu City, Anhui  
Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; motor coaches; trucks; waggons; cycle cars; 
motorcycles; tramcars; cars; motor homes; bicycles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; electric 
vehicles; aerial conveyors; hand cars; vehicle wheel 
rims; tires for vehicle wheels. 
 

37 – Construction information; rental of cleaning 
machines; heating equipment installation and repair; 
painting or repair of signs; motor vehicle maintenan-
ce and repair; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; spraying services for cars; leather ca-
re, cleaning and repair; retreading of tires [tyres]; 
rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75108 A 
(800) 1183604 
(151) 2013 10 28 
(731) LA QUINTA WORLDWIDE, LLC 

909 Hidden Ridge, Suite 600 Irving  
TX 75038, USA 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
43 – Hotel and motel services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75122 A 
(800) 1183648 
(151) 2013 08 20 
(731) MUSTAFA BAYRAM 

Nişanca Mah., Çobançavus Medrese Sokak,  
Işik Han No:13/1 Fatih, İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Green, white, light brown 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75123 A 
(800) 1183654 
(151) 2013 09 16 
(731) ALPATA TEKNOLOJI YAZILIM VE 

BILISIM HIZMETLERI SANAYI VE  
TICARET ANONIM SIRKETI 
Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Bulvari,  
Eskisehir Teknoloji Gelistirme Bölgesi, Tekno  
C Blok, K:4, No:401, Eskisehir, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
39 – Transportation services, namely, transportation 
of passengers and goods by air; transportation of 
cargo and freight by air; air cargo storage and 
handling services; packing of goods for transpor-
tation by air, truck, train, and ship; parcel delivery 
by air, truck, car, train, and ship; aircraft chartering 
services; travel services, namely, arranging tours, 
cruises, and other travel packages; travel agency and 
booking services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; online travel agency and 
booking services, namely, making reservations and 
bookings for transportation via the Internet; travel 
information services; consulting services related to 
air transportation and travel; providing a program of 
bonus awards for frequent travelers. 

43 – Providing of food and drink; restaurants, self-
service restaurants, cafeterias; cafés, canteen servi-
ces, cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; ar-
ranging temporary housing accommodations, name-
ly hotels, motels, room reservation services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75124 A 
(800) 1183656 
(151) 2013 09 03 
(731) RAMA MEHR ARYA CO. 

No:13 and 14 G, Sousan 5th Str., Chamran 
Blvd., Shahrak Sanati-ye, Shokohieh, Qom,  
Iran (Islamic Republic of) 

(540)  

 
(591) Yellow, black, white and orange 
(511)  
30 – Snacks and cereals products. 
 
35 – Export agencies and wholesale services of all 
aforementioned goods. 
 

39 – Distribution (delivery), packaging services of 
all aforementioned goods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75126 A 
(800) 1183785 
(151) 2013 10 31 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

 
(591) Light green, dark green and white 
(511)  
9 – Computer software for video calling; computer 
software for video telephony; computer software for 
the transmission of voice, audio and video content; 
cameras. 
 

38 – Communication and telecommunication servi-
ces, namely, transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of telecommuni-
cations networks, wireless communication networks, 
and the Internet. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 75127 A 
(800) 1183725 
(151) 2013 10 21 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75130 A 
(800) 1183804 
(151) 2013 08 15 
(731) THE AMERICAN SOCIETY OF  

MECHANICAL ENGINEERS 
Two Park Avenue, New York NY  
10016-5990, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Downloadable electronic publications in the 
nature of e-books, magazines, journals, printed co-
des, manuals, books, academic papers, newspapers, 
pamphlets and newsletters in the field of enginee-
ring, technology and science; multimedia software 
recorded on digital media featuring educational co-
urses, workshops, seminars, conferences, symposia, 
and training in the field of engineering, technology 
and science; downloadable computer software fea-
turing educational courses, workshops, seminars, 
conferences, symposia and training in the field of 
engineering, technology and science. 
 

16 – Publications of all kinds, namely magazines, 
printed codes, manuals, books, newspapers, and 
pamphlets of an engineering and science nature. 
 

35 – Association services, namely, promoting the in-
terest of those involved with mechanical engineering 
profession and promoting the use and services of 
engineers (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau – rule 13.2.b) of the Common 
Regulations). 
 

41 – Providing on-line publications in the nature of 
e-books, magazines, journals, printed codes, manu-
als, books, academic papers, newspapers, pamphlets 
and newsletters in the field of engineering, tech-
nology and science; on-line academic library 
services; education services, namely, providing live 

and on-line classes, seminars and workshops in the 
field of engineering, technology and science; educa-
tional services, namely conducting seminars, confe-
rences and courses in the field of engineering, scien-
ce and public speaking. 
 

42 – Indicating membership in an association of me-
chanical engineers (terms considered too vague by 
the International Bureau – rule 13.2.b) of the Com-
mon Regulations); assessment and evaluation of the 
services of manufacturers, fabricators, designers, 
inspection companies, and personnel in meeting co-
des and standards in the field of engineering, techno-
logy and science, and issuance of certifications and 
accreditation in accordance with the results of such 
assessment and evaluation. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75132 A 
(800) 1183947 
(151) 2013 10 22 
(731) INTERNATIONS GMBH 

Schwanthalerstrasse 39, 80336 München,  
Germany 

(540)  

 
(591) Blue 
(511)  
35 – Advertising; Business management; Business 
administration; Office functions. 
 

41 – Education; Providing of training; Entertain-
ment; Sporting and cultural activities. 
 

45 – Legal services; Security services for the protec-
tion of property and individuals; Personal and social 
services rendered by others to meet the needs of 
individuals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75133 A 
(800) 1183950 
(151) 2012 12 07 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426 , Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals; adhesives (not for stationery or hou-
sehold purposes); plant growth regulating prepara-
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tions; fertilizers; higher fatty acids; reagent paper; 
artificial sweeteners. 
 

3 – Anti-static preparations for household purposes; 
de-greasing preparations for household purposes; 
rust removing preparations; stain removing benzine 
for laundry use; fabric softeners for laundry use; 
laundry bleach; breath freshening preparations; deo-
dorants for animals; soaps and detergents; dentifri-
ces; cosmetics and toiletries; perfumery and flavour 
materials; false nails; false eyelashes. 
 

5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; oiled paper for medical purposes; wrapping 
wafers for dose of medicine; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; eye patches for 
medical purposes; ear bandages; menstruation ban-
dages; menstruation tampons; sanitary napkins; sani-
tary panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; liquid dressings; breast-nur-
sing pads; dental materials; lactose for pharmaceu-
tical purposes; powdered milk for babies; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic beve-
rages adapted for medical purposes; beverages for 
babies; foods for babies; diabetic bread adapted for 
medical use; dietary fiber; cotton swabs for medical 
use; facial masks for pharmaceutical and/or sanitary 
purposes (not for medical personnel). 
 

42 – Scientific research in the field of pharmacy; 
scientific research in the field of cosmetics; pharma-
ceutical research and development; research and de-
velopment relating to cosmetics; laboratory research 
services relating to pharmaceuticals and cosmetics; 
pharmaceutical drug and cosmetics development 
services; pharmaceutical product evaluation; cosme-
tics evaluation; technological research and develop-
ment relating to the pharmaceutical industries; tech-
nological research and development relating to cos-
metics; scientific research services with regard to the 
use and/or application of pharmaceutical compounds 
and/or compounds for health care and/or cosmetics 
as well as research and development services with 
regard to new pharmaceutical compounds and/or 
compounds for health care and/or compounds for 
cosmetics. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; medi-
cal and health care advisory and information servi-
ces relating to pharmaceutical preparations and pro-
ducts; advisory and information services relating to 
medicines; medical consultation; consultation regar-
ding to pharmaceutical care; consultation relating to 
the use of cosmetics; providing medical information 
in the field of pharmaceutical preparations; provi-
ding information on the use of cosmetics; providing 
medical and/or pharmaceutical information in the 
fields of prevention, management and treatment of 
disease and health care; pharmacy services; pharma-
ceutical consulting with regard to the use and/or 

application of pharmaceutical compounds for health 
care. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75135 A 
(800) 1183973 
(151) 2013 09 19 
(731) INTEL CORPORATION 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara  
CA 95052-8119, USA 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computer software; computers; computer hard-
ware; semiconductors; microprocessors and other se-
miconductor devices; integrated circuits; computer 
chipsets; computer motherboards; microcomputers; 
computer workstations; software programmable pro-
cessors; netbooks, notebook and laptop computers; 
portable computers; handheld computers; tablet 
computers; computer peripherals; personal digital 
assistants; computer firmware and operating system 
software; computer and telecommunications networ-
king hardware and software; servers; computer net-
work adapters, switches, routers and hubs; wireless 
and wired modems and communication cards and 
devices; mobile telephones; smart phones; accesso-
ries, parts, fittings and testing apparatus for the afo-
rementioned goods; appliances and consumer elec-
tronic devices; televisions, digital music players, 
mp3 players, stereos, cd players, recorders and bur-
ners, DVD players, recorders, creators and burners, 
personal digital devices, VCR's, digital cameras and 
recorders, cellular phones, home theater products, 
video games, audio drivers, video drivers, video 
cameras; graphics cards, graphic processing units, 
GPU's, graphic chipsets, visual processors, visual 
co-processors, supporting devices, software, and 
hardware; computer medical healthcare management 
devices and computer medical devices for tracking 
and monitoring patient statistics and health infor-
mation. 
 

42 – Software application development services, sof-
tware development platform services, Internet ser-
vices, cloud computing services; online content ma-
nagement services via the Internet; providing a web 
hosting platform for use of software for enabling, 
facilitating or enhancing interactive materials and 
data for business and consumers for use by third 
parties. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75136 A 
(800) 1184004 
(151) 2013 05 06 
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A. 

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE,  
Italy 
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(540)  

GUCCI 
(591) Black, white 
(511)  
35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods (excluding the transport the-
reof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; such services may be pro-
vided by retail stores or wholesale outlets; wholesa-
ling services and on-line retail; online retail store 
services; advertising services and of promotion by 
electronic means, including the e mail; on-line ad-
vertising on a computer network; polling and opini-
on research services; marketing studies; advertising 
and promotion services and consultancy related 
thereto; arranging of fashion shows; business mana-
gement assistance; marketing; business management 
consultancy; relocation services for businesses; ma-
nagement of computer files; accounting; auditing; 
rental of automatic vending machines; research of 
sponsors; advertising; rental of advertising space; 
dissemination of advertising matter; direct mail ad-
vertising; direct mail advertising (tracts, brochures, 
printed matter, samples); arranging newspaper subs-
criptions for others; publication of publicity text; 
business management; business administration; of-
fice functions; distribution of prospectuses and sam-
ples; business consultancy, information or enquiries; 
business research; commercial or industrial manage-
ment assistance; business or industrial appraisals; 
accounting; document reproduction; employment 
agencies; management of computer files; data entry 
and data processing; rental of computer files; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; modeling for advertising or sales promo-
tion; outdoor advertising, shop window dressing: 
import-export agencies; sales promotion (for others); 
marketing research; auctioneering; promotion of 
products by television with offer of sale; organiza-
tion of commercial events; management administra-
tive exhibitions; presentation of products into all 
means of communication in the sale to retail; infor-
mation and business advice to consumers; business 
administration of licensing of products and services; 
gathering for the account of third party of miscella-
neous product of leather, jewels novelties, eye wear, 
stationery, umbrellas, glassware, porcelain, cutlery, 
sport articles, of linens of house, furnishing, of dress 
and footwear articles and of telecommunication 
apparatus (except their transportation), permitting 
consumers seeing and buying conveniently in shop; 
gathering for the account of third party of miscella-
neous products of leather, jewels novelties, eye 
wear, stationery, umbrellas, glassware, porcelain, 
cutlery, sport articles, of linens of house, furnishing, 
of dress and footwear articles and of telecommuni-
cation apparatus (except their transportation), per-
mitting consumers the seeing of these products into 
a website and the buying conveniently; retail sale 

services of stationery products, leatherwear, imita-
tion jewellery, eye wear, umbrellas, glassware, por-
celain, cutlery, sports articles, of linens of house, 
furnishing, of dress and footwear articles and of 
telecommunication apparatus. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75196 A 
(800) 1184549 
(151) 2013 04 23 
(891) 2013 04 23 
(731) LAUFEN CZ s.r.o.    

V Tůních 3/1637,  CZ-120 00 Praha 2,  
Czech Republic 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, wil-
low wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortois-
eshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; 
bathroom furniture of wood and plastics; non-me-
tallic hangers and holders for bathrooms (furniture) 
included in this class; parts and accessories of 
furniture included in this class, especially chests of 
wood or plastics, wood furniture parts, doors of fur-
niture, casters for furniture (not of metal), laths for 
furniture of plastics, furniture linings (not of metal); 
fixed towel dispensers (not of metal); newspaper 
holders; office furniture; metallic furniture; school 
furniture; bolsters; footstools; racks; shelves; silve-
red glass for the production of mirrors; plates of 
glass for mirrors; small mirrors (hand-held) for toi-
letry; wardrobes; storage cabinets; towel cabinets 
(furniture); medicine cabinets; water valves of plas-
tics; vats; hooks for hanging (not of metal); all inc-
luded in this class.   
 

21 – Utensils and containers for household and kit-
chen; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for cle-
aning purposes; steel wool for cleaning parquetry; 
unworked and semi-worked glass (except glass used 
in building); glassware, porcelain and earthenware 
and goods made from these materials, not included 
in other classes, in particular technical ceramics and 
glass included in this class; decorative ceramics and 
glassware; figurines (statuettes) and works of art 
made of porcelain, terracotta or glass; aerosol dis-
pensers (except dispensers for medical purposes); 
soap dispensers; paper towel dispensers; toilet paper 
dispensers; deep bowls; brushes; ceramics for hou-
sehold use; sanitary litter bowls for pets; dishes for 
washing sponges; soap cases; night containers 
(chamber pots); small bath tubs (for babies, por-
table); washing tubs; storage boxes (metallic) for 
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paper towels; reservoirs (tanks) for soap; hangers 
and brackets for bathrooms included in this class; 
jugs and buckets; flasks; cosmetic utensils; brush 
holders; spouts; all included in this class. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, apparatus for cooling, drying, ventila-
ting, water distribution; sanitary (toilet) apparatus 
and equipment; components and accessories of afo-
rementioned goods, especially showers, shower 
cabins, taps and valves for pipes, bath tubs, bath tubs 
for sitz baths, bath tubs for spas, bath accessories 
(valves), equipment for hot water heating for bath, 
portable cabins for steam baths; bath fittings; shaped 
linings for furnaces; moulded linings for stoves; 
metal structures for furnaces and ovens; fireplaces; 
lamp shades; electric lamps; spa equipment (hot air 
baths); LED light emitting diodes (lights); sinks; di-
sinfectant dispensers for toilets; disinfectant contai-
ners for toilets; electric lamps; means for odour re-
moval, except means for personal use; urinals (sa-
nitary fixtures); radiators (for heating); equipment 
for saunas; seats (for toilets); flushers; flushing equ-
ipment; WC (toilet) bowls; toilets (with flushing); 
portable toilets; wash-hand basins (parts of sanitary 
installations); hand dryers for washrooms; whirl-
pool-jet apparatus; water intake apparatus; washers 
for water taps; water supply facilities; bath linings; 
all included in th is class. 
 

19 – Non-metallic building materials; building cera-
mics and glass; rigid non-metallic pipes for building; 
asphalt; pitch; transportable non-metallic structures; 
non metallic monuments, in particular non-metallic 
pavement; floor tiles (not of metal); wall tiles for 
construction (not of metal); linings for the cons-
truction industry (not of metal); floors (not of me-
tal); all included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75198 A 
(800) 1184572 
(151) 2013 08 30 
(891) 2013 08 30 
(731) JANSSEN R&D IRELAND    

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,   
Co Cork, Ireland 

(540)    

PREZIBIC 
(511)   
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75199 A 
(800) 1184573 
(151) 2013 08 30 
(891) 2013 08 30 
(731) JANSSEN R&D IRELAND    

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,   
         Co Cork, Ireland  

(540)  

REZOLSTA 
(511)     
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75201 A 
(800) 1184579 
(151) 2013 09 12 
(891) 2013 09 12 
(731) AVON PRODUCTS, INC.    

World Headquarters, 777 Third Avenue,  
New York NY 10017, USA 

(540)  

PRETTY MAGICAL 
(511)     
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, creams and lo 
tions, all for the face, hands and body; cosmetic sun-
tan preparations; soaps; shower and bath prepara-
tions; beauty masks; talcum powder; nail polish; nail 
polish remover; enamel for nails; false nails; adhe-
sives for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup 
remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, 
lip liner, lipgloss; make-up foundation; blusher; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cos-
metic purposes; preparations for cleaning, moistu-
rising, colouring and styling the hair; preparations 
for cleaning the teeth; shaving and aftershave pre-
parations; perfumes, fragrances, toilet waters, colog-
ne; deodorants for human beings; anti-perspirants 
for personal use (toiletries); essential oils (cosmetic). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75204 A 
(800) 1184581 
(151) 2013 08 22 
(891) 2013 08 22 
(731) GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER  

HAFTUNG "EHRMANN"   
pos.RAOS, 15, Ramenskiy r-n, RU-140025  
Moscow Region, Russian Federation 

(540)  

СМЕТАНОВНА 
(511)     
29 – Fermented milk product, namely sour cream. 
 

35 – Demonstration of goods indicated in Interna-
tional class 29; sales promotion of goods indicated 
in International class 29 for others; advertising, pub-
licity; updating of advertising material; publication 
of publicity texts; radio advertising, radio com-
mercials; direct mail advertising, dissemination of 
advertising matter; on-line advertising on a compu-
ter network; advertising by mail order; television 
advertising, television commercials; publicity colu-
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mns preparation in respect of goods indicated in In-
ternational class 29; procurement services for others 
[purchasing goods indicated in International class 29 
for other businesses]; advisory services relating to 
business operations in respect of goods indicated in 
International class 29. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75206 A 
(800) 1184616 
(151) 2013 10 21 
(891) 2013 10 21 
(731) GHOST-BIKES GMBH    

An der Tongrube 3,  95652 Waldsassen,  
Germany 

(540)  

AMR 
(511)     
12 – Bicycles, bicycle forks, control units, handle-
bars, handlebar attachments, grips, pedals, seat 
posts, saddles, bar ends, frames, shock absorbers and 
spring forks for bicycles. 
 

25 – Clothing, T-shirts, trousers, singlets, jackets, 
caps, shirts, dresses, socks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75207 A 
(800) 1184634 
(151) 2013 09 20 
(891) 2013 09 20 
(731) ALLNEX IP SARL   

76, Grand-Rue,  L-1660 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG 

(540)  

Allnex 
(511)    
1 – Chemicals used in industry, science, photograp-
hy, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try; unprocessed artificial resins; unprocessed plas-
tics; fertilizers for land; fire extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal products used for preserving foodstuffs; tanning 
materials; adhesives for use in industry; synthetic 
hardeners and synthetic resins; chemical additives 
for use in the manufacture of lacquers; unsaturated 
polyester resins for use in the production of lacquers 
and shaped objects. 
 

2 – Dyes, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers and artists; 
water lacquers; enameled lacquers; mastics; binders 
for lacquers. 
__________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 75208 A 
(800) 1184655 
(151) 2013 10 02 
(891) 2013 10 02 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo  "MAKFA" 

pos. Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513  
Chelyabinskaya obl., Russian Federation 

(540)  

GRANDDIPASTA 
(511)     
30 – Farinaceous food pastes, including noodles; 
spaghetti; vermicelli [noodles]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75209 A 
(800) 1184690 
(151) 2013 09 27 
(891) 2013 09 27 
(731) MDC ENGINEERING    

La Malmaison,  Les Hautes Bruyères,   
F-51160 AY, France 

(540)  

VulcanoClean 
(511)    
7 – Machine tools; agricultural implements other 
than hand-operated; suction machines for industrial 
use; automatic handling machines (manipulators); 
pumps (machines); centrifugal machines; robots 
(machines). 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary installations; air or water 
purifying apparatus and machines. 
 

17 – Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica; pac-
king (cushioning, stuffing) materials of rubber or 
plastics. 
 

37 – Supervision of construction work. 
 

40 – Information regarding treatment of materials; 
galvanization; vulcanization (treatment of materials). 
 

42 – Evaluations and assessments in the fields of 
science and technology provided by engineers; sci-
entific and technical research; research and deve-
lopment of new products for others; technical project 
study; architecture; programming for computers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75211 A 
(800) 1184729 
(151) 2013 08 30 
(891) 2013 08 30 
(731) WIBERG Besitz GmbH    

Adolf-Schemel-Straße 9,  A-5020 Salzburg,  
Austria 

(540)  

WIBERG 
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(511)     
18 – Natural and artificial casings for meat products 
and butcher's products; gut for making sausages. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
__________________________________________ 
 
(260)  AM 2014 75212 A 
(800) 1184769 
(151) 2013 10 31 
(891) 2013 10 31 
(731) NYX, Los Angeles Inc.  

2230 S. Tubeway Avenue,  Commerce, CA  
90040, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
18 – Cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic car-
rying cases all sold empty. 
 

21 – Make-up brushes. 
 

35 – Online retail store services featuring cosmetics, 
make-up, cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic 
carrying cases, make-up brush holders and make-up 
brushes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75216 A 
(800) 1184791 
(151) 2013 11 08 
(891) 2013 11 08 
(731) HERO CERTIFIED BURGERS INC.  

Unit 10, 445 Edgeley Blvd. L4K4G1 Concord,  
Ontario, Canada 

(540)  
HERO CERTIFIED BURGERS 

(511)    
43 – Fast-food restaurants; Restaurant services; Ta-
ke-out restaurant services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75229 A 
(800) 1184872 
(151) 2013 08 16 
(891) 2013 08 16 
(731) YANA MIKHAILOVNA KAZANTSEVA  

Gagarina St., 14A, Flat 8, Lermontov     
RU-357340 Stavropolsky krai, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
24 – Frieze [cloth]; velvet; household linen; diapered 
linen; bath linen, except clothing; bed clothes; table 
linen, not of paper; table runners; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; net 
curtains; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; non-
woven textile fabrics; plastic material [substitute for 
fabrics]; textile material; sleeping bags [sheeting]; 
haircloth [sackcloth]; covers for cushions; mattress 
covers; bed blankets; brocades; washing mitts; 
handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes]; 
coasters [table linen]; curtain holders of textile 
material; bed covers; bed covers of paper; towels of 
textile; glass cloths [towels]; hemp cloth; ticks [mat-
tress covers]; gummed cloth, other than for statione-
ry; door curtains; place mats, not of paper; tablec-
loths, not of paper; oilcloth for use as tablecloths; 
taffeta [cloth]; tick [linen]; lingerie fabric; rayon fab-
ric; linen cloth; linings [textile]; chenille fabric; prin-
ted calico cloth; knitted fabric; cotton fabrics; silk 
[cloth]; woollen cloth; elastic woven material; fab-
ric; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; 
calico; marabouts [cloth]; tulle; flannel [fabric]; 
sanitary flannel; fitted toilet lid covers of fabric; 
loose covers for furniture; pillow shams; cheviots 
[cloth]; labels of cloth. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75266 A 
(800) 1185108 
(151) 2013 07 24 
(891) 2013 07 24 
(731) GLACOMINI UNIVAL TESISAT  

ARMATURLERI SANAYI VE TICARET  
LTD. STI.    
Istanbul Anadolu Yakasi Organize, Sanayi  
Bolgesi Aydinli Mahallesi,  1. Sokak No:4,   
Tuzla, Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Red, black, white  
(511)    
6 – Common metals and their alloys and semi-
finished products; materials made of metal for cons-
truction purposes; materials made of metal for 
screening, filtering and similar purposes; non-elec-
tric cables and wires; ironmongery, small items of 
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metal hardware; ducts of metal for ventilating, hea-
ting, drains, telephone, underground electricity and 
air-conditioning installations; vent, vent covers, 
pipes, chimney pots, manhole (chimney) covers, gra-
tings; pipes made of metal used for liguid or gas 
transport and related fittings (including pipes of 
drill); materials of metal for railway tracks; bollards 
and buoys made of metal, metallic pontoons, an-
chors for sea vehicles; metallic moulds used for cas-
ting (excluding machine fittings). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 75279 A 
(800) 1185252 
(151) 2013 09 20 
(891) 2013 09 20 
(731) EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan   

Működő Részvénytársaság  
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

RAMILIP 
(511)    
5 – Cardiovascular and vascular preparations, lipid-
lowering medicines. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2014 71941 A 
(800) 1153981 
(151) 2013 02 01 
(181) 2023 02 01 
(511) 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72132 A 
(800) 1155948 
(151) 2013 02 20 
(181) 2023 02 20 
(511) 03, 35, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72353 A 
(800) 1158126 
(151) 2013 03 18 
(181) 2023 03 18 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72354 A 
(800) 1158133 
(151) 2013 03 29 
(181) 2023 03 29 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72368 A 
(800) 1158331 
(151) 2013 04 09 
(181) 2023 04 09 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72376 A 
(800) 1158448 
(151) 2013 03 22 
(181) 2023 03 22 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73030 A 
(800) 1164332 
(151) 2013 03 29 
(181) 2023 03 29 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73031 A 
(800) 1164348 
(151) 2013 04 03 
 

 
 
 
 
 
 
(181) 2023 04 03 
(511) 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73032 A 
(800) 1164370 
(151) 2013 05 07 
(181) 2023 05 07 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73033 A 
(800) 1164409 
(151) 2013 05 17 
(181) 2023 05 17 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73034 A 
(800) 1164410 
(151) 2013 05 17 
(181) 2023 05 17 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73036 A 
(800) 1164430 
(151) 2012 12 12 
(181) 2022 12 12 
(511) 02, 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73037 A 
(800) 1164532 
(151) 2013 05 14 
(181) 2023 05 14 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73038 A 
(800) 1164462 
(151) 2013 02 06 
(181) 2023 02 06 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73040 A 
(800) 1164471 
(151) 2013 02 05 
(181) 2023 02 05 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2014 73041 A 
(800) 1164511 
(151) 2013 04 10 
(181) 2023 04 10 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73042 A 
(800) 1164562 
(151) 2013 04 10 
(181) 2023 04 10 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73043 A 
(800) 1164624 
(151) 2013 05 29 
(181) 2023 05 29 
(511) 35, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73044 A 
(800) 1164626 
(151) 2013 01 25 
(181) 2023 01 25 
(511) 03, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73046 A 
(800) 1164675 
(151) 2013 04 05 
(181) 2023 04 05 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73048 A 
(800) 1164708 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73049 A 
(800) 1164788 
(151) 2013 05 23 
(181) 2023 05 23 
(511) 14, 16, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73051 A 
(800) 1164822 
(151) 2012 12 12 
(181) 2022 12 12 
(511) 07, 09, 12, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73052 A 
(800) 1164848 
(151) 2013 03 19 

(181) 2023 03 19 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73053 A 
(800) 1164856 
(151) 2013 05 07 
(181) 2023 05 07 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73054 A 
(800) 1164861 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(511) 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73055 A 
(800) 1164864 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73056 A 
(800) 1164867 
(151) 2013 05 23 
(181) 2023 05 23 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73057 A 
(800) 1164878 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73058 A 
(800) 1164901 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73059 A 
(800) 1164904 
(151) 2013 05 02 
(181) 2023 05 02 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73060 A 
(800) 1164918 
(151) 2013 05 21 
(181) 2023 05 21 
(511) 10 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 73061 A 
(800) 1164962 
(151) 2013 02 04 
(181) 2023 02 04 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73062 A 
(800) 1165005 
(151) 2013 02 07 
(181) 2023 02 07 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73063 A 
(800) 1165027 
(151) 2013 04 29 
(181) 2023 04 29 
(511) 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73064 A 
(800) 1165058 
(151) 2013 05 21 
(181) 2023 05 21 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73065 A 
(800) 1165087 
(151) 2013 02 14 
(181) 2023 02 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73066 A 
(800) 1165144 
(151) 2012 12 12 
(181) 2022 12 12 
(511) 07, 09, 12, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73067 A 
(800) 584602 
(151) 2013 03 31 
(181) 2023 03 31 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73686 A 
(800) 1171485 
(151) 2013 07 08 
(181) 2023 07 08 
(511) 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73687 A 
(800) 1171488  
(151) 2013 06 28 

(181) 2023 06 28 
(511) 11, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73688 A 
(800) 270493 
(151) 1963 06 12 
(891) 2013 06 13 
(181) 2023 06 12 
(511) 01, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73689 A 
(800) 392322 
(151) 1972 09 13 
(891) 2013 03 12 
(181) 2022 09 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73690 A 
(800) 479641 
(151) 1983 09 30 
(891) 2013 06 13 
(181) 2013 09 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73691 A 
(800) 655866 
(151) 1996 05 30 
(891) 2013 05 28 
(181) 2016 05 31 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73692 A 
(800) 713914 
(151) 1999 05 31 
(891) 2013 03 12 
(181) 2019 05 31 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73693 A 
(800) 809586 
(151) 2003 07 29 
(891) 2013 07 30 
(181) 2023 07 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73694 A 
(800) 818563 
(151) 2003 12 27 
(891) 2013 03 08 
(181) 2013 12 27 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 73695 A 
(800) 1114563 
(151) 2012 04 02 
(891) 2013 04 29 
(181) 2022 04 02 
(511) 05, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73719 A 
(800) 1171765 
(151) 2013 01 21 
(181) 2023 01 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73720 A 
(800) 1171825 
(151) 2013 05 27 
(181) 2023 05 27 
(511) 20, 24, 27, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73723 A 
(800) 1171849 
(151) 2013 07 08 
(181) 2023 07 08 
(511) 01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73724 A 
(800) 1171853 
(151) 2013 07 09 
(181) 2023 07 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73725 A 
(800) 1171959 
(151) 2013 06 14 
(181) 2023 06 14 
(511) 09, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73782 A 
(800) 1172231 
(151) 2013 05 07 
(181) 2023 05 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73783 A 
(800) 1172233 
(151) 2013 05 07 
(181) 2023 05 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73785 A 
(800) 1172256 
(151) 2013 05 30 

(181) 2023 05 30 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73787 A 
(800) 1172268 
(151) 2013 01 31 
(181) 2023 01 31 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73788 A 
(800) 1172284 
(151) 2013 04 24 
(181) 2023 04 24 
(511) 03, 04, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73789 A 
(800) 1172289 
(151) 2013 05 21 
(181) 2023 05 21 
(511) 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73790 A 
(800) 1172316 
(151) 2013 07 08 
(181) 2023 07 08 
(511) 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73791 A 
(800) 1172326 
(151) 2013 06 21 
(181) 2023 06 21 
(511) 03, 05, 10, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73793 A 
(800) 1172345 
(151) 2013 07 23 
(181) 2023 07 23 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73794 A 
(800) 1172358 
(151) 2013 07 31 
(181) 2023 07 31 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73795 A 
(800) 1172359 
(151) 2013 07 31 
(181) 2023 07 31 
(511) 03 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 73796 A 
(800) 1172421 
(151) 2013 02 28 
(181) 2023 02 28 
(511) 25, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73797 A 
(800) 1172394 
(151) 2012 09 07 
(181) 2022 09 07 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73798 A 
(800) 1172463 
(151) 2013 07 08 
(181) 2023 07 08 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73799 A 
(800) 1172468 
(151) 2013 07 09 
(181) 2023 07 09 
(511) 29, 30, 31, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73800 A 
(800) 1172474 
(151) 2013 07 24 
(181) 2023 07 24 
(511) 09, 16, 25, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73801 A 
(800) 1172492 
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73802 A 
(800) 1172493 
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73803 A 
(800) 1172494 
(151) 2013 08 09 
(181) 2023 08 09 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73984 A 
(800) 1173485 
(151) 2013 06 10 

(181) 2023 06 10 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73998 A 
(800) 1173649 
(151) 2012 11 28 
(181) 2022 11 28 
(511) 09, 35, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74217 A 
(800) 1155417 
(151) 2013 02 11 
(891) 2013 05 21 
(181) 2023 02 11 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74285 A 
(800) 1176424 
(151) 2013 06 25 
(181) 2023 06 25 
(511) 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74286 A 
(800) 1176428 
(151) 2013 08 20 
(181) 2023 08 20 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74289 A 
(800) 1176529 
(151) 2013 07 25 
(181) 2023 07 25 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74293 A 
(800) 1176588 
(151) 2013 01 22 
(181) 2023 01 22 
(511) 06, 10, 20, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74307 A 
(800) 1176632 
(151) 2013 08 27 
(181) 2023 08 27 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74308 A 
(800) 1176687 
(151) 2013 04 03 
(181) 2023 04 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2014 74309 A 
(800) 1176705 
(151) 2013 07 03 
(181) 2023 07 03 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74424 A 
(800) 1177684 
(151) 2013 08 05 
(181) 2023 08 05 
(511) 05, 29, 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74431 A 
(800) 1067110 
(151) 2011 01 04 
(891) 2013 08 08 
(181) 2021 01 04 
(511) 12, 20, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74441 A 
(800) 1177736 
(151) 2013 08 28 
(181) 2023 08 28 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74444 A 
(800) 1177785 
(151) 2013 06 22 
(181) 2023 06 22 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74446 A 
(800) 1177823 
(151) 2013 04 30 
(181) 2023 04 30 
(511) 05, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74448 A 
(800) 1177832 
(151) 2013 06 13 
(181) 2023 06 13 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74451 A 
(800) 1177919 
(151) 2013 08 05 
(181) 2023 08 05 
(511) 05, 29, 32, 33 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 74457 A 
(800) 1178007 
(151) 2013 02 22 
(181) 2023 02 22 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74615 A 
(800) 918102 
(151) 2006 11 10 
(891) 2013 08 27 
(181) 2016 11 10 
(511) 09, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74617 A 
(800) 973254 
(151) 2008 06 06 
(891) 2012 09 06 
(181) 2018 06 06 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74618 A 
(800) 1014935 
(151) 2009 07 08 
(891) 2013 09 25 
(181) 2019 07 08 
(511) 29, 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74620 A 
(800) 1055257 
(151) 2010 08 11 
(891) 2013 09 10 
(181) 2020 08 11 
(511) 25, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74625 A 
(800) 1171168 
(151) 2013 06 26 
(891) 2013 08 09 
(181) 2023 06 26 
(511) 34 
_________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 
da geografiuli aRniSvnebi 

 
lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis 

safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli 
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 

 

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

 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1181 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 925 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 05 05 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2014 06 09 
ადგილწარმოშობის დასახელება: CACIOCAVALLO SILANO 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 
29 – Cheese.  
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20, 00187- Roma, Italy;  
Consorzio Caciocavallo Silano 
Via Forgitelle snc, 87052 - Spezzanio della Sila, Località  
Camigliatello   Silano (CS), Italy 

___________________________________________________ 
 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1182 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 926 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 05 05 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2014 06 09 
ადგილწარმოშობის დასახელება: COTECHINO MODENA 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 
29 – Meat products.  
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20, 00187- Roma, Italy;  
Consorzio Cotechino Modena 
Strada 4, Palazzo Q8, Milanofiori, 20089 - Rozzano (MI), Italy 

___________________________________________________ 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1189 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 927 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 05 05 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2014 06 13 
ადგილწარმოშობის დასახელება: GORGONZOLA 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 
29 – Cheese.  
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Via XX   Settembre, 20, 00187- Roma, Italy;  
Consorzio del Gorgonzola 
Via Andrea Costa, 5C 28100 - Novara, Italy 

___________________________________________________ 
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საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1190 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 928 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 05 05 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2014 06 13 
ადგილწარმოშობის დასახელება: MELA ALTO ADIGE/SÜDTIROLER APFEL 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 
29 – Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Via XX   Settembre, 20, 00187- Roma, Italy;  
Consorzio Mela Alto Adige 
Via Alto Adige, 60, 39100 - Bolzano, Italy 

___________________________________________________ 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1191 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 930 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2014 05 05 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2014 06 13 
ადგილწარმოშობის დასახელება: MORTADELLA BOLOGNA 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია: 
29 – Meat products. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20, 00187- Roma, Italy;  
Consorzio Mortadella Bologna 
Strada 4, Palazzo Q8, Milanofiori 20089 - Rozzano (MI), Italy 

___________________________________________________ 
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patentebis moqmedebis aRdgena  
 

gamogonebebi 
 
 
 

(11)  P 2012 5602 B      
(73) ისტიტუტო ლუსო ფარმაკო დ'იტალია ს.პ.ა. (IT)  
(54) ბრადიკინინის ანტაგონისტების და ჰიალურონმჟავას შემცველი ფარმაცევტული    

კომპოზიციები და მათი გამოყენება   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 
 
 
(11)  P 1998 1089 B      
(73) ალექსანდრე ყოჩიაშვილი (GE)  
(54) მწვანე მალამო   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 
 
 
(11)  P 2008 4427 B      
(73) თენგიზ წივწივაძე (GE);  

ნოდარ ჩიგოგიძე (GE);  
რევაზ სხილაძე (GE);  
რევაზ კლდიაშვილი (GE);   
გივი სულაქველიძე (GE),  

(54) მდოგვიანი პურის წარმოების ხერხი   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 
 

 
(11)  P 2010 4940 B      
(73) ოთარ ოქროსცვარიძე (GE);  

გიორგი თავაძე (GE);  
ავთანდილ ხვადაგიანი (GE)   

(54) კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 
 
 

A 
sasargeblo modelebi 

(11)  U 2012 1704 Y 
(73) შპს „ჯი-ემ-პი“ (GE)  
(54) ტრიმეტაზიდინის კონტროლირებადი გამოთავისუფლების ტაბლეტი   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 
 
(11)  U 2008 1414 Y 
(73) კახაბერ ქათამაძე (GE);  

ზურაბ აფციაური (GE)  
(54) კორსეტი გულმკერდის ფიქსაციისათვის   
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2014 11 25 

________________________________________ 

oficialuri Setyobinebebi 
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biuleteni #21(409) 2014w. 
 

mflobelis saxelisa da/an 
misamarTis cvlileba 

(111) 
gv. sveti iyo unda iyos 

M 1994 000194 R1 
 

128 
 

 
 

II 

 

ფიტ გმბჰ 
ამ ვერქ-9, 02788 
ზიტაუ, ურბან 
დისტრიქტ ჰირშფელდე, 
აშშ 

 

 

ფიტ გმბჰ 
ამ ვერკ-9, 02788 
ზიტაუ, ურბან 
დისტრიქტ ჰირშფელდე, 
გერმანია 

 

 

gamoqveynebuli informaciis koreqtireba 

 
 

#22  2014 11 25 
 

144 



 
 
 

sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 23 L 1/30; C 12 G 3/00; C 12 G 3/04; C 12 G 3/06; A 61 K 36/28 AP 2014 12937 A 
A 61 K 36/899; A 61 K 8/97; A 61 P 37/08 AP 2014 12262 A 
A 61 K 39/395; A 61 K 39/00 AP 2014 10981 A 
B 03 B 7/00 AP 2014 12852 A 
C 10 G 45/00; C 10 G 65/00; C 07 C 5/00 AP 2014 13170 A 
F 26 B 15/04  AP 2014 13314 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2014 10981 A A 61 K 39/395; A 61 K 39/00 
AP 2014 12262 A A 61 K 36/899; A 61 K 8/97; A 61 P 37/08 
AP 2014 12852 A B 03 B 7/00 
AP 2014 12937 A A 23 L 1/30; C 12 G 3/00; C 12 G 3/04; C 12 G 3/06; A 61 K 36/28 
AP 2014 13170 A C 10 G 45/00; C 10 G 65/00; C 07 C 5/00 
AP 2014 13314 A F 26 B 15/04  

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 G 17/00 P 2014 6205 B AP 2014 13289 A 
A 23 G 3/00 P 2014 6204 B AP 2014 13124 A 
A 61 K 31/44; A 01 N 43/42 P 2014 6198 B AP 2014 12310 A 
A 61 K 36/00 P 2014 6199 B AP 2014 12584 A 
C 07 D 471/04; A 61 K 31/4196; A 61 K 31/437;  
A 61 P 25/18; A 61 P 25/28 P 2014 6201 B AP 2014 12784 A 

C 07 D 495/04; A 61 K 31/519; A 61 K 31/5377;  
A 61 K 31/541; A 61 P 35/00; A 61 P 35/02;  
A 61 P 35/04; A 61 P 43/00; C 07 D 519/00 

P 2014 6202 B AP 2014 12855 A 

C 10 G 15/08; B 01 J 19/10; C 02 F 1/36; B 01 F 7/00 P 2014 6203 B AP 2014 12890 A 
E 21 B 43/26; E 21 B 43/25 P 2014 6200 B AP 2014 12671 A 
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sistemuri saZieblebi 

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

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2014 6198 B AP 2014 12310 A A 61 K 31/44; A 01 N 43/42 
P 2014 6199 B AP 2014 12584 A A 61 K 36/00 
P 2014 6200 B AP 2014 12671 A E 21 B 43/26; E 21 B 43/25 

P 2014 6201 B AP 2014 12784 A C 07 D 471/04; A 61 K 31/4196; A 61 K 31/437;  
A 61 P 25/18; A 61 P 25/28 

P 2014 6202 B AP 2014 12855 A 
C 07 D 495/04; A 61 K 31/519; A 61 K 31/5377;  
A 61 K 31/541; A 61 P 35/00; A 61 P 35/02; A 61 P 35/04; 
A 61 P 43/00; C 07 D 519/00 

P 2014 6203 B AP 2014 12890 A C 10 G 15/08; B 01 J 19/10; C 02 F 1/36; B 01 F 7/00 
P 2014 6204 B AP 2014 13124 A A 23 G 3/00 
P 2014 6205 B AP 2014 13289 A A 01 G 17/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2009 012310 AP 2014 12310 A P 2014 6198 B 
AP 2012 012584 AP 2014 12584 A P 2014 6199 B 
AP 2010 012671 AP 2014 12671 A P 2014 6200 B 
AP 2010 012784 AP 2014 12784 A P 2014 6201 B 
AP 2011 012855 AP 2014 12855 A P 2014 6202 B 
AP 2011 012890 AP 2014 12890 A P 2014 6203 B 
AP 2013 013124 AP 2014 13124 A P 2014 6204 B 
AP 2013 013289 AP 2014 13289 A P 2014 6205 B 

 

sasargeblo modelebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 47 B 9/00 AU 2014 13473 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2014 13473 U A 47 B 9/00 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 47 J 37/00 U 2014 1839 Y AU 2014 13297 U 
A 61 K 8/368; A 61 K 7/155 U 2014 1840 Y AU 2014 13353 U 
B 60 P 3/35; B 60 P 3/32 U 2014 1838 Y AU 2014 13167 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2014 1838 Y AU 2014 13167 U B 60 P 3/35; B 60 P 3/32 
U 2014 1839 Y AU 2014 13297 U A 47 J 37/00 
U 2014 1840 Y AU 2014 13353 U A 61 K 8/368; A 61 K 7/155 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2013 013167 AU 2014 13167 U U 2014 1838 Y 
AU 2013 013297 AU 2014 13297 U U 2014 1839 Y 
AU 2014 013353 AU 2014 13353 U U 2014 1840 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

ganacxadis gamoqveynebis nomeri 
(10) 

17-01 AD 2014 811 S 
19-08 AD 2014 812 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2014 811 S 17-01 
AD 2014 812 S 19-08 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

21-01 D 2014 599 S AD 2014 796 S 
32-00 D 2014 598 S AD 2014 794 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2014 598 S AD 2014 794 S 32-00 
D 2014 599 S AD 2014 796 S 21-01 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2014 000794 AD 2014 794 S D 2014 598 S 
AD 2014 000796 AD 2014 796 S D 2014 599 S 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli  

dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 
Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

09-01 D 2014 600 S 
 

patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 
Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso 
klasifikaciis indeqsi 

(51) 

D 2014 600 S 09-01 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2014 000820 D 2014 600 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2014 25360 R AM 2014 79187 - 22(410) 2014 
M 2014 25361 R AM 2014 79189 - 22(410) 2014 
M 2014 25362 R AM 2012 66137 AM 2013 66137 A 10(374) 2013 
M 2014 25363 R AM 2013 70313 AM 2014 70313 A 13(401) 2014 
M 2014 25364 R AM 2013 71092 AM 2014 71092 A 13(401) 2014 
M 2014 25365 R AM 2013 71145 AM 2014 71145 A 13(401) 2014 
M 2014 25366 R AM 2013 71684 AM 2014 71684 A 13(401) 2014 
M 2014 25367 R AM 2013 71971 AM 2014 71971 A 14(402) 2014 
M 2014 25368 R AM 2013 72099 AM 2014 72099 A 13(401) 2014 
M 2014 25369 R AM 2013 72100 AM 2014 72100 A 13(401) 2014 
M 2014 25370 R AM 2013 72144 AM 2014 72144 A 13(401) 2014 
M 2014 25371 R AM 2013 72583 AM 2014 72583 A 13(401) 2014 
M 2014 25372 R AM 2013 72961 AM 2014 72961 A 13(401) 2014 
M 2014 25373 R AM 2013 72962 AM 2014 72962 A 13(401) 2014 
M 2014 25374 R AM 2013 73373 AM 2014 73373 A 13(401) 2014 
M 2014 25375 R AM 2013 73374 AM 2014 73374 A 13(401) 2014 
M 2014 25376 R AM 2013 73375 AM 2014 73375 A 13(401) 2014 
M 2014 25377 R AM 2013 73376 AM 2014 73376 A 13(401) 2014 
M 2014 25378 R AM 2013 73381 AM 2014 73381 A 13(401) 2014 
M 2014 25379 R AM 2013 73382 AM 2014 73382 A 13(401) 2014 
M 2014 25380 R AM 2013 73383 AM 2014 73383 A 13(401) 2014 
M 2014 25381 R AM 2013 73384 AM 2014 73384 A 13(401) 2014 
M 2014 25382 R AM 2013 73385 AM 2014 73385 A 13(401) 2014 
M 2014 25383 R AM 2013 73386 AM 2014 73386 A 13(401) 2014 
M 2014 25384 R AM 2013 73412 AM 2014 73412 A 13(401) 2014 
M 2014 25385 R AM 2013 73533 AM 2014 73533 A 13(401) 2014 
M 2014 25386 R AM 2013 73534 AM 2014 73534 A 13(401) 2014 
M 2014 25387 R AM 2013 73596 AM 2014 73596 A 13(401) 2014 
M 2014 25388 R AM 2013 73699 AM 2014 73699 A 13(401) 2014 
M 2014 25389 R AM 2013 73884 AM 2014 73884 A 13(401) 2014 
M 2014 25390 R AM 2013 73913 AM 2014 73913 A 12(400) 2014 
M 2014 25391 R AM 2013 73947 AM 2014 73947 A 14(402) 2014 
M 2014 25392 R AM 2013 73948 AM 2014 73948 A 14(402) 2014 
M 2014 25393 R AM 2013 73949 AM 2014 73949 A 14(402) 2014 
M 2014 25394 R AM 2013 73950 AM 2014 73950 A 14(402) 2014 
M 2014 25395 R AM 2013 73952 AM 2014 73952 A 14(402) 2014 
M 2014 25396 R AM 2013 73953 AM 2014 73953 A 14(402) 2014 
M 2014 25397 R AM 2013 73954 AM 2014 73954 A 14(402) 2014 
M 2014 25398 R AM 2013 74398 AM 2014 74398 A 14(402) 2014 
M 2014 25399 R AM 2013 74744 AM 2014 74744 A 14(402) 2014 
M 2014 25400 R AM 2013 75038 AM 2014 75038 A 14(402) 2014 
M 2014 25401 R AM 2014 77096 - 22(410) 2014 
M 2014 25402 R AM 2014 79004 - 22(410) 2014 
M 2014 25403 R AM 2014 79267 - 22(410) 2014 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2014 25404 R AM 2014 79415 - 22(410) 2014 
M 2014 25405 R AM 2014 79416 - 22(410) 2014 
M 2014 25406 R AM 2014 79336 - 22(410) 2014 
M 2014 25407 R AM 2014 79338 - 22(410) 2014 

 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  
Sesabamisobis cxrili 

 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2014 75264 A AM 2013 75264 
AM 2014 75277 A AM 2013 75277 
AM 2014 75299 A AM 2013 75299 
AM 2014 75306 A  AM 2013 75306 

1 2  AM 2014 75307 A AM 2013 75307 
AM 2014 70572 A AM 2014 70572   AM 2014 75311 A AM 2013 75311 

AM 2014 71864 A * AM 2014 71864  AM 2014 75325 A AM 2013 75325 
AM 2014 73340 A * AM 2014 73340  AM 2014 75345 A AM 2014 75345 
AM 2014 73739 A AM 2014 73739  AM 2014 75346 A AM 2014 75346 
AM 2014 73932 A AM 2013 73932  AM 2014 75461 A AM 2014 75461 

AM 2014 74694 A * AM 2013 74694  AM 2014 75721 A AM 2014 75721 
AM 2014 74709 A AM 2014 74709  AM 2014 75762 A AM 2014 75762 

   AM 2014 74710 A AM 2014 74710  AM 2014 75794 A AM 2014 75794 
AM 2014 75176 A AM 2013 75176  AM 2014 75795 A AM 2014 75795 
AM 2014 75177 A AM 2013 75177  AM 2014 75796 A AM 2014 75796 
AM 2014 75178 A AM 2013 75178  AM 2014 75995 A AM 2014 75995 
AM 2014 75179 A AM 2013 75179  AM 2014 76004 A AM 2014 76004 
AM 2014 75213 A AM 2013 75213  AM 2014 76128 A AM 2014 76128 
AM 2014 75214 A AM 2013 75214  AM 2014 76166 A AM 2014 76166 
AM 2014 75218 A AM 2013 75218  AM 2014 76260 A AM 2014 76260 
AM 2014 75222 A AM 2013 75222  AM 2014 76311 A AM 2014 76311 
AM 2014 75232 A AM 2013 75232  AM 2014 76312 A AM 2014 76312 
AM 2014 75233 A AM 2013 75233  AM 2014 76313 A AM 2014 76313 
AM 2014 75244 A AM 2013 75244  AM 2014 76453 A AM 2014 76453 
AM 2014 75263 A AM 2013 75263    
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
32 AM 2014 76313 A 
33 AM 2014 73739 A 
33 AM 2014 73932 A 
33 AM 2014 74694 A* 

1 2  33 AM 2014 76311 A 
3 AM 2014 75232 A  33 AM 2014 76312 A 
3 AM 2014 75233 A  33 AM 2014 76313 A 
3 AM 2014 76453 A  34 AM 2014 70572 A 
5 AM 2014 75263 A  34 AM 2014 70725 A* 
5 AM 2014 75299 A  34 AM 2014 75213 A 
5 AM 2014 75794 A  34 AM 2014 75214 A 
5 AM 2014 75795 A  34 AM 2014 75264 A 
5 AM 2014 75796 A  34 AM 2014 76260 A 
7 AM 2014 73340 A*  35 AM 2014 75176 A 
7 AM 2014 74709 A  35 AM 2014 75345 A 
7 AM 2014 74710 A  35 AM 2014 75346 A 
9 AM 2014 71864 A*  35 AM 2014 75461 A 
9 AM 2014 75218 A  35 AM 2014 75762 A 
9 AM 2014 75263 A  35 AM 2014 76128 A 
9 AM 2014 75307 A  35 AM 2014 76166 A 
9 AM 2014 75345 A  36 AM 2014 75177 A 
9 AM 2014 75346 A  36 AM 2014 75178 A 
9 AM 2014 76128 A  36 AM 2014 75179 A 

10 AM 2014 75263 A  36 AM 2014 75345 A 
11 AM 2014 74709 A  36 AM 2014 75346 A 
11 AM 2014 74710 A  37 AM 2014 76166 A 
11 AM 2014 75311 A  38 AM 2014 75345 A 
12 AM 2014 73340 A*  38 AM 2014 75346 A 
14 AM 2014 75277 A  38 AM 2014 76128 A 
16 AM 2014 75325 A  38 AM 2014 76166 A 
16 AM 2014 75721 A  39 AM 2014 75721 A 
18 AM 2014 75277 A  41 AM 2014 75176 A 
25 AM 2014 75277 A  41 AM 2014 76128 A 
25 AM 2014 75306 A  41 AM 2014 76166 A 
25 AM 2014 75307 A  42 AM 2014 75263 A 
25 AM 2014 76128 A  42 AM 2014 75345 A 
28 AM 2014 75307 A  42 AM 2014 75346 A 
30 AM 2014 75222 A  42 AM 2014 76128 A 
30 AM 2014 75244 A  42 AM 2014 76166 A 
30 AM 2014 75995 A  43 AM 2014 75461 A 
30 AM 2014 76004 A  43 AM 2014 75995 A 
32 AM 2014 76311 A  44 AM 2014 76166 A 
32 AM 2014 76312 A  45 AM 2014 76128 A 
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

5 M 2014 25402 R 
5 M 2014 25403 R 
7 M 2014 25407 R 
8 M 2014 25407 R 
9 M 2014 25407 R 
11 M 2014 25407 R 
32 M 2014 25360 R 
32 M 2014 25361 R 
32 M 2014 25404 R 
32 M 2014 25405 R 
33 M 2014 25360 R 
33 M 2014 25406 R 
33 M 2014 25361 R 
34 M 2014 25401 R 
34 M 2014 25406 R 
37 M 2014 25403 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

22(410) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2014 11 24 
 

tiraJi: 40 

SekveTa #22 
 
 
 
 

 
 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo  

tel.: (+995 32) 225 25 33 

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

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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