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gamoqveynebis TariRi – 2016 04 11 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

13718; 12599; 13229; 13183; 13091; 13481; 13592 
 

• patentebi:  

6454-6464 
 

sasargeblo modelebi 
 

• patenti:  

1894 
  

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

887; 890 
 

• registrirebuli dizaini:  

675-677 
 

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

 

88533; 81177; 86057; 86730; 86754; 86840; 86842; 88701; 88738; 88744; 86949; 88754, 88755; 88767-      
-88769; 88771; 88792; 88807; 88828, 88829; 88864; 87003; 85431, 85432; 87044; 88983, 88984; 88991; 
88998; 89018, 89019 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

76846; 76848; 77157; 78738; 80070; 80405; 80516; 80765; 80864; 81198; 81569; 81623; 81686; 81880; 
82343; 82398; 82501; 82568; 82570; 82606; 82754, 82755; 82757-82760; 82991, 82992; 83026; 83028; 
83046; 83049; 83052; 83054, 83055; 83057, 83058; 83102; 83104; 83106, 83107; 83115, 83116; 83118-      
-83120; 83200; 83202; 83233; 83259; 83263; 83269-83271; 83284; 83310; 83322; 83334-83336; 83359; 
83407, 83408; 83423; 83426-83428; 83514; 83516; 83523; 83542; 83544; 83551; 83576, 83577; 83587; 
83607-83610; 83630, 83631; 83702; 83707, 83708; 83710-83714; 83716-83721; 84062 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

26881-26913; 26917-26940 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

26914-26916; 26941-26952 
 

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

78531*; 78935*; 79027*; 79276; 79618*; 79864; 80165*;  80855; 80869; 80872; 80874; 80876, 80877; 
80880; 80883; 80970; 81169; 81172; 81286; 81288; 81290, 81291; 81293; 81296; 81299; 81302; 81306, 
81307; 81311; 81314-81316; 81320; 81394, 81395; 81399; 81403; 81407; 81413, 81414; 81603; 81711; 
81716; 81721; 81741; 81749; 81814; 82093; 82204; 82323; 82339; 82453-82456; 82460-82463; 82471; 
82475; 82480; 82505; 82508-82510; 82512; 82517; 82525-82528; 82532-82534; 82536-82540; 82628-         
-82632; 82673-82675; 82682; 82685; 82687, 82688; 82690, 82691; 82725-82727; 82735, 82736; 82743, 
82744; 82764; 82772; 82789; 82791; 82793, 82794; 82796-82799; 82806; 82837-82841; 82848-82850; 
82852; 82875-82878; 82880-82906; 83134; 83136, 83137; 83140-83142; 83145, 83146; 83150; 83155; 
83274; 83323 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

77596; 78129; 78369; 78792; 79398; 80250; 80344; 80369-80371; 80373-80375; 80384; 80397; 80407; 
80413; 80423; 80485; 80696; 80733; 80779-80785; 80787-80789; 80793; 80795; 80798; 80800; 80802; 
80804; 80813; 80832; 80839; 80845; 80847; 80849; 80853, 80854; 80856; 80865, 80866; 80870; 80879; 
80938-80942; 80947-80964; 80967-80969; 80971-80973; 80975-80985; 80990; 80996; 80998; 81001, 
81002; 81005; 81008, 81009; 81011, 81012; 81018, 81019; 81023; 81028, 81029; 81033; 81075; 81081-      
-81084; 81091, 81092; 81095; 81097; 81100-81102; 81104, 81105; 81108; 81110; 81114; 81116; 81119; 
81125; 81156; 81158-81160; 81220; 81223; 81238-81241; 81244; 81264; 81270; 81272-81274; 81277; 
81279; 81284; 81418; 81470; 81472, 81473; 81478-81483; 81485, 81486; 81489-81491; 81494; 81498; 
81500, 81501; 81520; 81525; 81540; 81546; 81549, 81550; 81553; 81559 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AP 2016 13718 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 C 7/02 
(21) AP 2015 013718 (22) 2015 02 03 
(71) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- 

კვლევითი ცენტრი (GE) 
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159,  
თბილისი (GE) 

(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE); 
ვაჟა ჯაფარიძე (GE); 
გიორგი ტორიაშვილი (GE) 
(54) ხელის სათესი მოწყობილობა 

(57) მოწყობილობა შეიცავს ჩარჩოს 1, სათეს-
ლე ყუთს 10, გამომთეს აპარატს, თესლ-
გამტარს 13 და ჩამთესს 19. გამომთესი აპარა-
ტი შესრულებულია ჰორიზონტალურ ლილვ-
ზე 4 დაყენებული ნახვრეტების 7 მქონე საცვ-
ლელი П-სებრი დისკოს 6 სახით, რომელიც 
მოთავსებულია გარსაცმში 2. დისკოს შიგნით, 
გარსაცმზე დამაგრებულია რკალის ფორმის 
თესლის ზამბარული მიმმართველ-მბიძგველი 
14, რომელიც დაყენებულია დისკოსთან ღრე-
ჩოს რეგულირების შესაძლებლობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  6 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 61 
 
(10) AP 2016 12599 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/08 
A 61 K 31/55 
A 61 K 9/00 
A 61 P 35/00 

(21) AP 2010 012599 (22) 2010 07 28 
(31) 61/230,212 
(32) 2009 07 31 
(33) US 
(71) მილენიუმ ფარმასიუტიკალზ, ინკ. (US) 

40 ლენდსდოუნ სტრით, კემბრიჯი,  
MA 02139 (US) 

(72) ვიჯაიალაკშმი რამანანი (IN); 
ირენ,სოფი ტობიასი (US); 
დაუნტელ სპეხტ ვერვეისი (US); 
რეიმონდ დ. სკვერჩინსკი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2012 02 28 
(86) PCT/US2010/002109, 2010 07 28 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიციები  

კიბოს და სხვა დაავადებისა და  
დარღვევების სამკურნალოდ 

(57) მოცემული გამოგონება უზრუნველყოფს 
ფარმაცევტულ კომპოზიციას, რომელიც შეი-
ცავს ნაერთს ფორმულით (II),  

 
ან მის კრისტალურ ფორმას და მის თერაპიუ-
ლად ეფექტური რაოდენობით გამოყენებას 
კიბოს სამკურნალოდ. აგრეთვე, ეხება თხევად 
ფარმაცევტულ კომპოზიციას, რომელიც შე-
იცავს ნაერთს ფორმულით (II). 
მუხლები: 4  დამოუკიდებელი 
                  17  დამოკიდებული 
ფიგურა:  1 
 
________________________________________ 
 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

ganyofileba C 
 
C 02 
 
(10) AP 2016 13229 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 02 F 1/68 
(21) AP 2011 013229 (22) 2011 09 12 
(31) 61/469,548; 13/136,458 
(32) 2011 03 30; 2011 08 01 
(33) US; US 
(71) კრისტალ ლაგუნს  (კურასაო) ბ.ვ. (NL) 

კაია ვ.ფ.გ. (ჯომბი) მენსინგ14, კურასაო, 
ნიდერლანდები (NL) 

(72) ფერნანდო ტ. ფიშმანი (CL) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2013 09 16 
(86) PCT/US2011/051244, 2011 09 12 
(54) იაფი, ეკოლოგიურად მისაღები  

ხერხი და სისტემა ბაქტერიებით და    
მიკროწყალმცენარეებით დაბინძუ- 
რებული წყალსაცავების დამუშავე- 
ბისათვის 

(57) წარმოდგენილია ხერხი და სისტემა წყ-
ლის დასამუშავებლად, რომლის გამოყენება   
შესაძლებელი იქნება საწარმოო პროცესებში. 
გამოგონებაში წარმოდგენილი სისტემა ძირი-
თადად შეიცავს სათავს საშუალებას, საკოო-
რდინაციო საშუალებას, ქიმიკატების გამოყე-
ნების საშუალებას, მობილურ შემწოვ საშუ-
ალებას და მფილტრავ საშუალებას. საკოორ-
დინაციო საშუალებას შეუძლია მიიღოს ინ-
ფორმაცია წყლის ხარისხის რეგულირებადი 
პარამეტრების შესახებ და შეუძლია იმ პრო-
ცესების დროული აქტივაცია, რომლებიც 
საჭიროა აღნიშნული ხარისხის პარამეტრე-
ბის მათ შესაბამის საზღვრებში დარეგული-
რებისათვის. შესაძლებელია წარმოდგენილი 
გამოგონების ხერხებისა და სისტემის გამო-
ყენება ბაქტერიებითა და მიკროწყალმცენა-
რეებით დაბინძურებული რეკრეაციული 
წყალსაცავების   დამუშავებისათვის. ასევე, 
წარმოდგენილია რაციონალური ხერხი ისეთი 
წყლის   მისაღებად, რომელიც შეესაბამება 
გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) მიერ 
დადგენილ რეკრეაციული წყლის ბაქტერიო-
ლოგიურ და ფიზიკო-ქიმიურ   მოთხოვნებს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                   16 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

C 05 
 
(10) AP 2016 13183 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 05 F 11/02 
(21) AP 2013 013183 (22) 2013 08 02 
(71) ლამარა სახვაძე (GE) 

გ. შავგულიძის ქ. 7, ბ. 72, 0183,  
თბილისი (GE) 

(72) ლამარა სახვაძე (GE) 
(74) ხათუნა თავდგირიძე 
(54) მიკროორგანიზმების შემცველი 

თხევადი არე და ამ თხევადი არით  
დამზადებული სასუქი 

(57) თხევადი არე შეიცავს მიკროორგანიზ-
მებს Aeromonas sp. 68, Bacillus Mucila Ginosus 
spr., Azotobacter Chroococcum sp.18 1მლ-ში 350-
400 ტრილიონ უჯრედს, ხოლო წონით ნა-
წილებში შეიცავს K2HPO4, CaCO3, NaCl, 
KNO3, MgSO4, MnSO4, FeSO4, CaCl2, K2SO4, 
საქაროზას, სახამებელს, წყალს, ფეოდორო-
ვის მიკროელემენტების ნაკრებს 1 
მლ/ლიტრში, ფეოდოროვის 
მიკროელემენტების ნაკრები ინგრედიენტებს 
შეიცავს წონით ნაწილებში H3BO3, 
NH4NO7O24, KI, NaBr, ZnSO4, Al2(SO4)3. ამას-
თან, სასუქი მას.%-ში შეიცავს მურა 
ნახშირის, ტორფის და მდინარის ლამის ნა-
რევს, აგრეთვე, მიკროორგანიზმების შემცველ 
თხევად არეს თანაფარდობით 1:0,33. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 4 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
C 07 
 
(10) AP 2016 13091 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 14/47 
(21) AP 2011 013091 (22) 2011 11 17 
(31) PCT/IB2010/003158 
(32) 2010 11 18 
(33) IB 
(71) სანტრ ნასიონალ დე ლა რეშერშ  

სიანტიფიკ-ცნრს (FR) 
3, რუ მიშელ ანჟ F-75794 პარიზი  
სედექს 16 (FR); 
უნივერსიტე დე მონპელიე 2-სიანს  
ე ტექნიკ (FR) 
პლას ეუჟენ ბატაიონ 34095 მონპელიე  
სედექს (FR); 
უნივერსიტე დე მონპელიე 1 (FR) 
5 ბულვარ ანრი IV CS 19044 F-34967  
მონპელიე სედექს 2 (FR) 

(72) სტეფანი ბარერ (FR); 
ჟოელ ნარჟო (FR); 
ბერნარ ლებლეუ (BE); 
პრისკა ბუასგერან (FR); 
ქრისტოფ პიო (FR) 
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(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2013 05 17 
(86) PCT/EP2011/070404, 2011 11 17 
(54) აპოპტოზის ინჰიბიტორები და  

მათი გამოყენება 
(57) გამოგონება ეხება აპოპტოზის ინჰიბიტო-
რებს, კერძოდ, პეპტიდებს, რომლებიც შეი-
ცავს DAXX ცილის ფრაგმენტებს, რომლებიც 
ინჰიბირებენ უჯრედულ აპოპტოზს. ასევე, 
გამოგონება ეხება აღნიშნული ანტი-აპოპტო-
ზური ფრაგმენტების წარმოებულებს, კონიუ-
გატებს, რომლებიც შეიცავენ აღნიშნულ 
ფრაგმენტებს, ფარმაცევტულ კომპოზიციებს, 
რომლებიც შეიცავენ აღნიშნულ ფრაგმენ-
ტებს და აღნიშნული ფრაგმენტების, კონიუგა-
ტების და ფარმაცევტული კომპოზიციების 
სამედიცინო გამოყენებას აპოპტოზთან დაკავ-
შირებული დაავადებების და მდგომარეობე-
ბის სამკურნალოდ ან თავიდან ასაცილებ-
ლად. 
მუხლები:  12 დამოუკიდებელი 
                  30 დამოკიდებული 
ფიგურა:  17 
________________________________________ 
 
C 12 
 
(10) AP 2016 13481 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 G 1/02 
(21) AP 2014 013481 (22) 2014 05 29 
(71) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE) 

მ. ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE); 
ნოდარ წიგნაძე (GE) 
გლდანის მას., III მკრ., კორპ. 17, ბ. 65,  
0167, თბილისი (GE); 
აბესალომ ჭაფოძე (GE) 
ჭიჭინაძის ქ. 1, კორპ. 6, ბ. 34, 0168,  
თბილისი (GE); 
მალხაზ ნიკოლაძე (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6, ბ. 34, 0160,  
თბილისი (GE); 
ილია მახარაშვილი (GE) 
სოფ. ჯიღაურა, 3303, მცხეთის რ-ნი (GE); 
თინა ჩალაური (GE) 
დაბა ზაჰესი, ყაზბეგის ქ. 15, 0125,  
თბილისი (GE) 

(72) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE); 
ნოდარ წიგნაძე (GE); 
აბესალომ ჭაფოძე (GE); 
მალხაზ ნიკოლაძე (GE); 
ილია მახარაშვილი (GE); 
თინა ჩალაური (GE) 

(74) თინა ჩალაური 
(54) ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ჩასატვირთ ბუნ-
კერს 1, საჭყლეტ ლილვაკებს 2, კლერტების 
განმაცალკევებელ კამერას 4, მბრუნავ ღერძს 

5 სარტყამი ფრთებით 6, ნახვრეტებიან დოლს 
14, კლერტების გამომყვან ყელს 15 და კამერის 
ქვედა მხრიდან შესრულებულ ღია ძირს 16 
დაჭყლეტილი ყურძნის მარცვლებისა და წვე-
ნის გამოსასვლელად. აგრეთვე, მოწყობილო-
ბას გააჩნია კლერტების მოსაგროვებელი ტო-
მარა-მისადგამი 20. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  12 

 
ფიგ. 9 

________________________________________ 
 
(10) AP 2016 13592 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 G 3/06 
(21) AP 2014 013592 (22) 2014 10 06 
(71) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  

საზოგადოება „ვიქტორია 2014“ (GE) 
დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-6 კმ., 0131,  
თბილისი (GE) 

(72) რევაზ მელქაძე (GE) 
(54) ინგრედიენტთა კომპოზიცია  

ბიოაქტიური დანამატისათვის  
„Grail“ 

(57) კომპოზიცია, კგ/1000 დალ-ზე, შეიცავს 
ალოეს, ჩაის, ყვავილის მტვერს, თაფლს, 
კოლერს, გლერძას, ასკილს, უკვდავას, მი-
ხაკს, დარიჩინს, კოთხუჯს, კულმუხოს, ილს, 
ჯავზს, აბზინდას, კოჭას, ფიჭვის ყლორტებს 
და ძირტკბილას, ლ/1000დალ-ზე შეიცავს 
წითელ ღვინოს, ხოლო წყალ-სპირტის ნაზავს 
1000 დალ-მდე. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი:  2 
________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2016 6460 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 C 1/00 
(10) AP 2015 13445 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2014 013445 
(22) 2014 04 16 
(24) 2014 04 16 
(73) საქართველოს ტექნიკური  

უნივერსიტეტი (GE) 
მ. კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი (GE); 
რამაზ გახოკიძე (GE); 
ზურაბ ფარესიშვილი (GE) 

(74) გივი სიბაშვილი 
(54) სათესლე მასალის ბიოაქტივაციის  

ხერხი 
________________________________________ 
 
(11) P 2016 6463 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 25/00 
(10) AP 2015 13562 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2014 013562 
(22) 2014 08 29 
(24) 2014 08 29 
(73) საქართველოს ტექნიკური  

უნივერსიტეტი (GE) 
კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი (GE); 
რამაზ გახოკიძე (GE); 
ზურაბ ფარესიშვილი (GE) 

(74) გივი სიბაშვილი 
(54) ნერგებისა და ნარგავების  

ბიოაქტივაციის ხერხი 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2016 6459 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/08 
A 61 K 47/10 
A 61 K 47/18 
A 61 K 47/36 

(10) AP 2015 13357 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2012 013357 
(22) 2012 06 22 
(24) 2012 06 22 
(31) 2011-139566 
(32) 2011 06 23 
(33) JP 
(86) PCT/JP2012/065957, 2012 06 22 

 
 
 
 
(73) სანტენ ფარმაცეუტიკალ კო., ლტდ. (JP) 

9-19, შიმოშინჯო 3-ჩომე, ჰიგაშიიო- 
დოგავა-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა 533-8651 (JP) 

(72) კოჯი ინაგაკი (JP); 
ტოშიჰირო ოგავა (JP); 
იოშიჰიდე ორიბე (JP); 
აცუიოში დოტა (JP); 
ტაკაში ნაგანო (JP); 
მასაცუგუ ნაკამურა (JP); 
იუიჩირო ნაკადა (JP) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(54) ჰიალურონმჟავას ან მისი მარილის  

და პროპილენგლიკოლის შემცველი  
ოფთალმოლოგიური ხსნარი 

________________________________________ 
 
(11) P 2016 6457 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/107 
A 61 K 9/00 
A 61 K 31/57 

(10) AP 2015 12903 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2011 012903 
(22) 2011 04 26 
(24) 2011 04 26 
(31) 61/327,963; 61/327,968; 61/327,959;  

10161029.3; 10161034.3; 10161032.7;  
61/424,411; 61/424,402; 61/424,407;  
10195766.0; 10195764.5;10195760.3 

(32) 2010 04 26; 2010 04 26; 2010 04 26; 
2010 04 26; 2010 04 26; 2010 04 26;  
2010 12 17; 2010 12 17; 2010 12 17;  
2010 12 17; 2010 12 17; 2010 12 17 

(33) US; US; US; EP; EP; EP; US; US; US; EP; EP; EP 
(86) PCT/EP2011/056548, 2011 04 26 
(73) ბისაინს ჰელთქეა ლუქსემბურგ სარლ (LU) 

2-8, რუ ჟულიენ ვესქ, L-2668  
ლუქსემბურგი (LU) 

(72) ლაურა პიკერსგილი (GB); 
ევა-მარია დი ჰოიზერი (AT); 
გეორგ ახლეიტნერი (AT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) პროგესტოგენის ემულსიური 

ფარმაცევტული კომპოზიციები  
ცხიმის დაბალი შემცველობით 

________________________________________ 
 
(11) P 2016 6456 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/165 
A 61 P 25/22 

(10) AP 2015 12854 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2011 012854 
(22) 2011 02 10 
(24) 2011 02 10 
(31) 1000560 

gamogonebis patentebi 
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(32) 2010 02 11 
(33) FR 
(86) PCT/FR2011/000080, 2011 02 10 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს,  
სედექსი (FR) 

(72) ლორანს ლეგლი (FR); 
ელიზაბეტ მოკაერი (FR); 
მარკ ჯ. მილანი (GB) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) აგომელატინის გამოყენება  

ობსესურ -კომპულსური მოშლილობის  
(OCD) სამკურნალოდ განკუთვნილი 
მედიკამენტების მისაღებად 

________________________________________ 
 
(11) P 2016 6455 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4418 
A 61 K 31/4412 
A 61 K 31/44 
A 61 P 43/00 

(10) AP 2015 12775 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2010 012775 
(22) 2010 12 03 
(24) 2010 12 03 
(31) 61/266,815; 12/684,879; 10250379.4;  

61/310,679; 2710358 
(32) 2009 12 04; 2010 01 08; 2010 03 03;  

2010 03 04; 2010 08 17 
(33) US; US; EP; US; CA 
(86) PCT/US2010/058943, 2010 12 03 
(73) ინტერმუნ, ინკ. (US) 

3280 ბეიშორ ბულვარდ ბრისბეინი,  
CA 94005-1021 (US) 

(72) ზიგლერ უილიამსონ ბრედფორდი (US); 
ხავიერ შვარცბერგი (US) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) პირფენიდონის თერაპიაში გამოყენება 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2016 6454 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 14/51 
C 07 K 16/18 

(10) AP 2015 12335 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2006 012335 
(22) 2006 04 28 
(24) 2006 04 28 
(62) 60/677,583 2005 05 03 (US);  

60/776,847 2006 02 24 (US);  
60/782,244 2006 03 13 (US);  
60/792,645 2006 04 17 (US);  
11/411,003 2006 04 25 (US) 

(31) 60/677,583; 60/776,847; 60/782,244;  
60/792,645; 11/411,003 

(32) 2005 05 03; 2006 02 24; 2006 03 13;  
2006 04 17; 2006 04 25 

(33) US; US; US; US; US 
(86) PCT/US2006/016441, 2006 04 28 
(73) უსბ ფარმა, ს.ა. (BE) 

ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი (BE); 
ამგენ ინკ. (US) 
ვან ამგენ სენტერ დრაივი, საუზანდ ოუკს,  
კალიფორნია 91320 (US) 

(72) კრისტოფერ პაშტი (US); 
მარტიმ კიმ რობინსონი (GB); 
კევინ ბრაჰამი (US); 
ელისტერ ჯეიმს ჰენრი (GB); 
კელი სიუ ჰოფმანი (US); 
ჯონ ლეტამი (US); 
ელასტეირ ლოუსონი (GB); 
სიენ სენ ლუ (US); 
ენდი პოუპლველი (GB); 
ვენიან შენი (CA); 
დევიდ ვინკლერი (US); 
ჯორჯ აარონ ვინტერსი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) დამაკავშირებელი აგენტები 
________________________________________ 
 
C 12 
 
(11) P 2016 6458 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 P 21/08 
A 61 K 35/14 
G 01 N 33/53 

(10) AP 2015 13232 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2010 013232 
(22) 2010 09 30 
(24) 2010 09 30 
(62) 61/248,014 2009 10 02 (US) 
(31) 61/248,014 
(32) 2009 10 02 
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gamogonebebi 

(33) US 
(86) PCT/US2010/050873, 2010 09 30 
(73) ზე რეჯენტს ოვ ზე უნივერსიტი ოვ 

კალიფორნია (US) 
1111 ფრანკლინ სტრიტ, 8 ფლორ  
ოაკლანდ, CA 94607-5200 (US) 

(72) კატერინა აკასოგლუ (US) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) მონოკლონური ანტისხეულები 
________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(11) P 2016 6464 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 N 27/22 
(10) AP 2015 13611 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2014 013611 
(22) 2014 10 24 
(24) 2014 10 24 
(73) ნუგზარ იაშვილი (GE) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 3,  
ბ. 29, 0186, თბილისი (GE); 
რუდოლფ სემიონოვი (GE) 
მოსკოვის გამზ. 43, ბ. 54, 0137,  
თბილისი (GE); 
თამაზ ძაგანია (GE) 
ნინოშვილის ქ. 19, 0185, თბილისი (GE); 
ვლადიმერ ფადიურაშვილი (GE) 
კახეთის გზატკეცილი 36, ბ. 24, 0190,  
თბილისი (GE) 

(72) ნუგზარ იაშვილი (GE); 
რუდოლფ სემიონოვი (GE); 
თამაზ ძაგანია (GE); 
ვლადიმერ ფადიურაშვილი (GE) 

(54) ბუნებრივ წყლებში ქიმიური  
რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის  
გაზომვის მოწყობილობა 

________________________________________ 
 
G 02 
 
(11) P 2016 6462 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 02 B 6/02 
(10) AP 2015 13522 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2012 013522 
(22) 2012 02 01 
(24) 2012 02 01 
(31) 61/582,099 
(32) 2011 12 30 
(33) US 
(86) PCT/US2012/023551, 2012 02 01 
(73) ჯეიმს, დალტონ ბელი (US) 

7214 კორეჯიდორ ვანკუვერი, ვაშინგტონი  
98664 (US) 

(72) ჯეიმს, დალტონ ბელი (US) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) იზოტოპურად შეცვლილი 

ოპტიკური ბოჭკო 
________________________________________ 
 
G 06 
 
(11) P 2016 6461 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 06 K 19/06 
(10) AP 2015 13490 A (44) 24(436)/2015 
(21) AP 2011 013490 
(22) 2011 11 15 
(24) 2011 11 15 
(86) PCT/EP2011/070186, 2011 11 15 
(73) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH) 

ავ. დე ფლორისა 41, CH-1008 პრილი (CH) 
(72) ერიკ დეკუ (CH); 

დეივ ვიუისტინე (CH) 
(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ზედაპირზე რიცხობრივი  

ინფორმაციის კოდირების მოდელი და  
მარკირების და წაკითხვის ხერხები 

________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 23 
 
(11) U 2016 1894 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 F 3/00 
(10) AU 2015 13624 U (44) 24(436)/2015 
(21) AU 2014 013624 
(22) 2014 11 05 
(24) 2014 11 05 
(73) ნუგზარ ებანოიძე (GE) 

დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ. 6, ბ. 160,  
თბილისი (GE); 
ინგუშ ჭოლაძე (GE) 
მეცნიერების ქ. 2, ბ. 17, 3503,  
ოზურგეთი (GE); 
გიორგი ქუთელია (GE) 
ნოსტეს ქ. 7, 0101, თბილისი (GE) 

(72) ნუგზარ ებანოიძე (GE); 
ინგუშ ჭოლაძე (GE); 
გიორგი ქუთელია (GE) 

(54) ჩაის საშრობი მოწყობილობა 
________________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
 

sasargeblo modelis patenti 
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(10) AD 2016 887 S (51) 06-13 
(21) AD 2015 000887 (22) 2015 11 06  
(28) 4 
(71) ნიკოლოზ ნუცუბიძე (GE) 

ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. 11, ბ. 68, 0194, თბილისი (GE) 
(72) ნიკოლოზ ნუცუბიძე (GE) 
(54) 1. ქართული სუფრა ფარდაგული დიდი; 2. ქართული სუფრა ფარდაგული პატარა;  

3. ქართული სუფრა მრგვალი; 4. ქართული სუფრა კვადრატული  
(55)   

1    2   
 
 

3  4  
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(10) AD 2016 890 S (51) 11-02 
(21) AD 2015 000890 (22) 2015 12 02  

dizainebi 
 

ganacxadebi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

(28) 14 
(71) შპს ,,ორბი-ალკო“ (GE) 

ვ. ნინუას ქ.3, სართ.I, 0103, თბილისი (GE) 
(72) დავით მინდორაშვილი (GE) 
(74) ბექა მაჭარაშვილი  
(54) 1.-14. თიხის ნაკეთობები  
(55)   

1  2  3   
 
 

4  5  6   
 

7  8  9   
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dizainebi 

10  11  12   
 
 

13  14  
 

__________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 

 
(11) D 2016 676 S (51) 25-01 
(10) AD 2015 876 S (44) 24(436)/2015 
(21) AD 2015 000876 
(22) 2015 08 18 
(24) 2015 08 18 
(28) 1 
(18) 2020 08 18 
(73) ლეონიდ ეზიკ (GE) 

სოფ. ხუცუბანი, 6200, ქობულეთი (GE) 
(72) ლეონიდ ეზიკ (GE) 
(54) მოსაპირკეთებელი ბეტონის ფილა 
_________________________________________ 
 
(11) D 2016 677 S (51) 25-01 
(10) AD 2015 882 S (44) 24(436)/2015 
(21) AD 2015 000882 
(22) 2015 09 11 
(24) 2015 09 11 
(28) 1 
(18) 2020 09 11 
(73) ლეონიდ ეზიკ (GE) 

სოფ. ხუცუბანი, 6200, ქობულეთი (GE) 
(72) ლეონიდ ეზიკ (GE) 
(54) მოსაპირკეთებელი ბეტონის  

ფილების წყობა 
_________________________________________ 
 
(11) D 2016 675 S (51) 25-03 
(10) AD 2015 852 S (44) 24(436)/2015 
(21) AD 2015 000852 
(22) 2015 05 27 
(24) 2015 05 27 
(28) 9 
(18) 2020 05 27 
(73) თეიმურაზ ქათამაძე (GE) 

რუსთაველის ქ. 292, 6200, ქობულეთი (GE) 
(72) თეიმურაზ ქათამაძე (GE) 
(54) ჯიხური 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

registrirebuli dizainebi 
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(11) DM/088533     (51) 28-99  
(15) 2015 10 21     (45) 2015/50 (2015 12 18)  
(22) 2015 10 21    
(28) 1  
(73) FICOSOTA LTD.  

Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen (BG)  
(85) --   
(86) BG, EM  
(87) BG, EM  
(88) BG, EM  
(89) BG  
(81) III. AM, EM, GE, MD, MK, RS, UA  
(72) Ilina Stoyanova Lilova  

Sofia park 91, fl. 2, apt. 21, 1766 Sofia, Bulgaria  
(54) 1. Capsule containing washing products  
(55)  
 

1.1      1.2  
 
 

1.3  1.4  
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/081177     (51) 32-00 
(15) 2013 06 21     (45) 2015/51 (2015 12 25) 
(22) 2013 06 21 
(28) 27 
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati, OH 45202 (US) 
(85) -- 
(86) DE, EM 
(87) DE, EM 
(88) DE, EM 
(89) EM 
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, ME, MK, NA, RW, TJ, TN, TR 
(54) 1.-27. Logos 
(55) 

1 2 3 4  
 
 

5 6 7 8  
 
 

9 10 11  
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dizainebi 

12 13 14  
 
 

15 16 17  
 
 

18 19 20  
 
 

21 22 23  
 
 

24 25 26  
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dizainebi 

27  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/086057     (51) 10-02  
(15) 2015 03 30     (45) 2015/51 (2015 12 25)  
(22) 2015 03 30    
(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, KR, LI, MD, ME, MK, MN, OM, TN, TR  
(72) 1: Milko BOYAROV  
        Birmensdorferstrasse 197, 8003 Zürich, Suisse  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1.1 1.2  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086730     (51) 10-02  
(15) 2015 06 19     (45) 2015/51 (2015 12 25)  
(22) 2015 06 19    
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Sigrid Calon  

Ringbaan Oost 196, 5018 Ha Tilburg, Pays-Bas  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086754     (51) 10-07  
(15) 2015 06 22     (45) 2015/51 (2015 12 25)  
(22) 2015 06 22    
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Steve KAMILINDI  

Avenue Théodore-Weber 9, 1208 Genève, Suisse  
(54) 1. Watch dial  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5  
 
 

1.6  
 

1.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086840     (51) 10-02  
(15) 2015 06 30     (45) 2015/52 (2016 01 01)  
(22) 2015 06 30    
(28) 2  
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1, 2: Paul-Jonny Olejak  

Pankgrafenweg 34, 59494 Soest, Allemagne;  
1, 2: Björn Andreas Kositza  
Arnsberger Strasse 10, 59494 Soest, Allemagne  

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

1.1 1.2 1.3  

2.1 2.2 2.3  
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086842     (51) 10-02  
(15) 2015 07 01     (45) 2015/52 (2016 01 01)  
(22) 2015 07 01    
(28) 1  
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Véronique STOLL  

Chemin de la Marnière 14A, 2504 Biel/Bienne, Suisse  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1  
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088701     (51) 03-01  
(15) 2015 12 14     (45) 2015/52 (2016 01 01)  
(22) 2015 12 01    
(28) 2  
(30) No. 1: 03.06.2015; 002712851-0002; EM; No. 2: 03.06.2015; 002712851-0003; EM  
(73) GUCCIO GUCCI S.P.A.  

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE (IT)  
(85) --   
(86) IT, EM  
(87) IT, EM  
(88) IT, EM  
(89) EM  
(81) II. BZ, KP, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, GE, GH, IS, JP, KG, KR, LI, MC, MD, ME,  

MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) MICHELE Alessandro c/o GUCCIO GUCCI S.P.A.  

Creative Department, Via Del Banco Di Santo Spirito, 12, ROMA, Italy  
(54) 1.-2. Handbags  
(55)  

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6 1.7  
 

1.8 2.1 2.2  
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dizainebi 

2.3 2.4 2.5  
 
 

2.6 2/7 2.8  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088738     (51) 03-01  
(15) 2015 12 14     (45) 2015/52 (2016 01 01)  
(22) 2015 12 14    
(28) 6  
(73) VALENTINO S.P.A.  

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

Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy  
(54) 1.-6. Bags  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
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dizainebi 

1.4 1.5  
 

1.6 1.7  
 

2.1 2.2 2.3  
 

2.4 2.5  
 

2.6 2.7  
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dizainebi 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7

4.1 4.2

4.3 4.4 4.5
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dizainebi 

4.6

4.7

5.1 5.2

5.3 5.4 5.5

5.6

5.7
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dizainebi 

6.1 6.2

6.3 6.4

6.5 6.6

6.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088744     (51) 26-03  
(15) 2015 12 17     (45) 2015/52 (2016 01 01)  
(22) 2015 12 17    
(28) 1  
(30) No. 1: 03.08.2015; 29/534,957; US  
(73) SCHREDER, SOCIÉTÉ ANONYME  

Rue de Lusambo 67, B-1190 Brussels (BE)  
(85) EM   
(86) EM  
(87) EM  
(88) EM  
(89) EM  
(81) III. GE, NO, UA  
(72) Marc Frisée  

Rue de la Trompette 4, 4680 Hermée, Belgium  
(54) 1. Outdoor lighting fixture  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  
 

1.4  
 
 

1.5 1.6  
 

1.7 1.8  
________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086949     (51) 11-01  
(15) 2015 07 08     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 07 08    
(28) 3  
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Delphine ABDOURAHIM   

251W 102nd Street , 10025 New York N.Y., États-Unis d'Amérique;  
2, 3: Maurice GALLI  
25-10 31st Avenue, Apt. N2J  
11106 Long Island City N.Y. , États-Unis d'Amérique  

(54) 1. Earring; 2. Bracelet; 3. Earring  
(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 2.5 2.6  
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dizainebi 

2.7 2.8  
 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 2.8  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088754     (51) 25-02, 03  
(15) 2015 08 14     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 08 14    
(28) 1  
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. BX, BZ, GR, KP, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KG, LI, LV,  

MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA, US  
(72) Guillaume patrois  

55 Avenue Marceau, Paris, France  
(54) 1. Modular structure  
(55)  

1.1 1.2  
 
 

1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5 1.6  
 

1.7 1.8 1.9  
 
 

1.10 1.11  
 

1.12  
 
 

1.14 1.15  
 

1.16 1.17  
 

1.18  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088755     (51) 25-02  
(15) 2015 09 09     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 09 09    
(28) 1  
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. BX, BZ, GR, KP, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KG, LI, LV,  

MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA, US  
(72) Guillaume Patrois  

55 Avenue Marceau, F-75016 Paris, France  
(54) 1. Modular structure  
(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 1.13

1.14 1.15
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dizainebi 

1.16 1.17

1.18 1.19  
________________________________________________ 

 
 
(11) DM/088767     (51) 02-04  
(15) 2015 12 21     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 21    
(28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT)  
(85) --   
(86) EM, IT  
(87) EM, IT  
(88) EM, IT  
(89) EM  
(81) III. AZ, EM, GE, KG, TJ, TR, UA, US  
(72) SASSI Stefano, c/o VALENTINO S.p.A.  

Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Sole for footwear  
(55)  

1.1 1.3

1.4 1.5  

1.6 1.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088768     (51) 03-01  
(15) 2015 12 21     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 21    
(28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

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

Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Bag  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5    1.6  
 
 

1.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088769     (51) 02-04  
(15) 2015 12 21     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 21    
(28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

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

Via Turati, 16/18,I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Shoe  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5  
 
 
 

1.6 1.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088771     (51) 09-01  
(15) 2015 10 07     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 10 07    
(28) 1  
(30) No. 1: 06.10.2015; s201501440; UA  
(73) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED  

Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia (CY)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) UA  
(89) UA  
(81) II. BJ, BX, BZ, CI, GA, GR, IT, KP, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, 

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

(72) NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH  
Zankovetskoi, 4, kv. 27, 01001 Kiev, Ukraine  

(54) 1. Bottle  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088792     (51) 09-01  
(15) 2015 10 09     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 10 09    
(28) 1  
(30) No. 1: 09.10.2015; s201501451; UA  
(73) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED  

Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia (CY)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) UA  
(89) UA  
(72) NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH  

Zankovetskoi, 4, kv. 27, 01001 Kiev, Ukraine  
(54) 1. Bottle  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088807     (51) 09-05  
(15) 2015 12 14     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 14    
(28) 4  
(73) FICOSOTA OOD  

Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen (BG)  
(85) BG, EM    
(86) BG, EM   
(87) BG, EM   
(88) BG, EM   
(89) BG  
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, EM, GE, MD, ME, MK, NO, RS, SG, TR, UA, US  
(72) Krasen Kyurkchiev  

Madara Blvd. 48, 9700 Shumen, Bulgaria  
(54) 1.-4. Packages for diapers and napkin-pants  
 
 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4 1.5  

1.6 2.1  
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dizainebi 

2.2 2.3 2.4  
 
 

2.5

2.6 3.1  
 

3.2 3.3 3.4  
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dizainebi 

3.5  
 
 
 

3.6  
 
 

4.1 4.2  
 
 
 

4.3 4.4  
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dizainebi 

 
 

4.5  
 
 
 

4.6  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088828    (51) 03-01  
(15) 2015 12 14    (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 14   (28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

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

Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Bag  
(55)  

1.1 1.2  
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dizainebi 

1.3 1.4 1.5  
 
 
 

1.6 1.7  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088829     (51) 02-04  
(15) 2015 12 14     (45) 2016/01 (2016 01 08)  
(22) 2015 12 14    
(28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

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

Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Shoe  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
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dizainebi 

1.4 1.5  
 
 

1.6 1.7  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088864     (51) 25-02  
(15) 2015 04 10     (45) 2016/02 (2016 01 15)  
(22) 2015 04 10    
(28) 1  
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR)  
(85) FR   
(86) FR  
(87) FR  
(88) FR  
(89) FR  
(81) II. BX, BZ, GR, KP, MA, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, KG, LI, LV, MC,  

MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Patrois Guillaume  

55 Avenue Marceau, F-75016, Paris, France  
(54) 1. Modular structure  
(55)  

1.1 1.2  
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dizainebi 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
 

1.7 1.8  
 

1.9 1.10  

1.11 1.12  
 

1.13 1.14  
 

1.15 1.16  
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dizainebi 

 

1.17 1.18  
 
 
 
 

1.19  
 
 
 

1.20 1.21  
 
 
 
 
 

1.22 1.23  
 
 

1.24 1.25  
 
 
 
 

1.26 1.27  
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dizainebi 

1.28 1.29  
 

 
 

1.30 1.31  
 
 

 
 

1.32 1.33  
 
 

1.34  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087003     (51) 10-02, 07  
(15) 2015 07 17     (45) 2016/03 (2016 01 22)  
(22) 2015 07 17    
(28) 2  
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1, 2: Joana Baptista Vasconcelos  

Rua da Mata de São Mateus 46, 2795-237 Linda-A-Velha, Portugal  
(54) 1. Wristwatch; 2. Dial  
(55)  

1.1 1.2  

2.1 2.2  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/085431     (51) 01-01  
(15) 2015 01 22     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 01 22    
(28) 23  
(73) SOREMARTEC S.A.  

Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel (LU)  
(85) --   
(86) BX  
(87) BX  
(88) BX  
(89) EM  
(81) II. MA III. AL, CH, EM, GE, HR, ME, MK, OA, RS, TR  
(72) 1-23: Giuseppe TERRASI  

Frazione Manera 36, 12050 Benevello (Cuneo), Italy  
(54) 1.-23. Confectionery products  
(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 3.8

4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

4.6 4.7
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dizainebi 

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

7.1 7.2

7.3 7.4 7.5
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dizainebi 

7.6 7.7

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

8.7 9.1 9.2 9.3

9.4 9.5 9.6 9.7

10.1 10.2 10.3  
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dizainebi 

10.4 10.5 10.6 10.7  
 
 

11.1 11.2 11.3  
 
 

11.4 11.5 11.6  
 

11.7 12.1 12.2 12.3 12.4  
 
 

12.5 12.6  
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dizainebi 

12.7 12.8 13.1 13.2

13.3 13.4 13.5 13.6

13.7 14.1 14.2

14.3 15.1 15.2

15.3 16.1 16.2  

16.3 17.1 17.2  
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dizainebi 

17.3 18.1 18.2  
 

18.3 19.1 19.2  
 

19.3 20.1 20.2  
 

20.3 21.1 21.2  
 

21.3 22.1 22.2  
 

22.3 23.1 23.2

23.3  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/085432     (51) 09-01, 03  
(15) 2015 01 22     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 01 22    
(28) 21  
(73) SOREMARTEC S.A.  

Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel (LU)  
(85) --   
(86) BX, EM  
(87) BX, EM  
(88) BX, EM  
(89) EM  
(81) II. MA III. AL, CH, EM, GE, HR, ME, MK, OA, RS, TR  
(72) 1-21: Giuseppe TERRASI  

Frazione Manera 36, 12050 Benevello (Cuneo), Italy  
(54) 1. Shaped wrapping [packaging]; 2.-13. Packagings; 14. Jar [packaging];  

15.-21. Shaped wrappings [packaging]  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  

1.5 1.6 1.7  

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2  
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dizainebi 

 

3.3 4.1 4.2 4.3 5  
 

6.1 6.2 6.3  
 

6.4 7.1  
 

7.2 7.3  

7.4 8.1 8.2  
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dizainebi 

8.3 8.4 8.5 8.6  
 
 

8.7 9.1 9.2  
 
 

9.3 9.4 9.5  
 
 

9.6 9.7 10.1 10.2  
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dizainebi 

10.3 10.4 10.5 11.1

11.2 11.3

11.4 12.1 12.2

13.1 13.2 14.1  

14.2 14.2 14.4  
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dizainebi 

14.5 14.6 14.7  
 
 

15 16 17 18  
 
 

19 20 21  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087044     (51) 11-01  
(15) 2015 07 24     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 07 24    
(28) 3  
(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, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1, 2, 3: Rie YATSUGI-KANG  

272 Highland Street, NJ 07626 Cresskill, États-Unis d'Amérique  
(54) 1.-2. Pendants; 3. Earring  
(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 2.7  
 
 
 

2.8 3.1 3.2 3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6 3.7 3.8  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/088983     (51) 01-01  
(15) 2016 01 08     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2016 01 08     
(28) 4  
(73) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR (TR)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) TR  
(89) TR  
(81) III. AL, AZ, BA, CH, EG, GE, MD, MK, NO, OM, RS, TN, US  
(72) GÜLAY GAMZE GÜVEN  
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dizainebi 

Hacï Muhittin Sok. Akçer Çïkmazï No:12/1 Kanlïca, 34810 ÏSTANBUL, Turkey;  
2, 4: EZGÏ TASÇEVÏREN  
Muhittin Sokak Akçer Çïkmazï No:12/1 Kanlïca, 34810 ÏSTANBUL, Turkey;  
4: SUNGURALP SOLPAN  
Muhittin Sokak Akçer Çïkmazï No:12/1 Kanlïca, 34810 ÏSTANBUL, Turkey  

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

1    2  
 
 

3 4  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088984     (51) 28-03  
(15) 2016 01 11     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2016 01 11    
(28) 2  
(73) GA.MA S.R.L.  

Via Sant'Alberto, 1714, I-40018 San Pietro in Casale (BO) (IT)  
(85) EM   
(86) IT, EM  
(87) IT, EM  
(88) IT, EM  
(89) EM  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, CH, EG, EM, GE, IS, JP, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, NO, OA, RS, SG,  

TJ, TN, TR, UA, US  
(72) CEVA Carlos Josè  

QUINTANA 127, 9B BUENOS AIRES, Argentina  
(54) 1.-2. Diffusing nozzles for hair-driers  
(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 2.5  
 

2.6 2.7 2.8  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088991     (51) 12-07  
(15) 2015 08 05     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 08 05    
(28) 3  
(30) No. 3: 05.02.2015; 29/516,796; US  
(73) 3D ROBOTICS 1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710 (US)  
(85) US   
(86) US  
(87) US  
(88) US  
(89) US  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, JP, KG,  

KR, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RS, RW, SG, SI, ST, TJ, TN, TR, UA  
(72) Jason Edward Short  

1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US;  
Colin A. Guinn  
1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US;  
Stephen R. Garland, 1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US  

(54) 1.-3. Pilotless aircrafts  
(55)  

1.1 1.2  
 
 
 

1.3 1.4  
 
 
 

1.5 1.6  
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dizainebi 

1.7 2.1  
 

2.2 2.3  
 

2.4 2.5  
 

2.6 2.7  
 

3.1 3.2  
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dizainebi 

3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6  
 
 

3.7  
 

________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088998     (51) 14-03  
(15) 2015 08 05     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 08 05    
(28) 5  
(73) 3D ROBOTICS, INC.  

1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710 (US)  
(85) US   
(86) US  
(87) US  
(88) US  
(89) US  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, JP, 

KG, KR, LI, LT, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RS, RW, SG, SI, ST, TJ, TN,  
TR, UA  

(72) Jason Edward Short  
1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US;  
Colin A. Guinn  
1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US;  
Stephen R. Garland, 1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US;  
David J. Merrill, 1608 4th Street, Suite 410, Berkeley, CA 94710, US  

(54) 1.-5. Remote control devices for a pilotless aircraft  
(55)  

1.1 1.2  

1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5

1.6 2.1  
 

2.2 2.3  
 

2.4 2.5  
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dizainebi 

2.6 3.1  
 

3.2  
 

3.3 3.4  
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dizainebi 

3.5  
 
 

3.6  
 

4.1 4.2  
 
 

4.3  
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dizainebi 

5.1

5.2

5.3 5.4  
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dizainebi 

5.5  
 
 

5.6  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/089018     (51) 09-01  
(15) 2015 12 08     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 12 08    
(28) 1  
(30) No. 1: 04.12.2015; 002890590; EM  
(73) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17 boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) II. MA III. AM, AZ, CH, GE, KR, NO, TN, TR, UA, US  
(72) PRITULIN-CITERNE  

Agnès, 79, rue Emmanuel d'Ormesson, 94490 Ormesson Sur Marne, France  
(54) 1. Pot (packaging)  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5 1.6 1.7  
 

________________________________________________ 
 
 
(11) DM/089019     (51) 09-01  
(15) 2015 12 08     (45) 2016/04 (2016 01 29)  
(22) 2015 12 08    
(28) 1  
(30) No. 1: 04.12.2015; 002890590; EM  
(73) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17 boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR)  
(85) FR, EM   (86) FR, EM  (87) FR, EM  (88) FR, EM  (89) FR  
(81) II. MA, SN III. AM, AZ, CH, EG, GE, JP, KR, NO, OM, SY, TJ, TN, TR, UA, US  
(72) PRITULIN-CITERNE  

Agnès, 79, rue Emmanuel d'Ormesson, 94490 Ormesson Sur Marne, France  
(54) 1. Pot [packaging]  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7  
 

________________________________________________ 

 
 #7  2016 04 11 

 
74 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(260) AM 2016 76846 A 
(210) AM 76846 
(220) 2014 04 28 
(731) შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი  
თორის ქ. 39, 1200, ბორჯომი, 
საქართველო 

(540)  

`მიტარბი-შეინარჩუნე 
ხალისი~ 

(511)     
32 – ნატურალური მინერალური და წყაროს 
წყალი. 
 

35 – რეკლამა, სატელევიზიო რეკლამა, რეკ-
ლამისა და გაყიდვების ხელშეწყობის მოდე-
ლირება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 76848 A 
(210) AM 76848 
(220) 2014 04 28 
(731) შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი  
თორის ქ. 39, 1200, ბორჯომი, 
საქართველო 

(540)  

Mitarbi Keeps You Joyful 
(511)     
32 – ნატურალური მინერალური და წყაროს 
წყალი. 
 

35 – რეკლამა, სატელევიზიო რეკლამა, რეკ-
ლამისა და გაყიდვების ხელშეწყობის მოდე-
ლირება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 77157 A 
(210) AM 77157 
(220) 2014 05 15 
(731) სს „შატო მუხრანი“   

სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთის რაიონი, 
საქართველო 

(740) ელენე თოთიბაძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540)  

შატო მუხრანი 
Château Mukhrani 

(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78738 A 
(210) AM 78738 
(220) 2014 09 19 
(731) შპს „ქართუ უნივერსალი“   

კახეთის გზატ. მე-2 ჩიხი 11, 0190,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

კერა 
(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფურთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფ-
ლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80070 A 
(210) AM 80070 
(220) 2015 01 05 
(731) გოგიტა სოზაშვილი 

სიმონ ჩიქოვანის ქ. 35, ბ. 7, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გოგიტა სოზაშვილი 
(540)  

Ge-buy 
ჯი-ბაი 

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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(511)    
35 –  აბონირების ორგანიზება მესამე პირთათ-
ვის  (კავშირგაბმულობის მომსახურებაზე - ); 
ადმინისტრირება (შესყიდვაზე შეკვეთების - ); 
ადმინისტრირება მესამე პირთათვის (საქონ-
ლისა და მომსახურების ლიცენზირების 
კომერციული  -); ანალიზი (თვითღირებულე-
ბის -); ანგარიშების მდგომარეობაზე ანგარი-
შის შედგენა; ანგარიშის შედგენა (ანგარი-
შების მდგომარეობაზე -); ანგარიშ-ფაქტურის 
გამოწერა; აუდიტი; აუტსორსინგი -  გარე 
რესურსების მოზიდვის სამსახური [საქმიანო-
ბაში ხელშეწყობა]; აუქციონით გაყიდვა; 
აფიშების განთავსება; ბაზრის კვლევა; 
ბაზრის შესწავლა; ბაზრობების ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; ბეჭდვა; 
ბიზნეს-კვლევები; გავრცელება (ნიმუშების - ); 
გაზეთებზე ხელმოწერის ორგანიზება მესამე 
პირთათვის; გამოფენების ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; გამოქ-
ვეყნება (სარეკლამო ტექსტების - ); განახლე-
ბა (სარეკლამო მასალის - ); გარე რეკლამა; 
გაქირავება (სავაჭრო ავტომატების -); გაქირა-
ვება (საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილო-
ბის - ); გაქირავება (სარეკლამო მასალის - ); 
გაქირავება (სარეკლამო სივრცის - ); დაკომპ-
ლექტება (პერსონალის - ); დამუშავება (ტექ-
სტის - ); დამუშავების ადმინისტრირება (შეს-
ყიდვაზე შეკვეთების - ); დაქირავების ბიურო-
ები; დახმარება კომერციული ან სამრეწველო 
საწარმოების მართვაში; დახმარება საქმიანო-
ბის მართვაში; დოკუმენტაციის რეპროდუცი-
რება; ეკონომიკური პროგნოზირება; ვიტ-
რინების გაფორმება; თვითღირებულების ანა-
ლიზი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინ-
ტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; ინფორმაცია (საქმიანი - ); ინფორმაციის 
სააგენტოები (კომერციული - ); კავშირ-
გაბმულობის მომსახურებაზე აბონირების 
ორგანიზება მესამე პირთათვის; კვლევები 
საქმიანობის სფეროში; კომერციული ადმინი-
სტრირება მესამე პირთათვის (საქონლისა და 
მომსახურების ლიცენზირების - ); კომერციუ-
ლი ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლი-
სათვის; კომერციული ინფორმაციის სააგენ-
ტოები; კომერციული საქმიანობის შეფასება; 
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმა-
ციის სისტემატიზაცია; კომპიუტერის მონა-
ცემთა ბაზიდან ინფორმაციის შეგროვება; 
კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორ-
განიზაციის საკითხებში; კონსულტაციები 
საქმიანობის  ორგანიზებაში; კონსულტაცი-
ები საქმიანობის მართვაში; კონსულტაციები 
საქმიანობის სფეროში (პროფესიული - ); ლი-
ცენზირების კომერციული  ადმინისტრირება 
მესამე პირთათვის (საქონლისა და მომსახუ-
რების - ); მართვა (მონაცემთა ავტომატიზებუ-

ლი ბაზის - ); მატყლის შეფასება; მენეჯმენ-
ტთან დაკავშირებული კონსულტაციები (პერ-
სონალის - ); მოდელების მიერ გაწეული 
მომსახურება საქონლის რეკლამის ან გასაღე-
ბაში ხელშეწყობის მიზნით; მომარაგების 
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა 
და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეები-
სათვის]; მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის 
მართვა; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირთათვის; მოპასუხეთა 
სამსახური აბონენტის არყოფნის დროს (ტე-
ლეფონზე - ); მოუჭრელი ტყის შეფასება; 
მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მენე-
ჯმენტი; ნიმუშების გავრცელება; ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნით (ბაზ-
რობების - ); ორგანიზება კომერციული ან 
სარეკლამო მიზნით (გამოფენების - ); ორგა-
ნიზება მესამე პირთათვის (გაზეთებზე ხელ-
მოწერის  - ); პერსონალის დაკომპლექტება; 
პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; პრესის მიმოხილვა; პროგ-
ნოზირება (ეკონომიკური - ); პროფესიული 
კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში; რა-
დიორეკლამა; რეკლამა; რეკლამა ფოსტით; 
რეკლამის მაკეტირება; რეპროდუცირება (დო-
კუმენტაციის - ); რჩევები მომხმარებლისათ-
ვის (კომერციული ინფორმაცია და - ); საბუ-
ღალტრო აღრიცხვა; საგადასახადო დეკლა-
რაციის შედგენა; საგადასახადო უწყისების 
მომზადება; სავაჭრო ავტომატების გაქირა-
ვება; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; 
საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში 
გაწეული მომსახურება; სამდივნო სამსახური; 
საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის 
გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; სა-
რეკლამო მასალის გავრცელება; სარეკლამო 
მასალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო 
მომხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახ-
ლება; სარეკლამო მასალის გაქირავება; სარე-
კლამო სააგენტოები; სარეკლამო საგაზეთო 
სვეტების მომზადება; სარეკლამო სივრცის 
გაქირავება; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყ-
ნება; სარეკლამო ტექსტების შედგენა; სას-
ტუმროს საქმიანობის მართვა; საქმიანი ინ-
ფორმაცია; საქმიანობის ეფექტურობის ექსპე-
რტიზა; საქმიანობის მართვა (სასტუმროს - ); 
საქმიანობის მენეჯმენტი (მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა - ); საქმიანობის სხვა ადგილზე 
განთავსების მომსახურება; საქონლის გასა-
ღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; სა-
ქონლის დემონსტრირება; საქონლის პრეზენ-
ტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებე-
ბით საცალო ვაჭრობისათვის; სისტემატიზა-
ცია (კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფო-
რმაციის - ); სპონსორის, თავდების მოძიება; 
სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება; 
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სტენოგრაფისტთა სამსახური; სხვა ადგილზე 
განთავსების მომსახურება (საქმიანობის - ); 
ტელერეკლამა; ტელეფონზე მოპასუხეთა 
სამსახური აბონენტის არყოფნის დროს; 
ტესტირება პერსონალის შერჩევისას (ფსიქო-
ლოგიური - ); ტექსტების შედგენა (სარეკლა-
მო - ); ტექსტის დამუშავება; ტყის შეფასება 
(მოუჭრელი - ); ფასების შედარების სამსა-
ხური; ფოტოკოპირება; ფოტოპირების გადამ-
ღები მოწყობილობების გაქირავება; ფსიქო-
ლოგიური ტესტირება პერსონალის შერჩევი-
სას; შეგროვება (კომპიუტერის მონაცემთა ბა-
ზიდან ინფორმაციის - ); შეგროვება (სტატის-
ტიკური მონაცემების - ); შედარების სამსახუ-
რი (ფასების - ); შედგენა (სარეკლამო ტექს-
ტების  - ); შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავე-
ბის ადმინისტრირება; შესწავლა (საზოგა-
დოებრივი აზრის - ); შეტყობინებათა ჩაწერა; 
შეფასება (კომერციული საქმიანობის - ); შე-
ფასება (მოუჭრელი ტყის - ); ცნობები საქმია-
ნი ოპერაციების შესახებ; ხელმოწერის ორგა-
ნიზება მესამე პირთათვის (გაზეთებზე -); ინ-
ტერნეტ მაღაზია. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80405 A 
(210) AM 80405 
(220) 2015 01 22 
(731) შპს `Bolero & Company~   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მამუკა  ფოთოლაშვილი 
(540)  

ჩიტო-გვრიტო 
ЧИТО-ГВРИТО 
CHITO-GVRITO 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80516 A 
(210) AM 80516 
(220) 2015 01 28 
(731) პატრონ სპირიტზ ინტერნაციონალ აგ   

ქუაიშტრასე 11, 8200 შაფჰაუზენი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.04 
(511)     
33 –  ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარ-
და); გამოხდილი სპირტი; რომი; ტეკილა; არა-
ყი; ღვინოები;  სპირტიანი სასმელები; ლიქიო-
რები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80765 A 
(210) AM 80765 
(220) 2015 02 13 
(731) შპს `ეი-ბი-სი ფარმაცია~               

სანაპიროს ქ.10, 0114 თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

ეკოალკალაინი 
ECOALKALINE 

(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80864 A 
(210) AM 80864 
(220) 2015 02 17 
(731) შპს `ჯორჯიან ბეიქერს~ 

ბელიაშვილის ქ. 2, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მიხეილ ფარულავა 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი, სტაფილოსფერი, შავი,  

ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, ყავისფერი  
(531) 09.07.19, 26.01.19, 27.05.02, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი სიტყვიერი ელემენტები: `Georgian~ 
და `ჯორჯიან~ არ წარმოადგენს დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვის საგანს. 
(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 81198 A 
(210) AM 81198 
(220) 2015 03 11 
(731) შპს `ქართული ბრენდის კომპანია~ 

კახეთის გზატ. 110ა, 0198, თბილისი, 
საქართველო 

(740) ხატია ხატიაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 25.01.05, 25.01.13, 25.01.19, 26.11.08,  

27.05.11, 28.19 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი სიტყვიერი ელემენტები: `MTSKHE-
TA~ და `მცხეთა~ არ ექვემდებარება დამოუკი-
დებელი სამართლებრივი დაცვის საგანს. 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81569 A 
(210) AM 81569 
(220) 2015 04 03 
(731) შპს `რესტორანი ძველი მეტეხი~ 

მეტეხის აღმართი 3, 0103, თბილისი, 
საქართველო 

(740) ნუგზარ მაჭარაშვილი 
(540)  

Old Metekhi 
ძველი მეტეხი 

(511)     
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81623 A 
(210) AM 81623 
(220) 2015 04 08 
(731) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“  

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,  
საქართველო 

(740) ელგუჯა ამოზაშვილი 
(540) 

 

(591) წითელი, ცისფერი, ყვითელი,  
ოქროსფერი  

(531) 24.09.11, 24.09.12, 25.01.19, 28.19, 29.01.14 
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლია-
ნობაში, ნიშანში გამოყენებული საქართვე-
ლოს დროშა დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას არ ექვემდებარება. 
(511)     
32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები, მათ შო-
რის, მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის 
წვენები და სასმელები, ლიმონათი; ვაჟინები 
და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგე-
ნილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81686 A 
(210) AM 81686 
(220) 2015 04 16 
(731) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~ 

ს. ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ეკატერინე გოგოლაძე 
(540)  

Аджарская долина 
აჭარის ველი 

Adjarian Valley 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81880 A 
(210) AM 81880 
(220) 2015 04 29 
(731) შპს `ტაო2011~ 

გუგუნავას ქ. 18, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

(740) ზაზა კოპალეიშვილი 
(540) 

 
 

(591) ოქროსფერი და ბორდოსფერი  
(531) 03.04.11, 03.04.13, 26.04.15, 26.04.24, 

27.05.24, 28.19, 29.01.12 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემ-
დებარება სიტყვიერი აღნიშვნა: `კოლხა“,    
,,KOLKHA“.  
(511)     
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
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თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობე-
ბი; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთუ-
ლი (არაელექტრული); რკინა-კავეული და სა-
კეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადე-
ნები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკე-
თობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; მადანი. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

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

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და). 
 

 35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82343 A 
(210) AM 82343 
(220) 2015 06 02 
(731) შპს „ათენკ“   

მახათის ქ. 3, 0103, თბილისი, საქართველო 
(740) ანარ რაგიმოვი 
(540) 

 

(591) თეთრი, წითელი და ყვითელი  
(531) 07.01.03, 26.01.16, 26.07.05, 28.19, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: „ნარიყალას ძეგლის გამოსახულება 
და სიტყვიერი ნაწილი „ნარიყალა~. 
(511)    
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები;  

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82398 A 
(210) AM 82398 
(220) 2015 06 04 
(731) ლლკ `გურმან კლუბ~ 

პროსპეკტ გლუშკოვა 44, კიევი, 03187,  
უკრაინა    

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 

 
(591)  თეთრი, ყავისფერი 
(531) 05.07.01, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.12,  

01.03.16 
(511)     
30 – ყავა; ყავა დაუმუშავებელი - მოუხალავი; 
ყავის შემცველი სასმელები. 
 

43 – ბარების მომსახურეობები; კაფე; კაფეტე-
რია; რესტორანი; თვითმომსახურებითი რეს-
ტორნები; სასადილოები; საკვების მომზადე-
ბასთან და მათ მიწოდებასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურეობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82501 A 
(210) AM 82501 
(220) 2015 06 11 
(731) შპს `არმუნჯი~ 

ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. 56, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(740) ალექსი ცუკილაშვილი 
(540)  

აფხაზეთის თაიგული 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82568 A 
(210) AM 82568 
(220) 2015 06 16 
(731) სს `წყალი მარგებელი~ 

სოფ. ნაბეღლავი, 4900, ჩოხატაურის  
რაიონი, საქართველო 

(740) თორნიკე ამილახვარი 
(540) 
 

 
 

(591) ჩალისფერი, ლურჯი, შინდისფერი  
(531) 26.11.11, 27.05.05, 28.19, 29.01.13, 02.01.15 
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანო-
ბაში, სიტყვიერი ელემენტები: `ნაბეღლავი~ 
`ნატურალური მინერალური წყალი~ `NABE-
GHLAVI~ `GEORGIAN NATURAL MINERAL 
WATER~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას არ ექვემდებარება. 
(511)     
32 – ნატურალური მინერალური წყალი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82570 A 
(210) AM 82570 
(220) 2015 06 17 
(731) შპს `ჯეოტურანი~ 

ქავთარაძის ქ. 25, კორპ. 3,  ბ. 41, 0186, 
თბილისი, საქართველო 

(740) პაატა რუსაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, ღია რუხი, შავი  
(531) 27.01.12, 29.01.13, 26.11.12, 
(511)     
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში გამოსაყენებლის გარდა); შეერთებები 
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატ-
რანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის 
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, განს-
ხვავებული ხელის იარაღისაგან; ინკუბატო-
რები, ამ კლასში შემავალი ყველა საქონელი. 
 

17 – კაუჩუკი, რეზინი, გუდაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმა-
სის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი 
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მი-

ლები და ამ კლასში შემავალი ყველა საქონე-
ლი. 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არა-
ლითონური ძეგლები და ამ კლასში შემავალი 
ყველა საქონელი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82606 A 
(210) AM 82606 
(220) 2015 06 19 
(310) 013593132 
(320) 2014 12 19 
(330) EM 
(731) ასოს პლს   

სექონდ ფლორ, გრეიტერ ლონდონ ჰაუზ,  
ჰემფსტიდ როუდ, ლონდონი, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

ASOS 
(511)    
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; კულტურული ღონისძიე-
ბები; აკადემიები (განათლება); კონცერტების 
ორგანიზება და ჩატარება; სემინარების და 
კონფერენციების ორგანიზება; მასტერ-კლა-
სების ორგანიზება და ჩატარება (განათლება); 
სილამაზის კონკურსების ორგანიზება; ინ-
ფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკით-
ხებში; კონსულტაციები ჟურნალების გამოცე-
მის სფეროში; პუბლიკაცია მაგიდის ელექ-
ტრონული საგამომცემლო სისტემების გამო-
ყენებით; გამრთობების სამსახური; გართო-
ბასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; კინო-
ფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო რგო-
ლებისა; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; საგანმა-
ნათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება 
სილამაზის და მოდის სფეროში, სტილთან, 
მოდასთან, სილამაზესთან და კოსმეტიკასთან 
დაკავშირებით ორიენტირების, იდეების, რჩე-
ვების და ანალიტიკური ინფორმაციის ჩათ-
ვლით; ახალი ამბების სამსახური; ღამის 
კლუბები; ინტერაქტიული ელექტრონული პუ-
ბლიკაციების მომსახურება; კონკურსების 
ორგანიზება; მოდის ჩვენებების ორგანიზება; 
საღამოების, ფესტივალების და გასართობი 
ღონისძიებების ორგანიზება; ფოტოგრაფირე-
ბა; ფოტორეპორტაჟები და ფოტოჟურნალის-
ტიკა; თეატრალიზებული წარმოდგენები; ტე-
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ლე- და რადიოპროგრამების მონტაჟი; არაჩატ-
ვირთვადი ინტერაქტიული გამოცემების უზ-
რუნველყოფა; დასვენების უზრუნველყოფა; 
წიგნების გამოცემა; ელექტრონული წიგნების 
და ჟურნალ-გაზეთების ინტერაქტიული გამო-
ცემა; ელექტრონული ჟურნალ-გაზეთების სა-
გამომცემლო მომსახურება; ვებ-ჟურნალების 
გამოცემა; წიგნების, ტექსტების, გაზეთების, 
ჟურნალების და სხვა ნაბეჭდი მასალების 
გამოცემა; ინტერაქტიული ბიბლიოთეკები, 
კერძოდ, კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით 
მომსახურება ელექტრონული ბიბლიოთეკე-
ბით, რომლებიც შეიცავენ გაზეთებს, ჟურნა-
ლებს, ფოტოსურათებს და სურათებს; საბიბ-
ლიოთეკო მომსახურება დაკავშირებული მო-
ნაცემების შენახვასა და ელექტრონული სა-
შუალებების მეშვეობით მოძიებასთან; ონ-
ლაინ ბლოგებით უზრუნველყოფა; ტექსტების 
გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; 
გასართობი რადიოგადაცემები; აუდიოვიზუა-
ლური პროგრამების გამოცემა, რედაქტირება 
და წარმოება; წიგნების, ჟურნალების და გა-
ზეთების გამოცემა; დასვენებასთან დაკავში-
რებული ინფორმაცია; ახალ ამბებზე ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა; სატელევიზიო წარ-
მოების მომსახურება, სატელევიზიო პროგრა-
მების წარმოების მომსახურება; სატელევი-
ზიო წარმოების მომსახურება, სატელევიზიო 
პროგრამების წარმოების მომსახურება; ინ-
ტერნეტ გასართობი კლუბების მომსახურების 
მეშვეობით ნაკადის გადაცემით; დისკოთეკე-
ბი; თეატრალიზებული წარმოდგენები; მოდის 
სფეროში საგანმანათლებლო-აღმზრდელობი-
თი მომსახურება; მოდის სფეროში სწავლება; 
სამოდელო სააგენტოების მომსახურება; მო-
დელებით უზრუნველყოფა; მოდელების სწავ-
ლა, მომზადება და საგანმანათლებლო-აღმ-
ზრდელობითი მომსახურება; სამოდელო სტუ-
დიებით უზრუნველყოფა; აუდიო- და/ან ვი-
დეოჩანაწერების და გართობის სფეროში წარ-
მოების და გავრცელების მომსახურება; მუსი-
კის გამოცემა; შემსრულებლების მენეჯმენტი; 
ჩამწერი სტუდიების მომსახურება; შემსრუ-
ლებლების მენეჯმენტი; ინტერნეტის მეშვეო-
ბით არაჩატვირთვადი ელექტრონული თამა-
შებით უზრუნველყოფა; კინოფილმების და ვი-
დეოფილმების ჩვენება; ფილმების, აუდიო- და 
ვიდეოჩანაწერების წარმოება და ჩვენება კომ-
პიუტერული ქსელის, ინტერნეტის, უკაბელო 
საკომუნიკაციო ქსელების, DSL, საკაბელო 
ქსელების, ციფრული ნაკადებით ჩატვირთვის, 
VoD, NVoD, ტელევიზიის, სატელიტური ტე-
ლევიზიის, პოდლასტების, ვოდკასტების, ტე-
ლეფონების, მობილური ტელეფონების, მონა-
ცემთა ელექტრონული გადაცემის ან რადიოს 
მეშვეობით; ონლაინ ინფორმაციის გადაცემა 
კომპიუტერული ქსელის, ინტერნეტის, უკაბე-

ლო საკომუნიკაციო ქსელების, DSL, საკაბე-
ლო ქსელების, ციფრული ნაკადებით ჩატვირ-
თვის, VoD, NVoD, ტელევიზიის, სატელიტური 
ტელევიზიის, პოდლასტების, ვოდკასტების, 
ტელეფონების, მობილური ტელეფონების, მო-
ნაცემთა ელექტრონული გადაცემის ან რადი-
ოს მეშვეობით; კინოფილმების, სატელევიზიო 
პროგრამების და სხვა ვიდეომასალების ონ-
ლაინ გავრცელება და მოთხოვნით მიწოდება 
საჯარო და კერძო კომპიუტერული ქსელებით; 
გართობის ჯავშანი; შეჯიბრებების, კონკურ-
სების, დაჯილდოებების და კულტურული ღო-
ნისძიებების ორგანიზება; დაჯილდოების ცე-
რემონიების ორგანიზება; ზემოხსენებულთან 
დაკავშირებული საინფორმაციო, რჩევითი და 
საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა; ყვე-
ლა ზემოხსენებული მომსახურება არ ეხება 
მომსახურებებს, რომლებიც მიეკუთვნება ვე-
ლოსპორტს და ველოსპორტისთვის განკუთ-
ვნილ სპეციალიზებულ ტანისამოსს. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82754 A 
(210) AM 82754 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

OFLODIN 
ОФЛОДИН 
ოფლოდინი 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82755 A 
(210) AM 82755 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

MEDIPIME 
МЕДИПИМ 
მედიპიმი 
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(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82757 A 
(210) AM 82757 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

HELIPAZE 
ГЕЛИПАЗ 
ჰელიპაზი 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82758 A 
(210) AM 82758 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

FLUCOZIN 
ФЛУКОЗИН 
ფლუკოზინი 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82759 A 
(210) AM 82759 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

 ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
 თბილისი, საქართველო 

(540)  

ENDALGIN 
ЕНДАЛГИН 
ენდალგინი 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82760 A 
(210) AM 82760 
(220) 2015 07 01 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა, ბერბუთის ქ. 8, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

DICLOMED 
ДИКЛОМЕД 
დიკლომედი 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82991 A 
(210) AM 82991 
(220) 2015 07 15 
(731) შპს `ქართუ-უნივერსალი~ 

კახეთის გზატ. II-ჩიხი 11, 0190, 
თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

ესკიმა 
ESKIMA 
ЭСКИМА 
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(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82992 A 
(210) AM 82992 
(220) 2015 07 15 
(731) შპს `ქართუ-უნივერსალი~ 

კახეთის გზატ. II-ჩიხი 11, 0190,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

ინდიგო 
INDIGO 
ИНДИГО 

(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83026 A 
(210) AM 83026 
(220) 2015 07 17 
(731) შპს `ასფარმა საქართველო~  

ფარმაცევტული კომპანია    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

Co-ramas 
კო-რამასი 
Ко-рамас 

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

(260) AM 2016 83028 A 
(210) AM 83028 
(220) 2015 07 17 
(731) შპს `ასფარმა საქართველო~  

ფარმაცევტული კომპანია    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მაია სამადაშვილი 
(540)  

Rozulayf 
როზულაიფი 
Розулайф 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83046 A 
(210) AM 83046 
(220) 2015 07 20 
(731) გმ კორეა კომპანი   

199-1 ჩეონგჩეონ-2დონგი, ბუპიუნგ-გუ,  
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

RAVON NEXIA R3 
(511)    
12 – მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი და მათი ნაწილები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83049 A 
(210) AM 83049 
(220) 2015 07 20 
(731) შპს ,,მადავინო“  

 მე-3 მას. კალოუბნის ქ., კორპ. ,,აბ“,  
 ბ. 24, 0182, თბილისი, საქართველო 

(740) ლალი  ცომაია   
(540) 

 
(591) შავი, ვარდისფერი.    
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(531) 09.09.05, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.12 
(511)     
33 – ღვინო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83052 A 
(210) AM 83052 
(220) 2015 07 21 
(731) ბაიერ ჰელსქეა ლლკ   

100 ბაიერ როუდი, პიტსბურგი,  
პენსილვანია 15205, აშშ 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

ASCENSIA 
(511)     
5 – სამედიცინო დიაგნოსტიკური რეაქტივები 
და სინჯები ორგანიზმში სითხის შემცველო-
ბის შემოწმებისა და ანალიზისთვის. 
 

9 – პროგრამული და აპარატურული უზრუნ-
ველყოფა დიაბეტის კომპიუტერული დაკვირ-
ვებისა და მართვისთვის; უსადენო მოწყობი-
ლობები დიაბეტის დაკვირვებისა და მართვის-
თვის; ელექტროქიმიური და ოპტიკური სატეს-
ტო სენსორები. 
 

10 – სამედიცინო დიაგნოსტიკური ინსტრუმენ-
ტები ორგანიზმში სითხის შემცველობის შე-
მოწმებისა და ანალიზისთვის; სამედიცინო 
ხელსაწყოები ორგანიზმის სითხური სინჯე-
ბის ასაღებად; გასაჭრელი მოწყობილობები; 
მოწყობილობები დიაბეტის დაკვირვებისა და 
მართვისთვის; მოწყობილობები საანალიზო 
ნივთიერებების კონცენტრაციის განსაზღვრი-
სათვის. 
 

 37 – სამედიცინო დიაგნოსტიკური ინსტრუ-
მენტებისა და სამედიცინო მოწყობილობების 
შეკეთება და მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83054 A 
(210) AM 83054 
(220) 2015 07 21 
(731) შპს `როიალ დადიანი~ 

კოჯრის ქ. 1/კოჯრის ქ. 1-ის მომიჯნავედ  
(ნაკვ. 92/022), ბ. 18, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი ლომაია 
(540)  

როიალ დადიანი 
Royal Dadiani 
Роиал Дадиани 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83055 A 
(210) AM 83055 
(220) 2015 07 21 
(731) შპს „ზაალ სულაკაურის სამხატვრო  

სტუდია“  
გამსახურდიას ქ. 13, ბ. 21, 0171,  
თბილისი საქართველო 

(740) ზაალ სულაკაური 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი,  

ლურჯი, სტაფილოსფერი და მწვანე  
(531) 02.01.01, 09.07.05, 28.19, 29.01.15 
(511)    
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83057 A 
(210) AM 83057 
(220) 2015 07 21 
(731) შპს „ზაალ სულაკაურის სამხატვრო  

სტუდია“  
გამსახურდიას ქ. 13, ბ. 21, 0171,  
თბილისი საქართველო 

(740) ზაალ სულაკაური  
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი,  

ლურჯი, სტაფილოსფერი და მწვანე  
(531) 02.01.01, 02.05.01, 28.19, 29.01.15 
(511)     
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83058 A 
(210) AM 83058 
(220) 2015 07 21 
(731) შპს „ზაალ სულაკაურის სამხატვრო  

სტუდია“  
გამსახურდიას ქ. 13, ბ. 21, 0171,  
თბილისი საქართველო 

(740) ზაალ სულაკაური  
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი,  

ლურჯი, სტაფილოსფერი და მწვანე  
(531) 02.01.01, 02.01.07, 09.07.25, 28.19, 29.01.15 
(511)     
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83102 A 
(210) AM 83102 
(220) 2015 07 22 
(731) აკციონერნოე დრუჟესტვო  

,,ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“   
1000 სოფია, 62 გრაფ იგნატიევ სტრ.,  
ბულგარეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, რუხი  
(531) 26.11.09, 26.11.11, 27.01.25 
(511)     
34 – თამბაქო, თამბაქოს ნედლეული დამუშა-
ვებული ან დაუმუშავებელი; თამბაქოს ნაწარ-
მი; სიგარეტები, სიგარები და სიგარილები, 
სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის ქაღალდი; 
მწეველთა საკუთნო; ასანთი; სანთებლები და 
საფერფლეები არაკეთილშობილი მეტალე-
ბისგან. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83104 A 
(210) AM 83104 
(220) 2015 07 22 

(731) ზენტივა გრუპ, ა.ს.   
უ კაბელოვნი 130, დოლნი მეხოლუპი,  
პრაღა 10 CZ-102 37, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

DASIN 
(511)     
5 – მედიკამენტები, ფარმაცევტული  პრეპარა-
ტები ადამიანებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83106 A 
(210) AM 83106 
(220) 2015 07 22 
(731) ვალეანტ ფარმასიუტიკალს ინტერნეიშ- 

ნელ, შტატ დელავერის კორპორაცია 
400 სომერსეტ კორპორეით ბულვ.,  
ბრიჯუოტერ, ნიუ-ჯერსი 08807, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

VALEANT 
(511)     
5 – საკვები დანამატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83107 A 
(210) AM 83107 
(220) 2015 07 22 
(731) ვალეანტ ფარმასიუტიკალს ინტერნეიშ- 

ნელ, შტატ დელავერის კორპორაცია 
400 სომერსეტ კორპორეით ბულვ.,  
ბრიჯუოტერ, ნიუ-ჯერსი 08807, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

ВАЛЕАНТ 
(511)     
5  – საკვები დანამატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83115 A 
(210) AM 83115 
(220) 2015 07 23 
(731) შპს „Bolero & Company“   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი, 
საქართველო 

(540)  
თამარიონი 
TAMARIONI 
ТАМАРИОНИ 

(511)    
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83116 A 
(210) AM 83116 
(220) 2015 07 23 
(731) შპს „Bolero & Company“   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი, 
საქართველო  

(540)  
გმირელი 
GMIRELI 
ГМИРЕЛИ 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83118 A 
(210) AM 83118 
(220) 2015 07 23 
(731) შპს „Bolero & Company“   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი, 
საქართველო  

(740) მამუკა ფოთოლაშვილი 
(540)  

ლაზიერი 
LAZIERI 
ЛАЗИЕРИ 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83119 A 
(210) AM 83119 
(220) 2015 07 23 
(731) შპს „Bolero & Company“   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი, 
საქართველო  

(740) მამუკა ფოთოლაშვილი 
(540)  

დარბაზი 
DARBAZI 
ДАРБАЗИ 

 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83120 A 
(210) AM 83120 
(220) 2015 07 23 
(731) შპს „Bolero & Company“   

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი, 
საქართველო  

(740) მამუკა ფოთოლაშვილი 
(540)  

მიზანდარი 
MIZANDARI 
МИЗАНДАРИ 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83200 A 
(210) AM 83200 
(220) 2015 07 29 
(731) ბასფ კორპორეიშენ   

100 პარკ ავენიუ, ფლორამ პარკი,  
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

VELONDIS 
(511)    
1 – სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და 
მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ბიოლოგიური 
პრეპარატები, განსაკუთრებით, სასოფლო-სა-
მეურნეო და მებაღეობის ინოკულანტები, სა-
სარგებლო ბაქტერიები და ნიადაგის დანამა-
ტები.  
 

5 – მავნე ცხოველების, ინსექტიციდების, ფუნ-
გიციდების, ჰერბიციდების, პესტიციდების, ნე-
მატოციდების გასანადგურებელი და საწინა-
აღმდეგო პრეპარატები, ნემატოდები მწერების 
კონტროლისათვის, ბიოლოგიური კონტრო-
ლის საშუალებები. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და 
მეტყევეობის პროდუქტი, განსაკუთრებით, ბი-
ოლოგიური პროდუქტის მეშვეობით დამუშა-
ვებული თესლეული, მარცვლეული, მცენა-
რეების თესლეული და ვეგეტატიური ნაწილი; 
მულჩი; სხვა კლასებში შეტანილის გარდა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83202 A 
(210) AM 83202 
(220) 2015 07 29 
(731) ბასფ კორპორეიშენ   

100 პარკ ავენიუ, ფლორამ პარკი,  
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

TEQUALIS 
(511)     
1 – სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და 
მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ბიოლოგიური 
პრეპარატები, განსაკუთრებით, სასოფლო-სა-
მეურნეო და მებაღეობის ინოკულანტები, სა-
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სარგებლო ბაქტერიები და ნიადაგის დანამა-
ტები.  
 

5 – მავნე ცხოველების, ინსექტიციდების, ფუნ-
გიციდების, ჰერბიციდების, პესტიციდების, 
ნემატოციდების გასანადგურებელი და საწი-
ნააღმდეგო პრეპარატები, ნემატოდები მწერე-
ბის კონტროლისათვის, ბიოლოგიური კონ-
ტროლის საშუალებები. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და 
მეტყევეობის პროდუქტი, განსაკუთრებით, ბი-
ოლოგიური პროდუქტის მეშვეობით დამუშა-
ვებული თესლეული, მარცვლეული, მცენა-
რეების თესლეული და ვეგეტატიური ნაწილი; 
მულჩი; სხვა კლასებში შეტანილის გარდა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83233 A 
(210) AM 83233 
(220) 2015 07 31 
(731) შპს ,,მადლობა“    

აკ. ბელიაშვილის ქ. 55, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 25.01.25, 27.05.05, 28.19 
(511)     
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო, 
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლი-
ქიორი, ბრენდი, არაყი, ჭაჭა (ყურძნის არაყი). 
 

35 – საქონლით მომარაგება რეალიზაციის 
ჩათვლით; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83259 A 
(210) AM 83259 
(220) 2015 08 03 
(731) ჰუავეი ტექნოლოჯის კო., ლტდ.   

ადმინისტრეიშენ ბილდინგ ჰუავეი  
ტექნოლოჯის კო., ლტდ., ბანტიანი,  
ლონგგან დისრიკტ,შენჟენი, ჩინეთი 

(740) კოსტანტინე მეიფარიანი 
(540)  

HUAWEI MATE 
(511)     
9 – მობილური ტელეფონები; დამცავი საფა-
რები მობილური ტელეფონებისათვის; დამცა-

ვი აფსკები მობილური ტელეფონებისათვის; 
პლანშეტური კომპიუტერები; დამცავი საფა-
რები პლანშეტური კომპიუტერებისათვის; და-
მცავი აფსკები პლანშეტური კომპიუტერები-
სათვის; სმარტ-საათები; სმარტ-სამაჯურები; 
აკუსტიკური სისტემები; საყურისები; თავის 
გარნიტურა; მარშრუტიზატორები (როუტერე-
ბი); ქსელთაშორისო გარდამქმნელები (რაბე-
ბი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83263 A 
(210) AM 83263 
(220) 2015 08 04 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

LS500 
(511)     
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნი-
ლი მზიდი ნაწილები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83269 A 
(210) AM 83269 
(220) 2015 08 04 
(310) 66472 
(320) 2015 02 06 
(330) JM 
(731) ეფლ ინკ.   

1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

RESEARCHKIT 
(511)    
9 – კომპიუტერები; კომპიუტერის პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობები; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ჯიბის ელექტრონული 
პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშების-
თვის ტელემიმღებების სავალდებულო გამო-
ყენებით; ჯიბის კომპიუტერები;  პლანშეტური 
კომპიუტერები; პერსონალური ციფრული ასი-
სტენტები; პერსონალური ციფრული ორგა-
ნაიზერები; ელექტრონული ორგანაიზერები; 
ელექტრონული უბის წიგნაკები; ელექტრონუ-
ლი წიგნები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა თამაშებისთვის, რომლებიც 
განკუთვნილია  სათამაშო მოწყობილობების-
თვის; ჯიბის ციფრული ელექტრონული მოწ-
ყობილობები და პროგრამული უზრუნველყო-
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ფა  მათთვის;  პორტატიული  მობილური  ციფ-
რული ელექტრონული მოწყობილობები, რომ-
ლებიც იძლევიან  ინტერნეტში შესვლის შე-
საძლებლობას, და აგრეთვე, სატელეფონო 
ზარების, ფაქსიმილური შეტყობინებების, ელ-
ექტრონული წერილების და სხვა ციფრული 
მონაცემების  გაგზავნის, მიიღების, შენახვის  
შესაძლებლობას; ელექტრონული პორტატიუ-
ლი მოწყობილობები  მონაცემების და შეტყო-
ბინებების  უსადენო მიღებისთვის, შენახვის-
თვის და გადაცემისთვის,  ელექტრონული მო-
წყობილობების, რომლებიც აძლევენ  მომხმა-
რებელს  პერსონალური მონაცემების თვალის 
მიდევნების და მართვის შესაძლებლობას; 
აპარატურა ხმის  ჩაწერისა და აღწარმოების-
თვის;  MP3   აუდიო -პლეიერები და სხვა  ციფ-
რული აუდიო-პლეიერები;  ციფრული ხმის ჩა-
მწერი მოწყობილობები;  ციფრული პლე-
იერები  და ვიდეოჩამწერი მოწყობილობები;  
აუდიო- კასეტური მაგნიტოფონები და პლეიე-
რები; ვიდეოკასეტური მაგნიტოფონები და 
პლეიერები;  მოწყობილობები კომპაქტ-დისკე-
ბის ჩაწერისა და წარმოებისთვის; მოწყობი-
ლობები ციფრული მრავალმიზნობრივი დის-
კების ჩაწერისა და წარმოებისთვის;  ციფრუ-
ლი აუდიომაგნიტოფონები და პლეიერები;  
რადიომიმღებები, რადიოგადამცემი მოწყობი-
ლობები, რადიოსიგნალების მიმღები მოწყო-
ბილობები; ციფრული, აუდიო, ვიდეო მიქსე-
რები; აუდიო გამაძლიერებლები; აუდიომიმ-
ღებები;  აუდიოდეკოდერები; ავტომობილის 
აუდიომოწყობილობები; საყურისები-სადებე-
ბი; საყურისები;  აუდიო დინამიკები;  მიკრო-
ფონები;  აუდიომოწყობილობები და დანადგა-
რი;  მოდემები; აპარატურა ინფორმაციის ქსე-
ლური გადაცემისთვის;  საკომუნიკაციო ელ-
ექტრონული მოწყობილობები და დანადგარი;  
სასწავლო აუდიოვიზუალური  ხელსაწყოები;  
ოპტიკური  მოწყობილობები და დანადგარი; 
ტელესაკომუნიკაციო  მოწყობილობები და 
დანადგარი; პოზიციონირების გლობალური 
სისტემის (GPS) აპარატები; ტელეფონები;  
კავშირის უსადენო  მოწყობილობები  ხმის,  
გამოსახულებების და მონაცემების გადაცე-
მისთვის; კაბელები; მოწყობილობები მონაცე-
მების შენახვისთვის;  ინფორმაციის  მაგნიტუ-
რი მატარებლები;  ჩიპები [ინტეგრალური სქე-
მები],  დისკები, კასეტები კომპიუტერული 
პროგრამების  და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის  შენახვისთვის  და ჩაწერისთვის; ფაქ-
სიმილური აპარატები; კამერები; აკუმულატო-
რები; ტელევიზორები; ტელემიმღებები; ტე-
ლევიზორის მონიტორები;  სატელევიზიო დე-
კოდერები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული და ელექტრო-
ნული თამაშები;  პროგრამული უზრუნველყო-
ფა  პოზიციონირების გლობალური სისტემის-

თვის (GPS);  მოგზაურობებისთვის და ტურიზ-
მისთვის, მოგზაურობების დაგეგმვისთვის, ნა-
ვიგაციისთვის, მოგზაურობის მარშრუტის და-
გეგმვისთვის, გეოგრაფიისთვის,  დანიშნულე-
ბის ადგილის მოძებნისთვის,  გადაზიდვების 
შესახებ ინფორმაციისთვის, საგზაო მოძრაო-
ბის შესახებ ინფორმაციისთვის, მოძრაობის 
მიმართულებისთვის, ადგილმდებარეობის 
რუკის ინდივიდუალური შედგენისთვის, ქუჩე-
ბის ატლასისთვის, რუკების ელექტრონული 
გამოსახვისათვის,  დანიშნულების ადგილზე 
ინფორმაციისთვის განკუთვნილი კომპიუტე-
რული უზრუნველყოფა;  კომპიუტერის პროგ-
რამული  უზრუნველყოფა  ტექსტის, მონაცე-
მების, გრაფიკის,  გამოსახულებების, აუდიო, 
ვიდეო და სხვა  მულტიმედიური  მონაცემების 
ელექტრონული გამოცემების, ელექტრონული 
თამაშების შექმნისთვის, შემუშავებისთვის, 
გავრცელებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადა-
ცემისთვის, მიღებისთვის, აღწარმოებისთვის,  
რედაქტირებისთვის, ამოღებისათვის კოდირე-
ბისთვის, დეკოდირებისთვის, ასახვისთვის,  
შენახვისთვის,  და დაჯგუფებისათვის;  კომპი-
უტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც განკუთვნილია  ტექსტის, მონაცემების,  
აუდიო და ვიდეო ფაილების  ელექტრონული 
თამაშების  ჩაწერისთვის, ორგანიზებისთვის,  
გადაცემისთვის, დამუშავებისთვის, და ანა-
ლიზისთვის  კომპიუტერებზე,  ტელევიზორებ-
ზე, ტელევიზორის დეკოდერებზე, აუდიოპლე-
იერებზე, ვიდეოპლეიერებზე, მულტიმედიურ 
საკრავებზე,  ტელეფონებზე  და სხვა  პორტა-
ტიულ  ციფრულ  ელექტრონულ მოწყობილო-
ბებზე; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა,  რომელიც აძლევს მომხმარებელს  
ტექსტების, მონაცემების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულებების, აუდიო, ვიდეო ფაილების და  
სხვა მულტიმედიური მონაცემების  დაპროგ-
რამების და გავრცელების შესაძლებლობას  
კავშირის გლობალური ქსელების და სხვა  
კომპიუტერული, ელექტრონული და საკომუ-
ნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების 
იდენტიფიკაციისთვის, ძიებისთვის, დაჯგუფე-
ბისთვის, გავრცელებისთვის და მართვისთვის  
და სერვერებსა და მომხმარებლებს შორის  
კავშირისთვის, რომლებიც მიერთებულნი 
არიან კავშირის გლობალურ ქსელთან და  
სხვა კომპიუტერულ, ელექტრონულ საკომუ-
ნიკაციო ქსელებთან;  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა პორტატიულ მობი-
ლურ ციფრულ ელექტრონულ მოწყობილო-
ბებზე და  სხვა საყოფაცხოვრებო  ელექტრო-
ნულ ტექნიკაზე  გამოყენებისთვის;  პროგრა-
მული უზრუნველყოფა  ელექტრონული პუბ-
ლიკაციების წაკითხვისთვის;  პროგრამული 
უზრუნველყოფა  პირადი ინფორმაციის მართ-
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ვისთვის;  ჩატვირთვადი წინასწარ  ჩაწერილი  
აუდიო და აუდიოვიზუალური მონაცემები, ინ-
ფორმაცია, კომენტარები;  ჩატვირთვადი ელ-
ექტრონული წიგნები, ჟურნალები,  პერიოდუ-
ლი გამოცემები,  მაცნეები,  გაზეთები  და 
სხვა პუბლიკაციები;  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მონაცემთა ბაზების მართვისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულე-
ბების ამოცნობისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  ხმის ამოცნობისთვის;  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა  ელექტრონული ფოს-
ტისა  და შეტყობინებებისთვის;  პროგრამული 
უზრუნველყოფა  ინტერაქტიული მონაცემთა 
ბაზების  წვდომისათვის, ნახვისა და ძიების-
თვის;  განცხადებების ელექტრონული დაფე-
ბი;  პროგრამული უზრუნველყოფა  მონაცემე-
ბის სინქრონიზაციისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა  დანართების შემუშავებისთვის; 
სახელმძღვანელოები მომხმარებლებისთვის, 
რომლებიც იყიდება ზემოთ მითითებულ საქო-
ნელთან ერთად,  როგორც ერთი მთლიანი, და 
რომლებიც ჩაწერილია  ელქტრონულ ფორ-
მატში, მანქანით წაკითხვად ფორმატში ან 
კომპიუტერით წაკითხვად ფორმატში; ელექ-
ტრული და ელექტრონული  მაერთებლები,  
კომუტაციური მოწყობილობები, სადენები, კა-
ბელები,  დამტენი მოწყობილობები, დოკ-სად-
გურები,  ინტერფეისები,  ადაპტერები  ზემოთ 
მითითებულ საქონელთან გამოყენებისთვის;   
კომპიუტერული აღჭურვილობა  ზემოთ მითი-
თებულ საქონელთან გამოყენებისთვის; ელექ-
ტრონული მოწყობილობები  მულტიმედიური 
ფუნქციებით  ყველა ზემოთ მითითებულ  სა-
ქონელთან გამოყენებისთვის;  ელექტრონული 
მოწყობილობები ინტერაქტიული ფუნქციებით   
ყველა ზემოთ მითითებულ  საქონელთან გა-
მოყენებისთვის; აქსესუარები, ნაწილები, ფუ-
რნიტურა და  სატესტირებელი მოწყობილობე-
ბი  ზემოთ მითითებული საქონლისთვის;  შა-
ლითები, ჩანთები და ბუდეები,  რომლებიც 
სპეციალურად ადაპტირებულია ზემოთ მითი-
თებული საქონლისთვის; სანავიგაციო ხელ-
საწყოები და  იარაღები;  საფოსტო მარკებით  
გადახდის კონტროლისთვის განკუთვნილი  
აპარატები; სალარო აპარატები; მექანიზმები  
წინასწარ გადახდის ავტომატებისთვის; დიქ-
ტოფონები;  ხელსაწყოები  კუთხეების და კი-
დეების მომრგვალებისთვის; არჩევნების 
დროს გამოსაყენებელი ხმის დამთვლელი 
მანქანები; ელექტრონული საჭდეები საქონ-
ლისთვის;  მოწყობილობები პრიზების  ამოღე-
ბისთვის;  ასაწონი  ხელსაწყოები და მოწყო-
ბილობები; საზომები;  განცხადებების ელექ-
ტრონული დაფები; საზომი ხელსაწყოები;   
სილიციუმის პლატები [ინტეგრალური სქემე-
ბი]; ინტეგრალური სქემები;  მაფლუორესცი-
რებელი  ეკრანები;  აპარატურა დისტანციური  

მართვისათვის; ოპტიკური შუქსატარი  [ბოჭ-
კოვანი]; ელექტროდანადგარები საწარმოო 
პროცესების დისტანციური მართვისთვის;  
მეხსარიდები; ელექტროლიზური აბაზანები; 
ცეცხლმქრობები; სამრეწველო დანიშნულე-
ბის რენტგენის აპარატები; სამაშველო მოწ-
ყობილობები; სასიგნალო საგანგაშო მოწყო-
ბილობები; მზის სათვალეები;  მულტიპლი-
კაციური ფილმები; ოვოსკოპები; სასტვენები 
ძაღლებისთვის ბრძანების მიცემისთვის; დე-
კორატიული მაგნიტები;  ელექტროფიცირე-
ბული  ღობე  (გალავანი); წინდები ელექტრო-
გათბობით; სასიგნალო საავარიო მოწყობი-
ლობები, საგანგაშო სიგნალიზაციის გადამ-
წოდები და სიგნალიზაციის საკონტროლო  
სისტემები; საცხოვრებელი შენობების დაც-
ვის და თვალთვალის სისტემები;  ბოლის და 
მხუთავი  აირის  დეტექტორები; თერმოსტატე-
ბი, მონიტორები, გადამწოდები და კონდიცი-
ონერების, გამაცხელებლების  და სავენტილა-
ციო მოწყობილობების და სისტემების  მარ-
თვის საშუალებები;  ელექტრული და ელექ-
ტრონული საკეტები   და კლიტეები  კარების-
თვის და ფანჯრებისთვის; ფარეხის კარების  
დისტანციური გაღების სისტემები; ელექტრო-
მოწყობილობები  ფარდების,  შტორების  და 
ჟალუზის გახსნისათვის; მოწყობილობები გა-
ნათების მართვისათვის;  შტეფსელის როზე-
ტები ელექტრო და ელექტრონული გადამრ-
თველები; პროგრამული უზრუნველყოფა    
კომპიუტერის ოპერაციული სისტემებისთვის.  
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება  და მათთან დაკავშირებული  სამეც-
ნიერო კვლევა   და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და  სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება;  კომპიუტერების-
თვის პროგრამების შედგენა;  კომპიუტერების  
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის  დამუშავება და სრულყოფა;   მშობლიუ-
რი ენის,  მეტყველების,  ორატორული ხელოვ-
ნების,  ენის სტილის,  მეტყველების ამოცნო-
ბის და  ხმის ნიმუშების  ამოცნობის სფეროში 
სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის  სრულყოფა და 
დამუშავება; კომპიუტერის აპარატული უზ-
რუნველყოფის და აღჭურვილობის  და პროგ-
რამული უზრუნველყოფის გაქირავება; კონ-
სულტაციები კომპიუტერული აღჭურვილო-
ბის და პროგრამული უზრუნველყოფის სფე-
როში; კონსულტაციები, მომსახურება და 
მხარდაჭერის სამსახური კომპიუტერული 
სისტემების, მონაცემთა ბაზების და დანარ-
თების  დამუშავების სფეროში; ონ-ლაინ რე-
ჟიმში ინფორმაციის შეთავაზება კომპიუტე-
რული აღჭურვილობის და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის  სფეროში;  ვებ-საიტების  შექ-
მნა და ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტე-
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რული საიტების  [ვებ-საიტების] განთავსება; 
დანართების იჯარის მომსახურების (ASP) შე-
თავაზება, რომელიც გულისხმობს  კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის განთავ-
სებას მესამე პირებისთვის; დანართების იჯა-
რის მომსახურების (ASP) შეთავაზება, რომე-
ლიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფას ტექსტების, გრაფიკის, გამოსახულე-
ბის, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური მო-
ნაცემების და ელექტრონული პუბლიკაციების  
შექმნისთვის,  დამუშავებისთვის, გავრცელე-
ბისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადაცემისთვის, 
მიღებისთვის, დაპროგრამებისთვის, რედაქტი-
რებისთვის, ამოღებისთვის, კოდირებისთვის, 
დეკოდირებისთვის, გამოსახვისთვის, შენახ-
ვისთვის და დაჯგუფებისათვის; დანართების  
იჯარის მომსახურების (ASP) შეთავაზება, 
რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას ხმის ამოცნობისათვის განკუთ-
ვნილ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერ-
თად და ხმოვანი მონაცემების  დამუშავების-
თვის განკუთვნილ პროგრამულ დანართებთან  
ერთად გამოყენებისთვის; ონ-ლაინ რეჟიმში  
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის შეთავაზება; საძიებო სისტემების შე-
თავაზება, რომლებიც იძლევიან ინტერნეტის 
და სხვა ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით მონაცემების მიღების შე-
საძლებლობას; გლობალურ კომპიუტერულ 
ქსელში [მესამე პირებისთვის] ხელმისაწ-
ვდომი ინფორმაციის, საიტების და სხვა 
რესურსების ინდექსირება ონ-ლაინ რეჟიმში; 
მონაცემების შენახვა  ელექტრონული სახით; 
სოციალური ქსელების მომსახურება ონ-ლა-
ინ; სოციალური ქსელის ვებ-საიტის შე-
თავაზება; რუკების შედგენასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; გეოგრაფიული რუკების 
შედგენასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ზემოთ ჩამოთვლილთან დაკავშირებული 
საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსა-
ხურება.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83270 A 
(210) AM 83270 
(220) 2015 08 04 
(731) ლრკ ,,პროდაქტს ლიმიტიდ“ 

103-105 ბას როუდ, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო  

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

SCHOLL 
(511) 
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერული 

ნაწარმი, ეთერზეთები; კოსმეტიკა, თმის ლო-
სიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები; 
საცხები; ფეხის, ხელის, ფრჩხილის, ტანის და 
კანის მოვლის არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის პრეპარატები, კრემები, გელები, ლოსიო-
ნები, ზეთები, ბალზამები, პუდრები, სატუა-
ლეტე ტალკები და აეროზოლები ფეხის, ხე-
ლის და ფრჩხილის, ტანის და კანის დასამუ-
შავებლად, ფეხის, ხელის, ტანის და კანის და-
სამუშავებელი, მოსავლელი, გასაწმენდი, და-
სარბილებელი, აღმდგენი და სარელაქსაციო 
არასამედიცინო პრეპარატები; აბაზანისათვის 
განკუთვნილი არასამედიცინო პრეპარატები 
მარილებისა და ზეთების სახით (ფორმით) და 
დასალბობი საშუალებები ტაბლეტის ფორ-
მით, არასამედიცინო ტუალეტის საშუალებე-
ბი, დეზოდორანტები, მადეზოდორირებელი 
კრემები/გელები/ლოსიონები/პუდრები, ფეხსა-
ცმლის ჩასაფენის დასალბობი დეზოდორან-
ტები, დეზოდორანტები ფეხებისათვის.  
 

5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო, ვეტერინა-
რული და ჰიგიენური პრეპარატები და პრო-
დუქტები; ჰიგიენური პრეპარატები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; ფეხის, ტანისა და კანის 
მოვლისათვის განკუთვნილი სამედიცინო პრე-
პარატები; დამატენიანებელი კრემები (სამედი-
ცინო); დამატენიანებელი კრემები (ფარმაცევ-
ტული); დამატენიანებელი გელები (ფარმაცევ-
ტული); დამატენიანებელი ლოსიონები (ფარ-
მაცევტული); დამატენიანებელი ლოსიონები 
ტანისათვის (ფარმაცევტული); კანის დამატე-
ნიანებელი კრემები (ფარმაცევტული); სამედი-
ცინო კრემები, გელები, ლოსიონები, ზეთები, 
ბალზამები, პუდრები, ტუალეტის ტალკები და 
სპრეები ფეხის, ტანისა და კანის მოვლისათ-
ვის; სამედიცინო, ჰიგიენური ან სადეზინ-
ფექციო პრეპარატები ფეხის, ტანის და კანის 
მოვლისათვის; სამედიცინო და თერაპიული 
პრეპარატები და დანამატები აბაზანისათვის 
მარილების, ზეთების და დასალბობი პრეპა-
რატების სახით (ფორმით); სამედიცინო ან სა-
დეზინფექციო დასალბობი პრეპარატები ტაბ-
ლეტის ფორმით; ოფლის საწინააღმდეგო სამ-
ედიცინო ან ფარმაცევტული პრეპარატები; სა-
მედიცინო სითხეები მასაჟისათვის; ტუალე-
ტის სამედიცინო პრეპარატები; სამედიცინო 
ან ფარმაცევტული პრეპარატები, რომლებიც 
გამოიყენება კოჟრების ან მოყინვის დროს; 
საფენები და ბალიშები, რომლებიც შედის 5 
კლასში, ფეხის თითების ანთების ან კოჟრე-
ბის გასქელების თავიდან ასაცილებლად; ფე-
ხის თითების ჩაზრდილი ფრჩხილების სამ-
კურნალო სამედიცინო პრეპარატები; ფეხსაც-
მლის სამედიცინო ბალიშები და საფენები; 
შესახვევი მასალები; სალბუნები; სალბუნის 
რგოლები; კოჟრების საწინააღმდეგო რგოლე-
ბი; ლეიკოსალბუნები; საბანდაჟე მასალები; 
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შესახვევი მასალები; სადეზინფექციო პრეპა-
რატები; ანტისეპტიკური პრეპარატები; სოკოს 
საწინააღმდეგო ნივთიერებები; სამედიცინო 
საფენები და ბალიშები, რომლებიც შედის 5 
კლასში, ფეხის თითების ანთების ან კოჟრე-
ბის გასქელების თავიდან ასაცილებლად; ფე-
ხის თითების ჩაზრდილი ფრჩხილების სამ-
კურნალოდ განკუთვნილი სამედიცინო პრეპა-
რატები; სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატე-
ბით გაჟღენთილი ფეხსაცმლის ჩასაფენები, 
ფეხის საფენები და ბალიშები; ჭრილობის 
სახვევები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

8 – მანიკურის ან პედიკურისათვის განკუთვნი-
ლი საყოფაცხოვრებო ხელის ინსტრუმენტები 
და მოწყობილობები; ხელის ინსტრუმენტები 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; ხელის 
ინსტრუმენტები აქერცლილი კანის მოსაცი-
ლებლად; გორგოლაჭიანი ქლიბები ფეხისათ-
ვის გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; 
გორგოლაჭიანი ქლიბები ფეხისათვის აქერ-
ცლილი კანის მოსაცილებლად; ფრჩხილების 
მოსაჭრელი ინსტრუმენტები; ფეხის ქლიბები; 
ფრჩხილის ქლიბები; მაკრატელი; პინცეტები; 
ნაწილები და დეტალები ყველა ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი საქონლისათვის.  
 

10 – სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; პროტეზირების, ორთოპედიული, ფე-
ხების მოსავლელი და ფეხების ჰიგიენისათვის 
განკუთვნილი ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ნაკერის დასადები მასალები; ფეხისა და 
კანის სამკურნალო და მოვლის ინსტრუმენ-
ტები, მოწყობილობები და ხელსაწყოები; 
ფეხის მოსავლელი ბალიშები; ფეხის ტერფის 
ფორმის გასასწორებელი აპარატები, მათ შო-
რის, ტერფის რკალის დამჭერი ხელსაწყოები; 
ფეხის თითების გამყოფი და გასასწორებელი 
ხელსაწყოები; კანის კოჟრისებური გასქელე-
ბის გამკვრივების და თითების ანთების სა-
წინააღმდეგო დამცავი ხელსაწყოები; გამ-
კვრივებული კანის მოსაცილებელი ელექ-
ტრონული ხელსაწყოები; კანის ასაქერცლი 
ელექტრონული ხელსაწყოები; ფეხის ელექ-
ტრონული სახეხი ქლიბები; ფრჩხილების ელ-
ექტრონული ქლიბები; ფეხის ელექტრონული 
ქლიბების გორგოლაჭიანი თავები; ფეხის ელ-
ექტრონული ქლიბების გორგოლაჭიანი 
ცვლადი თავები; ფრჩხილების ელექტრონუ-
ლი ქლიბების გორგოლაჭიანი თავები; ფრჩხი-
ლების ელექტრონული ქლიბების გორგოლა-
ჭიანი ცვლადი თავები; ფეხის ქუსლის ბა-
ლიშები და ქუსლქვეშები; ფეხის წინა ტერფის 
წვრილი ძვლების ბალიშების დამცავი მოწ-
ყობილობები (ხელსაწყოები); ფეხსაცმლის 
ჩასაფენები, ფეხის რგოლები და ფეხის დამ-
ხმარე მოწყობილობები (ხელსაწყოები); ფეხ-
საცმლის ჩასაფენები, ორთოპედიული ჩასაფე-

ნები, ერთჯერადი ჩასაფენები, დეზოდორირე-
ბული ჩასაფენები ორთოპედიული ფეხსაც-
მლისათვის; კომპრესიული საცვლები; სხვა-
დასხვა სიმკვრივის კომპრესიული საცვლები; 
სამედიცინო დამჭერი საცვლები; ორთოპე-
დიული და თერაპიული საცვლები; თეთრეუ-
ლი (საცვლები) სამედიცინო, ქირურგიული 
და/ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის; სა-
მედიცინო და ქირურგიული წინდები; ვენების 
ვარიკოზული გაგანიერების დროს სახმარი 
მაღალყელიანი სამკურნალო წინდები; ფეხის 
სავარჯიშო მოწყობილობები; ორთოპედიული 
ნაწარმი; სახვევის დასადები მოწყობილობები 
და ინსტრუმენტები; ფეხის და ხელის თითების 
დასაფიქსირებელი მოწყობილობები; ელას-
ტიური ბანდაჟები სახსრებისათვის, ელასტიუ-
რი გამაშები; ელასტიური შემოსაკრავი მუხ-
ლის სახსრისათვის; წელის ელასტიური ბან-
დაჟები, ორთოპედიული ბანდაჟები; ფეხის 
ტერფის გასაზომი, დასათვალიერებელი და 
ანაბეჭდის ასაღები მოწყობილობები; ტანის 
მასაჟის მოწყობილობები; მასაჟის ელექტრო 
მოწყობილობები; ფეხის მასაჟის მოწყობილო-
ბები; მასაჟისა და/ან ბანაობისათვის საჭირო 
თერაპიული მოწყობილობები და ინსტრუმენ-
ტები; ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის ნაწი-
ლები და დეტალები.  
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვები; ფეხსაცმლის გარნიტურა; ჰიგიენური 
ფეხსაცმელი, მათ შორის, ფეხსაცმელი, სახ-
ლის ფეხსაცმელი, მაღალყელიანი ფეხსაც-
მელი, სანდლები, ხის ლანჩით − საბო (ხის 
ფეხსაცმელი); მოკლე და გრძელყელიანი 
წინდები; ლანჩები; საფენები; ფეხსაცმლის 
საფენები; ტრიკოტაჟის ნაწარმი, წინდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83271 A 
(210) AM 83271 
(220) 2015 08 05 
(731) შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა- 

აგრო-ქედა“   
ს. ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ალექსანდრე დადიანი 
(540)  

ნენასი 
Nenasi 
Ненаси 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83284 A 
(210) AM 83284 
(220) 2015 08 05 
(731) ელბრუს  ზიათხან ოღლი  

სოფ. მიქელწყარო, კასპის რაიონი,    
2600,  საქართველო 

(740) ელბრუს  ზიათხან ოღლი  
(540)  

ROYAL MAX 
(511)     
8 – ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით 
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი; 
სამართებლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83310 A 
(210) AM 83310 
(220) 2015 08 06 
(731) აქტივიჟენ პაბლიშინგ, ინკ.     

3100 ოუშენ პარკ ბულვარ, სანტა მონიკა,  
კალიფორნია 90405, აშშ 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

SKYLANDERS 
BATTLECAST 

(511)     
16 – სახელმძღვანელოები ფიზიკურ ვარჯი-
შებსა და სპორტულ მეცადინეობებში ბავშვე-
ბისათვის, ბლოკნოტები მოსახევი მისაწები 
ფურცლებით, თვითწებვადი ნაწებები (სტიკე-
რები), წებვადი ლენტები საკანცელარიო მიზ-
ნებისათვის, აფიშის დაფები ქაღალდისგან ან 
მუყაოსგან, აპლიკაციები გადასაყვანი სურა-
თების სახით, სასკოლო საკუთნო, სახელ-
დობრ, საქაღალდეები ქაღალდის ჩაკერვისათ-
ვის, სწრაფჩამკერები, რვეულები, ჟურნალები, 
დღიურები, პენალები (საკალმეები), ქაღალ-
დისგან ან პლასტმასისგან დამზადებული შე-
საფუთი პარკები, ბლოკნოტები მოსახევი 
ფურცლებით, შეუვსებელი დღიურები და 
ჟურნალები, წიგნის სანიშნები, წიგნები, კა-
ლენდრები, კატალოგები, ცარცი, საკუთნო 
დაფების გასაწმენდად, ნახშირი ხატვისათვის 
(ნახშირის ფანქრები), სამუშაო რვეულები 
ბავშვებისათვის, საბავშვო წიგნები, ინტერაქ-
ტიური საგანმანათლებლო წიგნები ბავ-
შვებისათვის, კედლის ნაწებები (სტიკერები) 
და კედლის მოხატულობა ბავშვებისათვის, 
საკოლექციო ბარათები, ფერადი ქაღალდი, 
გასაფერადებელი წიგნები, წიგნები-კომიქსე-
ბი, ჭიკარტები კორპის დაფებისათვის, ფერა-
დი ცარცი, ქაღალდის დეკორატიული საჭ-
დეები საჩუქრებისთვის, სახაზავი დაფები, ქა-
ღალდი ხაზვისათვის და ხატვისათვის, კალმე-
ბი (კალმისტრები) ხატვისათვის, სახაზავი 
კალმები (რაისფედერები), საკუთნო (ნაკრებე-

ბი) სახატავ-სახაზავი სამუშაოებისათვის, სა-
მარკერო დაფები, მოლბერტები, საშლელი სა-
შუალებები, პაპიე-მაშეს სტატუეტები, საქა-
ღალდეები საბუთებისათვის, ჩარჩოში ჩასმუ-
ლი სამხატვრო რეპროდუქციები, პაკეტები და 
პარკები საჩუქრებისთვის, სახვევი ქაღალდი 
საჩუქრებისთვის, საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო წებო, გრაფიკული ნოველები (კო-
მიქსების ნაირსახეობა), მისალოცი ბარათები, 
კალმისტრები-მარკერები, სასწავლო ბუკლე-
ტები, მოსაწვევი ბილეთები და ბარათები, 
სარეკლამო მიზნებისათვის გამოსაყენებელი 
ეტიკეტები (ქსოვილიდან დამზადებულის გარ-
და), ნაბეჭდი ბლანკები, ჟურნალები, დაფები 
მაგნიტებისათვის, სახელმძღვანელოები, თვა-
ლსაჩინოებანი, რუკები, მარკერები, მექანი-
კური ფანქრები, ბლოკნოტები ჩანიშვნები-
სათვის, საძერწი თიხის ფორმები (მასალები 
მხატვრებისათვის), საინფორმაციო ბიულეტ-
ნები, ბლოკნოტები, უბის წიგნაკები, ნაბეჭდი 
რომანები და ნოველები, კოლოფები საღება-
ვებით, კოლოფის საღებავებით და ფუნჯების 
შემცველი ნაკრებები, ფუნჯები, მხატვართა 
მასალები ხატვისათვის, პალიტრები მხატვრე-
ბისათვის, ნიშნები ქაღალდისგან, ბანერები 
ქაღალდისგან, ქაღალდის ბაფთები, ქაღალ-
დის სამაგრები, ქაღალდის პარკები ლანჩე-
ბისათვის, ღონისძიების მონაწილის ბეიჯები 
ქაღალდისგან, ქაღალდის ხელსახოცები, ქა-
ღალდის ქვესადებები სუფრის საკუთნოსათ-
ვის, ქაღალდის კუთხესაზომები, საწერქა-
ღალდის საკანცელარიო საკუთნო, ქაღალდის 
მაგიდის სუფრები, ქაღალდის პირსახოცები, 
ქაღალდის მოსართავები გასართობი ღონის-
ძიებებისათვის, პასპორტების გარეკანები,  კა-
ლმების, კალმისტრების და ფანქრების პენა-
ლები და კოლოფები, ფანქრის სათლელები, 
ფანქრები, კალმები, კალმისტრები, პერსონა-
ლური ორგანაიზერები, ფოტოსურათები (ნა-
ბეჭდი), საქაღალდეები, საფოსტო ბარათები, 
აფიშები, პლაკატები, საწერი საკუთნოს ჩან-
თები, ნაბეჭდი სახელმძღვანელოები გამოყე-
ნების და სტრატეგიის წარმართვის შესახებ 
კომპიუტერული თამაშების  და სათამაშოების 
სფეროში, ბეჭდვითი გამოცემები, ჭიკარტები, 
გადასაყვანი სურათები, რომელთა გადაყვანა 
ხდება დაზელვით, სახაზავები; სასკოლო ნაკ-
რებები, რომლებიც შეიცავს სასკოლო საკუთ-
ნოს სხვადასხვა კომბინაციებს, სახელდობრ, 
საწერ საკუთნოს, კალმებს, კალმისტრებს, 
ფანქრებს, საშლელებს, მარკერებს, საქაღალ-
დეებს, რვეულებს, ფანქრის სათლელებს; ალ-
ბომები და ბლოკნოტები ხატვისათვის, მარკე-
ბი, ქვესადგამები კალმებისათვის, კალმის-
ტრებისათვის და ფანქრებისათვის, საკანცე-
ლარიო ქაღალდი და კონვერტები, საკანცე-
ლარიო საქაღალდეები, ტრაფარეტები, ალბო-
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მები ნაწებებისათვის (სტიკერებისათვის), ნა-
წებები (სტიკერები), დასაწები საკლასო და 
სალექციო თეთრი დაფები, სახელმძღვანე-
ლოები სტრატეგიის წარმართვის შესახებ, 
დროებითი ნატატუირები, საკანცელარიო ჭი-
კარტები, ტუალეტის ქაღალდი, ქაღალდის 
კალკი, ბარათები (საკოლექციო), საკოლექ-
ციო ბარათები, რომლებიც არ არიან განკუთ-
ვნილი თამაშებისათვის, საკოლექციო ბარა-
თები მანქანაწაკითხვადი ინფორმაციით, რო-
მელიც ინახება ან ასახულია ფიზიკურ ბა-
რათზე. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83322 A 
(210) AM 83322 
(220) 2015 08 07 
(731) ბაიერ ჰელსქეა ლლკ   

100 ბაიერ როუდი, პიტსბურგი,  
პენსილვანია 15205, აშშ 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

ASCENSIA 
(511)     
44 – დიაბეტის მართვისა და გაგების შესახებ 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; დიაბეტის 
დარგში ინფორმაციით უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტის საშუალებით; სამედიცინო მომსა-
ხურება დიაბეტის სფეროში; დიაბეტის სფე-
როსთან დაკავშირებული მომსახურება პრო-
ფესიონალებისა და პაციენტებისთვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83334 A 
(210) AM 83334 
(220) 2015 08 07 
(731) შპს „არტ-მტევანი“  

ც. დადიანის ქ. 132, 0180, თბილისი, 
საქართველო  

(740) ნანა ნიშნიანიძე  
(540) 

 
 
 

(591) თეთრი, შავი, ბორდოსფერი  
(531) 05.01.05, 05.07.10, 06.19.07, 07.01.03,  

26.01.16, 26.01.21, 28.19, 29.01.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი არცერთი სიტყვიერი აღნიშვნა გარ-
და სიტყვიერი ელემენტებისა: „არტევანი“, 
„ARTEVANI“ დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას არ ექვემდებარება.  

(511)     
33 – საქართველოში წარმოებული ღვინო. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83335 A 
(210) AM 83335 
(220) 2015 08 07 
(731) შპს „არტ-მტევანი“  

ც. დადიანის ქ. 132, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(740) ნანა ნიშნიანიძე  
(540) 

 
 
 

(591) თეთრი, შავი, ბორდოსფერი                       
(531) 05.01.05, 05.07.10, 06.19.07, 07.01.03,  

25.01.19, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 28.19,  
29.01.13 

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი არცერთი სიტყვიერი აღნიშვნა გარ-
და სიტყვიერი ელემენტებისა: „არტევანი“, 
„ARTEVANI“ დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას არ ექვემდებარება.  
(511)     
33 – საქართველოში წარმოებული ღვინო. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83336 A 
(210) AM 83336 
(220) 2015 08 07 
(731) შპს `ქართუ-უნივერსალი~ 
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კახეთის გზატ. მე-2 ჩიხი, 11, 0190,   
თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

კონო 
KONO 
КОНО 

(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი; თაფლი, ბადაგის 
ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარი-
ლი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; 
საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83359 A 
(210) AM 83359 
(220) 2015 08 13 
(731) დაიამონდ ქუესტ ლიმიტიდ  

ომც ჩამბერს, პ.ო. ბოქს 3152, როად  
ტოუნ, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 24.01.15, 25.01.01, 26.04.22, 26.04.24,  

27.05.01, 27.05.21, 27.05.24 
(511)     
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი; 
სიგარეტი; პორტსიგარები; სიგარეტის ფილ-
ტრები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვია; სიგა-
რეტის ქაღალდი; სიგარეტის ჰილზები; სიგა-
რეტის მუნდშტუკის სატუჩეები; ჩიბუხები; სი-
გარილოები; სიგარები; საფერფლეები; სან-
თებლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83407 A 
(210) AM 83407 
(220) 2015 08 17 

(731) სააქციო საზოგადოება `თრიალეთი~ 
 ლაზოს ქ. 1, 0153, თბილისი,  
 საქართველო 

(740) როინ მარგიანი 
(540)   

ხელოსნების ქალაქი 
ГОРОД МАСТЕРОВ 

THE TOWN OF CARPENTERS 
(511)     
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და 
ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, ტი-
რიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის 
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადა-
ფის, ,,ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების 
შემცვლელებისაგან დამზადებული ნაკეთობა, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83408 A 
(210) AM 83408 
(220) 2015 08 17 
(731) სმიკ გლობალ ასსეტს გმბჰ  

ს/ო ხაუზერმანნ + პარტნერ აგ  
შვანენგასსე  5/7, 3011 ბერნი, შვეიცარია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი  
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.24, 29.01.12,  

26.04.24 
(511)     
25 – ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; 
ბარტყულა; ბერეტები; ჟილეტები; ქალის საც-
ვალი; ქვედა საცვალი; ოფლის შემწოვი ქვედა 
საცვალი; ბიუსტჰალტერები, აზღუდები; ბლუ-
ზები, ბლუზონები; ბამბის ტრიკოტაჟის სათ-
ბურა; სამუშაო ტანსაცმელი [ხალათები, კომ-
ბინეზონები]; ბოა [გორჟეტები]; ჩექმები; ჯოდ-
პურები (შარვლები ცხენოსნობისათვის); ფეხ-
საცმელი; სათხილამურო ფეხსაცმელი; სპორ-
ტული ფეხსაცმელი; ზონრიანი დაბალყელი-
ანი ფეხსაცმელი; ყელსახვევები; ცილინდრე-
ბი; კეპები [თავსაბურავი]; საცურაო ქუდები; 
საბო [ხის ფეხსაცმელი]; ნაქსოვი ტანსაცმე-
ლი; ჯერსის ტანსაცმელი; ესპადრილები; ბეწ-

 
 #7  2016 04 11 

 
94 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ვის მოსასხამები; წინსაფრები [ტანსაცმელი]; 
ჰალსტუხი-ბაფთა განიერი ბოლოებით; გა-
ბარდინის ტანსაცმელი; კოსტიუმები; გეტრე-
ბი; კორსეტები [ქვედა საცვალი]; კომბინაცია 
[ქვედა საცვალი]; ქვედაკაბა; კალოშები; მოკ-
ლე გეტრები; ჟილეტები; ქუდები; ქაღალდის 
ქუდები [სამოსი]; კაპიუშონები [ტანსაცმელი]; 
საბანაო ტრუსები; ჯიბეები ტანსაცმლისათ-
ვის; საყელოები [ტანსაცმელი]; მხრებზე მო-
სასხამები; მოსახსნელი საყელოები; კომბინე-
ზონები [ტანსაცმელი]; კომბინიზონები წყლის 
თხილამურებზე სასრიალოდ; საცურაო კოს-
ტიუმები; პერანგები; მაისურები; ჰალსტუხები; 
ქურთუკები [ტანსაცმელი]; პარკა; წვივსაბუ-
რავები [შარვლები]; ტრუსები; საბავშვო ტრუ-
სები; მანტილიები; საძილე ნიღბები; მუფტები 
[ტანსაცმელი]; უნიფორმები; უფარფლებო 
მრგვალი ქუდები; თავსაბურავები; საყურისე-
ბი [ტანსაცმელი]; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმე-
ლი; ფეხბურთის ბუცები; პლაჟის ფეხსაცმე-
ლი; საყელოს დამცავი ტექსტილის საშუალე-
ბები [ტანსაცმლის ელემენტები]; ტანსაცმე-
ლი; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; ტანმო-
ვარჯიშის ტანსაცმელი; მზა ტანსაცმელი; 
ქაღალდის ტანსაცმელი; საშტორმო ტანსაც-
მელი, ტანსაცმელი მედეგი ატმოსფერული 
ზეგავლენისადმი; ფეხის მუფტები ელექტრუ-
ლი გათბობის გარეშე; ზედა ტანსაცმელი; 
მზისგან დამცავი წინაფრა [თავსაბურავი]; ქუ-
დის წინაფრა; პალტოები; ფოსტლები, საში-
ნაო ფეხსაცმელი; საბანაო ჩუსტები; ქამრები 
[ტანსაცმელი]; ფეხსაცმლის რანტები; ქამარი-
საფულეები [ტანსაცმელი]; პელერინები; 
ქურქები; ტექსტილის ამოსაფენები ბავშვი-
სათვის (ჩასაცმელი ამოსაფენი ნიფხავი); პი-
ჟამები; აბაზანის ხალათები; მანტოები; ქალის 
მაისურები; ღაბაშები; მზა სარჩულები [ტან-
საცმლის დეტალი]; წვივსაკრავები; მაღალყე-
ლიანი წინდის სამაგრები; წინდის ლეკვერ-
თხები; მაღალყელიანი წინდები; ოფლის შემ-
წოვი მაღალყელიანი წინდები; კაბის იღლიის 
საოფლე; ყელიანი ფეხსაცმელი; ლაბადები; 
პულოვერები; კოლგოტები; ხელთათმანები 
[ტანსაცმელი]; უთითო თათმანი; სანდლები; 
საბანაო სანდლები; სარი; წინდები; ხელოვნუ-
რი ტყავის ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; 
შარვლები; ქვედატანები, ქვედაწელები; ლი-
ფები; საბანაო კოსტიუმები; მასკარადის 
კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; კაბები; 
სვიტერები; შალები; შარფები [ტანსაცმელი]; 
აჭიმები; ხალათები; საბავშვო გულსაფრები 
არა ქაღალდის; ტოგები; ბოდი [ქვედა საცვა-
ლი]; მოკლესახელოიანი მაისურები; ჩალმები; 
პირბადე, ვუალი [სამოსი]; ახალშობილის 
თეთრეულისა და ტანსაცმლის კომპლექტი 
[ტანსაცმელი]; ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ქურთუ-

კები მატყლის მატერიისგან [ტანსაცმელი], 
დათბილული ქურთუკები [ტანსაცმელი]. 
 

26 – თეთრეულის ციფრული მოსანიშნები; 
ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები; ელვა-შესა-
კრავები; კილიტები ტანსაცმლისათვის [სამო-
სის საკუთნო]; ყალბი წვერი; ბროშები [სა-
მოსის საკუთნო]; გახურებით მისაწებებელი 
საფეიქრო მოსართავები, [გალანტერეა]; ბავ-
შვის სატარებელი სადავეები; ელასტიკური 
ლენტები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობი-
ლი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; 
ღილი-ემბლემები; ჟაბო [მაქმანი]; რუშები, 
ფურფუშები ტანსაცმლისათვის; კაბის ფურ-
ჩალები; ფოჩები; ტანსაცმლის გასაწყობი 
დაწნული ზონარი, ყაითანი; ხელოვნური გირ-
ლიანდები, ყვავილწნულები; ღილები; ნაქარ-
გობა; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი 
ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; თმის 
რკალურები; საყელოს გასამყარებელი ელე-
მენტები; შალის ზონრები; მაქმანები; ბიგუ-
დები; ხელოვნური ყვავილები; ყალბი ოქრო-
მკედი [სამოსის გასაწყობი]; ტანსაცმლის გა-
საწყობი არშია, ქობა; თეთრეულის მოსანიშნი 
ასოები; თეთრეულის მოსანიშნი მონოგრამის 
ეტიკეტები; ყალბი შემონაკეცი; ბრასლეტი-
სამაგრები პერანგის სახელოსათვის; სამკლა-
ვე სახვევი; ხელოვნური ხილი; ფესტონები, 
კუწუბოები [ნაქარგობა]; ფეხსაცმლის მოსარ-
თავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამ-
ზადებულის გარდა; თმის მოსართავები, კე-
თილშობილი ლითონებისაგან დამზადებუ-
ლის გარდა; ქაღალდის პაპილოტები; გალან-
ტერეა, ძაფების გარდა; პარიკები; დაკბილუ-
ლი მაქმანი; ბუმბული [სამოსის საკუთნო]; 
პომპონები; ფრინველის ბუმბული [სამოსის 
საკუთნო]; როზეტები [გალანტერეა]; თმის 
ბადე; სირაქლემას ბუმბული [სამოსის საკუთ-
ნო]; ფეხსაცმლის ზონრები; ყალბი ულვაში; 
ყალბი თმა; ფარდის ზონრები; თმის შემვსე-
ბები; დასამაგრებელი ხელოვნური თმა [მცი-
რე პარიკი]; თმის არაელექტრული ბიგუდები, 
ხელის სამარჯვის გარდა; თმის ნაწნავები; 
ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები; თმის 
სარჭები; თმის ლენტები; თმის სამაგრები; 
ლენტები [გალანტერეა]; ორდენის ლენტები. 
 

35 – საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, მათ შო-
რის, ფოსტით შეკვეთილი ვაჭრობა, გაყიდვები 
ინტერნეტისა და ყველა სხვა სახის დისტან-
ციური კავშირის საშუალებების მეშვეობით 
დაკავშირებული, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, 
თავსაბურავების, ტანსაცმლის საკუთნოების, 
საკერავი საშუალებების, დეკორატიული სა-
ფეიქრო ნაწარმის, თმის მოსართავების, ბიგუ-
დების, თმის სამაგრი საშუალებების, პარიკე-
ბის, ყალბი თმების, ხელოვნური ხილის, ბოს-
ტნეულისა და ყვავილების გაყიდვასთან; იმ-
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პორტისა და ექსპორტის სააგენტოები; კომერ-
ციული ინფორმაციის სააგენტოები; სარეკ-
ლამო სააგენტოები; თვითღირებულების ანა-
ლიზი; მარკეტინგული კვლევები; ბაზრის შეს-
წავლა; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; 
კვლევები ბიზნესის სფეროში; ვიტრინების 
გაფორმება; საქონლის პრეზენტაცია ყველა 
მედიასაშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზ-
ნებისათვის; ფსიქოლოგიური ტესტირება პერ-
სონალის შერჩევისას; პროფესიული კონსულ-
ტაციები საქმიანობის სფერიში; კონსულტა-
ციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის  
საკითხებში; ადამიანურ რესურსებთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; დახმარება ბიზ-
ნესის მართვაში; სარეკლამო მასალის გავ-
რცელება ფოსტით; ბიზნესის ეფექტურობის 
ექსპერტიზა; ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერა; 
ფოტოასლების გადაღებასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება; კომერციული ინფორმაცია 
და რჩევები მომხმარებლისათვის; ბიზნეს საქ-
მიანობის შეფასება; საქმიანი ინფორმაცია; 
ნიმუშების გავრცელება; ინფორმაციის შეგ-
როვება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზები-
დან; ინფორმაციის სისტემიზაცია კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზებში; მონაცემთა ავტო-
მატიზებული ბაზის მართვა; მარკეტინგი; მო-
დელების მიერ გაწეული მომსახურება საქონ-
ლის რეკლამის ან გასაღების ხელშესაწ-
ყობად; ტექსტის დამუშავება; გამოფენების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; აუტსორსინგი - გარე რესურსების 
მოზიდვის სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწ-
ყობა]; მოდების ჩვენების ორგანიზება რეკლა-
მის მიზნით; საქონლის დემონსტრირება; 
დახმარება კომერციული ან სამრეწველო სა-
წარმოების მართვაში; საქონლის გასაღებაში 
ხელშეწყობა მესამე პირებისათვის; მომსა-
ხურება საზოგადოებრივი ურთიერთობის 
სფეროში; რეკლამა; რეკლამა აფიშებით; ინ-
ტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; სარეკლამო ტექსტების შედგენა; რეკლამა 
ფოსტით; საგაზეთო სარეკლამო რუბრიკის 
მომზადება; რადიორეკლამა; სატელევიზიო 
რეკლამა; პერსონალის შტატის დაკომპლექ-
ტება; სარეკლამო მასალების გავრცელება 
[პროსპექტები, ბროშურები და ნაბეჭდი 
მასალა]; ბაზრობების მოწყობა კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნებისათვის; ტელემარკე-
ტინგი; სარეკლამო მასალების განახლება; 
სარეკლამო დროის დაქირავება მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებში; სარეკლამო 
მასალების გაქირავება; სარეკლამო ფართე-
ბის გაქირავება; მონაცემთა მოძიება კომპი-
უტერულ ფაილებში მესამე პირებისათვის; 
მომარაგების მომსახურება მესამე პირებისათ-
ვის [საქონლისა და მომსახურების შეძენა 
მესამე პირებისათვის]; საქონლისა და მომსა-

ხურების ლიცენზიების კომერციული ადმი-
ნისტრირება მესამე პირებისათვის; რჩევები 
ბიზნესის მართვის სფეროში; დახმარება 
კომერციული საქმიანობის მართვაში; შესყიდ-
ვაზე შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრი-
რება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83423 A 
(210) AM 83423 
(220) 2015 08 18 
(731) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი   
ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11. ჯადდე  
ესქიშეხირ, თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, ღია ყვითელი, ჩალის- 

ფერი, ყავისფერი, მუქი ყავისფერი, შავი  
(531) 03.09.24, 08.01.15, 29.01.02 
(511)     
30 – კრეკერები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83426 A 
(210) AM 83426 
(220) 2015 08 19 
(731) ნოვარტის აგ  

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

BANEOCIN 
(511)    
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83427 A 
(210) AM 83427 
(220) 2015 08 19 
(731) ნოვარტის აგ   

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

БАНЕОЦИН 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83428 A 
(210) AM 83428 
(220) 2015 08 19 
(731) ნოვარტის აგ   

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

 
(591) ღია ყავისფერი, მუქი ყავისფერი, რუხი,  

თეთრი  
(531) 24.01.01, 28.05, 29.01.13 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83514 A 
(210) AM 83514 
(220) 2015 08 24 
(731) როსტომ  კნიაზი 

ზოვრეთის ქ. 1, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(740) სოფიო  ხუჭუა  
(540) 

 
 

(591) თეთრი,  შავი, იასამნისფერი  
(531) 17.02.01, 25.07.25, 28.05, 29.01.13 
(511)    
7 –  მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში გამოსაყენებლის გარდა); შეერთებები 
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატ-
რანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის 
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, გან-
სხვავებული ხელის იარაღისაგან; ინკუბატო-
რები, სავაჭრო აპარატები. 
 

8 – ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით 
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი; 
სამართებლები. 
 

35 –  რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2016 83516 A 
(210) AM 83516 
(220) 2015 08 24 
(731) WD-40 მანუფაქტურინგ კომპანი  

1061 კადაჰი პლეისი, სან-დიეგო,  
კალიფორნია 92110, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(554) მოცულობითი 
(591) ლურჯი და ყვითელი  
(531) 19.07.09, 19.07.12, 29.01.12 
(511)    
2 – დამცავი საფარები ჟანგის თავიდან ასაცი-
ლებლად და კოროზიის კონტროლისათვის; 
დამცავი საფარები მეტალისათვის. 
 

4 – უნივერსალური დანიშნულების გამჟღენთი 
და საპოხი ზეთები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83523 A 
(210) AM 83523 
(220) 2015 08 24 
(731) WD-40 მანუფაქტურინგ კომპანი  

1061 კადაჰი პლეისი, სან-დიეგო,  
კალიფორნია 92110, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(554) მოცულობითი 
(591) ლურჯი, ყვითელი, წითელი  
(531) 19.07.09, 19.07.12, 27.05.23, 27.07.17,  

29.01.13 
(511)     
2 – დამცავი საფარები ჟანგის თავიდან ასაცი-
ლებლად და კოროზიის კონტროლისათვის; 
დამცავი საფარები მეტალისათვის. 
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4 – უნივერსალური დანიშნულების გამჟღენთი 
და საპოხი ზეთები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83542 A 
(210) AM 83542 
(220) 2015 08 24 
(731) შპს `SmartPharm~   

დოლიძის ქ. 46/ბალანჩივაძის ქ. 41, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

 
(591) იისფერი, თეთრი  
(531) 27.05.10, 29.01.12 
(511)     
35 – საცალო სააფთიაქო ქსელი; საბითუმო 
სააფთიაქო ქსელი; აფთიაქები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83544 A 
(210) AM 83544 
(220) 2015 08 25 
(731) შპს `ჯორჯიან ალიანსი~  

გიორგი ნადარეიშვილის  ქ. 4  
(ყოფილი სამგორის ჩიხი), 0137,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ლაშა ქაშაკაშვილი 
(540)  

ZLATA PRAHA 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: "PRAHA". 
(511)     
32 – ჩეხეთში წარმოებული ლუდი, მინერალუ-
რი და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო 
სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვე-
ნები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადე-
ბელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83551 A 
(210) AM 83551 
(220) 2015 08 25 
(310) m201502655 
(320) 2015 02 27 
(330) UA 
(731) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტიდ  

არჩ. მაკარიოუ III, 69, ტლაის ტაუერი,  
3რდ ფლორი, ფლეტ/ოფის 301, 1070,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 

(540) 

 
(554) მოცულობითი 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.03.24, 08.01.01, 08.01.06, 08.01.13 
(511)     
30 – ნაფიცხარა; ორცხობილა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83576 A 
(210) AM 83576 
(220) 2015 08 26 
(731) ნოვარტის აგ.  

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

АЭРОБРЭС 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანე-
ბისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83577 A 
(210) AM 83577 
(220) 2015 08 26 
(731) ნოვარტის აგ.  

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

AEROBREATH 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83587 A 
(210) AM 83587 
(220) 2015 08 27 
(310) 00003100291 
(320) 2015 03 20 
(330) GB 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

RELEASE 
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(511)    
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83607 A 
(210) AM 83607 
(220) 2015 08 28 
(310) 014371868  
(320) 2015 07 17 
(330) EM 
(731) ლრკ პროდაქტს ლიმიტიდ  

103-105 ბას როუდი, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო  

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი,  

ბაცი ნაცრისფერი, ყვითელი, ბაცი  
ყვითელი, მუქი ყვითელი, თეთრი, მუქი  
ლურჯი, ცისფერი, ვარდისფერი, მუქი  
ვარდისფერი, ბეჟი, ბაცი ყავისფერი,  
ყავისფერი, მუქი ყავისფერი, ცისფერი,  
ფირუზისფერი, ვერცხლისფერი  

(531) 02.09.14, 02.09.19, 25.01.01, 26.04.09,  
29.01.15, 10.05.25 

(511)     
8 – საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ხელის 
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მანიკუ-
რის ან პედიკურისათვის; მანიკურის ან პედი-
კურის ხელის ინსტრუმენტები ან მოწყობი-
ლობები სახლში გამოსაყენებლად; ხელის 
ინსტრუმენტები გაუხეშებული კანის მოსაცი-
ლებლად; ხელის ინსტრუმენტები აქერცლი-
ლი კანის მოსაცილებლად; გორგოლაჭიანი 
ქლიბები ფეხისათვის გაუხეშებული კანის 
მოსაცილებლად; გორგოლაჭიანი ქლიბები 
ფეხისათვის აქერცლილი კანის მოსაცილებ-
ლად; ფრჩხილების მოსაჭრელი ინსტრუმენ-
ტები; ფრჩხილის ქლიბები; ფეხის ქლიბები; 
მაკრატელი; პინცეტები; ინსტრუმენტები, მოწ-
ყობილობები და აპარატურა ფეხისა და კანის 
მოსავლელად; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; 
ელექტრონული მოწყობილობები აქერცლილი 
კანის მოსაცილებლად; ელექტრონული ფეხის 
ქლიბები; ელექტრონული ფრჩხილის ქლიბე-

ბი; გორგოლაჭიანი თავაკები ელექტრონული 
ფეხის ქლიბებისათვის;  საცვლელი გორგო-
ლაჭიანი თავაკები ელექტრონული ფეხის 
ქლიბებისათვის; გორგოლაჭიანი თავაკები 
ელექტრონული ფრჩხილის ქლიბებისათვის; 
საცვლელი გორგოლაჭიანი თავაკები ელექ-
ტრონული ფრჩხილის ქლიბებისათვის; ნაწი-
ლები და დეტალები ყველა ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი საქონლისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83608 A 
(210) AM 83608 
(220) 2015 08 28 
(731) ლრკ პროდაქტს ლიმიტიდ  

103-105 ბას როუდი, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო  

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) ყვითელი, ბაცი ყვითელი, მუქი  

ყვითელი, ლურჯი, თეთრი, ვერცხლის- 
ფერი, ცისფერი,  შავი  

(531) 10.05.25, 19.03.24, 29.01.15 
(511)     
8 – მანიკურის ან პედიკურისთვის განკუთვნი-
ლი საყოფაცხოვრები ხელის ინსტრუმენტები 
და მოწყობილობები; ხელის ინსტრუმენტები 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; ხელის 
ინსტრუმენტები აქერცლილი კანის მოსაცი-
ლებლად; გორგოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; გორ-
გოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე აქერცლილი კა-
ნის მოსაცილებლად; ფრჩხილის მოსაჭრელი 
ინსტრუმენტები; ფრჩხილის ქლიბები; ფეხის 
ქლიბები; მაკრატელი; პინცეტები; ინსტრუ-
მენტები, მოწყობილობები და აპარატურა ფე-
ხისა და კანის მოსავლელად; ელექტრონული 
მოწყობილობები გაუხეშებული კანის მოსა-
ცილებლად; ელექტრონული მოწყობილობები 
აქერცლილი კანის მოსაცილებლად; ელექ-
ტრონული ფეხის ქლიბები; ელექტრონული 
ფრჩხილის ქლიბები;  გორგოლაჭიანი თავაკე-
ბი ელექტრონული ფეხის ქლიბებისათვის;  
საცვლელი გორგოლაჭიანი თავაკები ელექ-
ტრონული ფეხის ქლიბებისათვის; გორგო-
ლაჭიანი თავაკები ელექტრონული ფრჩხილის 
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ქლიბებისათვის; საცვლელი გორგოლაჭიანი 
თავაკები ელექტრონული ფრჩხილის ქლიბე-
ბისთვის; ნაწილები და დეტალები ყველა ზე-
მოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83609 A 
(210) AM 83609 
(220) 2015 08 28 
(731) ლრკ პროდაქტს ლიმიტიდ  

103-105 ბას როუდი, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო  

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

SCHOLL DIAMOND 
CRYSTALS 

(511)     
8 – მანიკურის ან პედიკურისთვის განკუთვნი-
ლი საყოფაცხოვრები ხელის ინსტრუმენტები 
და მოწყობილობები; ხელის ინსტრუმენტები 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; ხელის 
ინსტრუმენტები აქერცლილი კანის მოსაცი-
ლებლად; გორგოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; გორ-
გოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე აქერცლილი კა-
ნის მოსაცილებლად; ფრჩხილის მოსაჭრელი 
ინსტრუმენტები; ფეხის ქლიბები; ფრჩხილის 
ქლიბები; მაკრატელი; პინცეტები; ინსტრუ-
მენტები, მოწყობილობები და აპარატურა ფე-
ხისა და კანის მოვლისათვის; ელექტრონული 
მოწყობილობები გაუხეშებული კანის მოსა-
ცილებლად; ელექტრონული ფეხის ქლიბები; 
გორგოლაჭიანი თავაკები ელექტრონული ფე-
ხის ქლიბისათვის; ელექტრონული ფრჩხილის 
ქლიბი; საცვლელი გორგოლაჭიანი თავაკები 
ელექტრონული ფეხის ქლიბისათვის; გორგო-
ლაჭიანი თავაკები ელექტრონული ფრჩხილის 
ქლიბისათვის; საცვლელი გორგოლაჭიანი 
თავაკები ელექტრონული ფრჩხილის ქლიბი-
სათვის; ნაწილები და დეტალები ყველა ზე-
მოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის.         
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83610 A 
(210) AM 83610 
(220) 2015 08 28 
(731) ლრკ პროდაქტს ლიმიტიდ  

103-105 ბას როუდი, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო  

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

SCHOLL VELVET SMOOTH 
(511)     
3 – ფეხის, ხელის, ფრჩხილების, ტანისა და კა-
ნის მოვლის არასამედიცინო დანიშნულების 
პრეპარატები; კრემები, გელები, ლოსიონები, 

ზეთები, ბალზამები, პუდრები, ტუალეტის 
ტალკი და აეროზოლები ფეხზე, ხელზე, 
ფრჩხილებზე, ტანზე და კანზე გამოსაყენებ-
ლად; არასამედიცინო დანიშნულების პრეპა-
რატები ფეხის, ხელის, ტანისა და კანის და-
სამუშავებლად, მოსავლელად, გასაწმენდად, 
დასარბილებლად, აღსადგენად და სარელაქ-
საციოდ; აბაზანის მისაღები წყალში დასამა-
ტებელი არასამედიცინო პრეპარატები  მარი-
ლების, ზეთების და სხვა  სახით; აბის ფორმის 
წყალში დასამატებელი პრეპარატები; არასა-
მედიცინო ტუალეტის საშუალებები, დეზო-
დორანტები; მადეზოდორირებელი კრემე-
ბი/გელები/ლოსიონები/ პუდრები, ტუალეტის 
ტალკი და აეროზოლი;  საფენის დასალბობი 
დეზოდორანტები; ფეხის დეზოდორანტები; 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი, რო-
მელიც განკუთვნილია ფრჩხილის, ტერფისა 
და ფეხის მოსავლელად.  
 

8 – ხელის ინსტრუმენტები ან მოწყობილობე-
ბი მანიკურის ან პედიკურისათვის სახლში 
გამოსაყენებლად; ხელის ინსტრუმენტები გა-
უხეშებული კანის მოსაცილებლად; ხელის 
ინსტრუმენტები აქერცლილი კანის მოსაცი-
ლებლად; გორგოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე 
გაუხეშებული კანის მოსაცილებლად; გორ-
გოლაჭიანი ქლიბები ფეხზე აქერცლილი კა-
ნის მოსაცილებლად; ფრჩხილის მოსაჭრელი 
ინსტრუმენტები; ფეხის ქლიბები; ფრჩხილის 
ქლიბები; მაკრატელი; პინცეტები; ნაწილები 
და დეტალები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83630 A 
(210) AM 83630 
(220) 2015 08 31 
(731) უილიამ გრანტ & სანზ ლიმიტიდ  

ზე გლენფიდიჩ დისტილერი, დაფტაუნი,  
ბენფშირი, შოტლანდია, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

GLAN 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83631 A 
(210) AM 83631 
(220) 2015 08 31 
(731) ვალმარკ, ა.ს.   

ოლდრიჩოვიცე  ს. 44, 739 61 ტრინეს,  
ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540)  

Марсианчики 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული 
პრეპარატები; ვიტამინები, მინერალები და 
მიკროელემენტები; დიეტური და საკვები ნივ-
თიერებები; სამედიცინო დანიშნულების   სა-
კონდიტრო ნაწარმი, პასტილები, ტაბლეტები, 
კაფსულები ან საღეჭი რეზინი; სამედიცინო 
ვაჟინები; სამედიცინო დანიშნულების მცენა-
რეების ექსტრაქტები; საკვები დანამატები ვი-
ტამინებით, მინერალებით ან  მიკროელემენ-
ტებით გამდიდრებული; ვიტამინის პრეპარა-
ტები; მულტივიტამინის პრეპარატები; მინერა-
ლები და მულტიმინერალური პრეპარატები; 
მცენარეული ჩაი; სამედიცინო დანიშნულების 
მცენარეები; მინერალური წყლები და დიეტუ-
რი სასმელები სამედიცინო მიზნებისთვის; სა-
მედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები; 
სამედიცინო მიზნებისთვის ალბუმინური პრე-
პარატები ან საკვები პროდუქტები; ბალზამე-
ბი, კრემები და მალამოები სამედიცინო მიზ-
ნებისთვის; სამედიცინო ზეთები; ცხიმები სა-
მედიცინო მიზნებისთვის; სალბუნები; წებვა-
დი სახვევები სამედიცინო მიზნებისთვის; სა-
მედიცინო დანიშნულების მარილები; ტინქტუ-
რები (ნაყენები) სამედიცინო მიზნებისთვის; 
ვიტამინები და მინერალური საკვები კონცენ-
ტრატების სახით; ცილის კონცენტრატები სა-
კვები პროდუქტებისთვის განკუთვნილი საკ-
ვები პრეპარატების ჩათვლით; საფუარი ფარ-
მაცევტული მიზნებისთვის; თერაპიული ეფექ-
ტის მქონე საკვები დანამატები; საკვები და-
ნამატები ადამიანის საკვები პროდუქტების-
თვის; საკვები დანამატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83702 A 
(210) AM 83702 
(220) 2015 09 04 
(731) სილქ როუდ გრუპ ეს.ეი.  

აკარა ბილდინგ, 24 დე კასტროს ქუჩა,  
უიქემზ ქეი 1, როუდ თაუნი,  
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

(740) მიხეილ ჭიღლაძე 
(540) 

 

(591) მწვანე და თეთრი  
(531) 01.15.11, 26.01.16, 29.01.03 
(511)     
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი 
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველე-
ბელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვა-
ვი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათე-
ბელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქე-
ბი და სანთლები, ელექტროენერგიის მოპო-
ვება. 
 

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 საყო-
ფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიე-
რებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; სა-
ბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა);  სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოე-
ბა (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესა-
ფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 
კლიშე. 
 

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

25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვი. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სა-
ნელებლები; საკვები ყინული. 
 

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
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37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 

38 – კავშირგაბმულობა, ტელევიზია, მაუწყებ-
ლობის ტრანზიტი. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება, ელ-
ექტროენერგია. 
 

40 – მასალების დამუშავება. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება, აზარტული/მომგებიანი თამაშობე-
ბი. 
42 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა; სამედიცინო, ჰიგიენური და 
კოსმეტიკური მოვლა; სავეტერინარო და სა-
სოფლო-სამეურნეო სამსახური; იურიდიული 
სამსახური; სამრეწველო და სამეცნიერო გა-
მოკვლევები და დამუშავება; პროგრამირება; 
მომსახურება, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასს. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა, სასტუმრო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83707 A 
(210) AM 83707 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Vocasept 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები;  სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83708 A 
(210) AM 83708 
(220) 2015 09 07 

(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  
პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Naturosil 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები;  სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83710 A 
(210) AM 83710 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Effadol 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-
პარატები;  სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83711 A 
(210) AM 83711 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Niquest 
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(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების  ჰიგიე-
ნური პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური და-
ნამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათ-
ვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის და-
საბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83712 A 
(210) AM 83712 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Effafen 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83713 A 
(210) AM 83713 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Effadeine 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-

ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83714 A 
(210) AM 83714 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

Recorub 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83716 A 
(210) AM 83716 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Recodrops 
(511)    
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83717 A 
(210) AM 83717 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Recohaler 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83718 A 
(210) AM 83718 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Recosip 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83719 A 
(210) AM 83719 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

(540)  

Reconaturals 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83720 A 
(210) AM 83720 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Recofusion 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83721 A 
(210) AM 83721 
(220) 2015 09 07 
(731) მაკპარ ექსპორტზ პრაივიტ ლიმიტიდ  

პლოტ N6-ა, სეკტორ-დ, აკვნ ინდასტრი- 
ალ ეარია, მანდიდიპ - 462046 დისტრიკტ  
რაისენ (მ.პ.), ინდოეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Herbosil 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
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ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84062 A 
(210) AM 84062 
(220) 2015 10 02 
(731) გაილიდ საიენსის აირლენდ უკ  

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Xaрвони 
(511)    
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
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(111) M 2016 26881 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 77725 A 
(220) 2014 06 27 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“  

სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26882 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 77946 A 
(220) 2014 07 14 
(732) ოულდ ნეივი (იტმ) ინკ.   

2 ფოლსონ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,  
კალიფორნია 94105, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26883 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78130 A 
(220) 2014 07 29 
(732) შპს „ტყუპების საღვინე სახლი  

ნაფარეულში“ 
სოფ. ნაფარეული, 2211, თელავის  
რაიონი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26884 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78238 A 
(220) 2014 08 07 
(732) შორენა გზირიშვილი 

მშენებელთა 32/14, რუსთავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26885 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78254 A 
(220) 2014 08 09 
(732) ჰენკუკ ტაია  უორლდუაიდ კო., ლტდ.    

133, ტეჰერან-რო (იოკსამ-დონგი),  
განგნამ-გუ, სეული, 135-723, კორეის  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26886 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 

 
 
 
(260) AM 2015 78392 A 
(220) 2014 08 26 
(732) მაკდონალდ′ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  

კომპანი, ლტდ.  
კორპორაცია ორგანიზებულია და საქმი- 
ანობს დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით  
2711 სენტერვილ როუდი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26887 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78393 A 
(220) 2014 08 26 
(732) ზე ჯილეტ კომპანი   

უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი  
02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26888 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78535 A 
(220) 2014 09 05 
(732) ელემენტოს ტრეიდ ლიმიტედ 

ავლონოს, 1 მარია ჰაუსი, კვიპროსი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26889 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78594 A 
(220) 2014 09 10 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“  

სანაპიროს ქ. 10, 0108, თბილისი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26890 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78816 A 
(220) 2014 09 26 
(732) სს „თბილღვინო“ 

სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26891 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 78926 A 
(220) 2014 10 01 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(732) სკეჩერს იუ.ეს.ეი., ინკ. II,  
დელავერის კორპორაცია 
228 მანჰეტენ ბიჩ ბლვდ., მანჰეტენ ბიჩი,  
კალიფორნია 90266, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26892 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79050 A 
(220) 2014 10 10 
(732) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტედ   

არქ. მაკარიუ III, 69, ტლაის ტაუერ,  
მე-3 სართ., ოფისი 301, 1070, ნიქოზია,  
კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26893 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79065 A 
(220) 2014 10 13 
(732) კიან ბასპარ კარან კო.   

No.229, ჩრდილოეთ ბაღესტანის  
ქ., ბაჰარესტანის ინდუსტრიული  
ქალაქის მე-2 ნაწილი, კარაჯ-ღაზვინის  
გზის მე-5 კილომეტრი, 3197935551  
კარაჯი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26894 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79066 A 
(220) 2014 10 13 
(732) კიან ბასპარ კარან კო.   

No.229, ჩრდილოეთ ბაღესტანის  
ქ., ბაჰარესტანის ინდუსტრიული  
ქალაქის მე-2 ნაწილი, კარაჯ-ღაზვინის  
გზის მე-5 კილომეტრი, 3197935551  
კარაჯი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26895 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79100 A 
(220) 2014 10 16 
(732) ეფლ ინკ.   

1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26896 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79116 A 

(220) 2014 10 16 
(732) ქლოუზდ ჯოინტ-სტოკ კომპანი  

`ბიოკად~ 
სვიაზი სტრიტი, ბლდ. 34, ლიტერ A,  
პეტროდვორცოვი დისტრიკტი,  
სტრელნა, RU-198515, სანკტ-პეტერბურ- 
გი, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26897 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79118 A 
(220) 2014 10 16 
(732) ჩაინა ტობაკო გუანსი ინდასტრიალ კო.,  

ლტდ.   
No.28, ბეიჰუ საუზ როუდი, ქსიქსიან- 
გტანგ დისტრიკტი, ნანინი გუანსი,  
ჩინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26898 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79136 A 
(220) 2014 10 20 
(732) გიორგი ჭელიძე 

დიღმის მას., Iკვ., კორპ. 13, ბ. 21,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26899 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79164 A 
(220) 2014 10 21 
(732) ორანჯ ბრენდ სერვისიზ ლიმიტიდ  

3 მორ ლონდონ რივერსაიდი, ლონდონი,  
SE1 2AQ, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26900 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79290 A 
(220) 2014 10 31 
(732) შპს `სითი 12~ 

კრწანისის ქ. 7, თბილისი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26901 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79292 A 
(220) 2014 10 31 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის  

კორპორაცია 
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უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრუნსვიკი, ნიუ-ჯერზი, 08933-7001, 
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26902 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79890 A 
(220) 2014 12 11 
(732) გაილიდ საიენსის აიალენდ უკ  

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26903 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79949 A 
(220) 2014 12 16 
(732) ვიაკომ ოვერსიზ ჰოლდინგს კ.ვ.   

ლანჰუის ჟონში, კაია რიშარ ჟ. ბოჟონი  
Z/N, კიურასაო, კურასაო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26904 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79950 A 
(220) 2014 12 16 
(732) ვიაკომ ოვერსიზ ჰოლდინგს კ.ვ.   

ლანჰუის ჟონში, კაია რიშარ ჟ. ბოჟონი  
Z/N, კიურასაო, კურასაო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26905 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79952 A 
(220) 2014 12 16 
(732) ვიაკომ ინტერნეშენელ ინკ.   

1515 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 
 10036, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26906 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79955 A 
(220) 2014 12 17 
(732) უნაითიდ უაინერი ენდ დისთილერი  

კო, ლტდ 
14, სანგსომ ბილდინგ, სოი იასუბ 1,  
ვიბავადი რანგსით როუდ, ჩომფონ საბ- 
დისტრიკთ, ჩატუჩაჰ დისტრიკთ,  
ბანგკოკი 10900, ტაილანდი 

__________________________________________ 

(111) M 2016 26907 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 79987 A 
(220) 2014 12 23 
(732) რეემტსმა სიგარეტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26908 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80007 A 
(220) 2014 12 26 
(732) შპს შპს `ეი-ბი-სი ფარმაცია~ 

სანაპიროს ქ. 10, თბილისი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26909 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80437 A 
(220) 2015 01 23 
(732) კონსტელეიშენ ბრენდს იუ.ეს.  

ოპერეიშენზ, ინკ.  
235 ნორთ ბლუმფილდ როუდი,  
კანანდეიგუა, ნიუ-იორკი 14424, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26910 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80464 A 
(220) 2015 01 26 
(732) გესტმიუზიკ ენდემოლ, ს.ა.უ.   

სანტა ელიონორ, 3, 08024 ბარსელონა,  
ესპანეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26911 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80491 A 
(220) 2015 01 27 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26912 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80502 A 
(220) 2015 01 27 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ  
__________________________________________ 
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(111) M 2016 26913 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(260) AM 2015 80561 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ანავიდ აგრიკალჩერელ სოსაიეტი ლტდ.   

კიბუც კირიატ ანავიმი, ისრაელი 
__________________________________________ 
 
111) M 2016 26917 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80577 A 
(220) 2015 02 02 
(732) გრუპ მონეტიკო ინტერნასიონალ ინკ.  

1, კომპლექს დესჟარდინი, 36 ეტაჟი,  
ტურ სიუდი, მონრეალი, კვებეკი H5B 1B2  
კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26918 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80583 A 
(220) 2015 02 03 
(732) გაილიდ საიენსის აიალენდ უკ   

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26919 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80646 A 
(220) 2015 02 09 
(732) ავთანდილ კურტანიძე 

ოსტროვსკის ქ. 22, 5700 ხაშური, 
საქართველო; 
მამუკა გრიგალაშვილი 
სულხან ცინცაძის ქ.7, ბ. 27, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26920 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80709 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26921 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 

(260) AM 2015 80711 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26922 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80719 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26923 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80721 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26924 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80723 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26925 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80725 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201-3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26926 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80762 A 
(220) 2015 02 13 
(732) შპს `ეი-ბი-სი ფარმაცია~ 

 სანაპიროს ქ. 10, თბილისი,  
 საქართველო 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2016 26927 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 80882 A 
(220) 2015 02 18 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო.  

პ.ო. ბოქს 61051, ჯებელ ალი ფრი ზონ,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26928 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81039 A 
(220) 2015 03 02 
(732) ზე ჯილეტ კომპანი  

უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26929 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81076 A 
(220) 2015 03 05 
(732) ჯითი ტაიერ პტე. ლტდ.   

9 ოქსლი რაიზ, 01-02, ზე ოქსლი,  
სინგაპური 238697, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26930 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81233 A 
(220) 2015 03 16 
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ა.შ.   

ქისიქლი მაჰალესი, ჩეშმე ჩიქმაზი სოქაქ   
N6/1 იუსქიუდარ სტამბოლი,  თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26931 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81234 A 
(220) 2015 03 16 
(732) ბესლერ გიდა ვე ქიმია სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ  შირქეთი  
შეიჰლი რამაზანოღლუ  მაჰ. მაჰმუთ  
ბაირამ  ჯად. No:88 ფენდიქი სტამბოლი, 
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26932 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81250 A 

(220) 2015 03 16 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26933 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81251 A 
(220) 2015 03 16 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2016 26934 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81252 A 
(220) 2015 03 16 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26935 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81266 A 
(220) 2015 03 17 
(732) შპს `თბილისის ტრეიდერთა კლუბი~ 

კ. მარჯანიშვილის ქ. 16, კორპ.4ა, ბ. 3,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26936 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81297 A 
(220) 2015 03 18 
(732) შპს ` BG ბჯ~ 

სანზონა კორ. 6, ბ. 28, 0141, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26937 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81333 A 
(220) 2015 03 19 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა   

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

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2016 26938 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81390 A 
(220) 2015 03 25 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო  

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26939 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81391 A 
(220) 2015 03 25 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26940 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(260) AM 2015 81755 A 
(220) 2015 04 22 
(732) შპს ,,Bolero & Company“  

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, ბ. 13, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2016 M 2016 26914 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(210) AM 86423 
(220) 2016 03 02 
(732) ინდივიდუალნიი პრედპრინიმატელ  

პავლოვა ელენა ვლადიმიროვნა 
მოჟაისკოე შოსე, დ. 24, კვ. 51, 121471,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 24.07.01, 26.04.09, 27.05.17 
(511)     
9 – ელექტრული აკუმულატორები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 M 2016 26915 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(210) AM 86591 
(220) 2016 03 15 
(732) შპს „ვეგა ჯორჯია“   

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 64ა, 0186, 
თბილისი, საქართველო 

(740) ირაკლი კოხტაშვილი 
(540)  

BERG 
(511)    
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები 
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, 
განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინკუ-
ბატორები. სავაჭრო აპარატები. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ- 
 

 
 
 
 
 
 
 
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი,  გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომ-
პაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამ-
წერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმ-
ნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, 
გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 M 2016 26916 R 
(151) 2016 03 28 
(181) 2026 03 28 
(210) AM 86691 
(220) 2016 03 22 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი და სხვადასხვა ტონის ლურჯი  
(531) 03.07.16, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.12 
(511)     
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და   კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________  
 
(111) M 2016 26941 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(210) AM 86564 
(220) 2016 03 15 
(732) აზიენდე ქიმიკე რიუნიტე ანჯელინი  

ფრანჩესკო - ა.ს.რ.ა.ფ.-ს.პ.ა.   
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540) 

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 

 
#7  2016 04 11 

 
112 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.19 
(511)    
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; სპრეი ადგი-
ლობრივი გამოყენებისათვის; ანალგეტიკური 
და ანტისეპტიკური პრეპარატები პირველადი 
რესპირატორული ტრაქტის დაავადებების სა-
მკურნალოდ. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26942 R 
(151) 2016 03 29 
(181) 2026 03 29 
(210) AM 86535 
(220) 2016 03 10 
(732) შპს `ახალი ქართული ჩაი~ 

მაზნიაშვილის ქ. 4, დიდუბე-ჩუღურეთის  
რაიონი, კომერციული ფართი 2, სართ. 1,  
0102, თბილისი, საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) კრემისფერი, ყვითელი, ხაკისფერი,  

მუქი ყვითელ-ყავისფერი, მკრთალი  
მწვანე, ზომიერად მწვანე 

(531) 25.01.25, 25.07.25, 27.05.01, 28.19, 29.01.15 
(526) სიტყვებისთვის ,,ახალი ქართული ჩაი“, 
,,New Georgian Tea“ დამოუკიდებელი დაცვა არ 
მოითხოვება. 
(511)     
30 – ჩაი, ჩაის სასმელები, ყინულიანი ჩაი. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26943 R 
(151) 2016 04 01 
(181) 2026 04 01 
(210) AM 86694 
(220) 2016 03 23 
(732) შპს ,,ს გემბლინგ ჰოლი“   

ამაღლების ქ.  12, სად. 1, ბ. 1, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

(540) 

 
(591) თეთრი, რუხი, წითელი, შავი  
(531) 26.01.18, 26.04.10, 27.05.22, 29.01.14 
(511)     
41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავე-
ბისა და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, 
გადაცემული გლობალური კომპიუტერული 
ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, PDA 
(ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობი-
თა და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-
ლაინ ელექტრონული კაზინოს მომსახურებე-
ბი; თამაშების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ 
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, 
ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორ-
ტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების 
მომსახურებები, გადაცემული გლობალური 
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტე-
ლეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გა-
სართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინ-
ტერაქტიული ერთრანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) 
აზარტული თამაშების მოწყობა და ჩატარება 
გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობი-
ლური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერ-
სონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილუ-
რი გასართობი სისტემებით; ლატარიისა და 
აზარტული თამაშების სისტემის მართვა, კერ-
ძოდ, ლატარიისა და რულეტის მოწყობა და 
ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლით, მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფ-
რული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა 
და მობილური გასართობი სისტემებით; გარ-
თობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო ბარა-
თების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარ-
ტული თამაშები საკრედიტო ბარათების გა-
მოყენებით თანხის უზრუნველსაყოფად; სწავ-
ლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარ-
ტულ თამაშებთან დაკავშირებული რჩევებითა 
და საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნ-
ველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათა-
მაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები და 
ნიძლავების მიღება. 
_____________________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2016 26944 R 
(151) 2016 04 01 
(181) 2026 04 01 
(210) AM 86695 
(220) 2016 03 23 
(732) შპს ,,ს გემბლინგ ჰოლი“   

ამაღლების ქ.  12, სად. 1, ბ. 1, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
 

(591) თეთრი, რუხი, მწვანე, შავი  
(531) 26.01.18, 26.04.10, 27.05.22, 29.01.14 
(511)     
41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, 
კერძოდ, ისეთი ინტერაქტიული აზარტული 
თამაშების რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზ-
რუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სა-
თამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები-
სა და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, 
გადაცემული გლობალური კომპიუტერული 
ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, PDA 
(ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობი-
თა და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-
ლაინ ელექტრონული კაზინოს მომსახურებე-
ბი; თამაშების მომსახურებები, კერძოდ, ისეთ 
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, 
ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორ-
ტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების 
მომსახურებები, გადაცემული გლობალური 
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტე-
ლეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გა-
სართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინ-
ტერაქტიული ერთრანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) 
აზარტული თამაშების მოწყობა და ჩატარება 
გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობი-
ლური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერ-
სონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობი-
ლური გასართობი სისტემებით; ლატარიისა 
და აზარტული თამაშების სისტემის მართვა, 
კერძოდ, ლატარიისა და რულეტის მოწყობა 
და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული 
ქსელით, მობილური ტელეფონებით, PDA-ს 
(ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეო-
ბითა და მობილური გასართობი სისტემებით; 
გართობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო 
ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ 
აზარტული თამაშები საკრედიტო ბარათების 

გამოყენებით თანხის უზრუნველსაყოფად; 
სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ 
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული რჩე-
ვებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, 
სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლა-
ვები და ნიძლავების მიღება. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26945 R 
(151) 2016 04 01 
(181) 2026 04 01 
(210) AM 86620 
(220) 2016 03 16 
(732) შპს `ვინაგორა~ 

გ. ტაბიძის ქ. 15, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თამარ ზასუხინა 
(540) 

 
(591) ყავისფერი, თეთრი  
(531) 02.03.22, 05.01.16, 27.05.24, 29.01.07 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და), მათ შორის, ღვინო, ჭაჭა და ქართული 
ბრენდი.  
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26946 R 
(151) 2016 04 04 
(181) 2026 04 04 
(210) AM 86512 
(220) 2016 03 09 
(732) შპს `გრინ ეფლი ჯორჯია~  

ი. ხვიჩიას ქ. 15ა, ბ. 13, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გვანცა მიქუჭაძე 
(540)  

iTechnic 
აიტექნიკი 

(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26947 R 
(151) 2016 04 04 
(181) 2026 04 04 
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sasaqonlo niSnebi 

(210) AM 86690 
(220) 2016 03 22 
(732) სს `საქართველოს ბანკი~ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

TSKAP 
(511)     
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები, მათ შორის, საბანკო საქმიანობა, ვა-
ლუტის გაცვლა, პორტფელის მართვა, უზ-
რუნველყოფილი სესხები, ვალის დაბრუნების 
(ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და საკ-
რედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, აქ-
ციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა და ყველა მომსახურე-
ბა, რომელიც შეიძლება შეასრულოს ბანკმა, 
უძრავი ქონების მართვა; საბანკო და ფინან-
სური მომსახურება გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელის მეშვეობით; მობილური ტელე-
ფონების მეშვეობით გადახდის მომსახურება; 
განსაკუთრებით საქველმოქმედო საქმიანობა, 
მათ შორის, საქველმოქმედო სახსრების შეგ-
როვება. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26948 R 
(151) 2016 04 05 
(181) 2026 04 05 
(210) AM 86555 
(220) 2016 03 11 
(732) შპს „ჯ ჯ ალკო“ 

პეკინის გამზ. 17ა, ბ. 25, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თეიმურაზ ჭუმბურიძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, წითელი, ოქროსფერი  
(531) 05.07.02, 25.01.05, 26.01.17, 27.05.24,  

27.07.01, 29.01.14 
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანო-
ბაში, ხოლო მასში გამოყენებული სიტყვიერი 
აღნიშვნა „VODKA“ არ წარმოადგენს დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვის ობიექტს. 
(511)    
33 – არაყი. 
_____________________________________________________ 

(111) M 2016 26949 R 
(151) 2016 04 06 
(181) 2026 04 06 
(210) AM 86689 
(220) 2016 03 22 
(732) სს `საქართველოს ბანკი”   

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

წკაპ 
(511)     
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაცი-
ები, მათ შორის, საბანკო საქმიანობა, ვალუ-
ტის გაცვლა, პორტფელის მართვა, უზრუნ-
ველყოფილი სესხები, ვალის დაბრუნების 
(ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და საკ-
რედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, აქ-
ციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა და ყველა მომსახუ-
რება, რომელიც შეიძლება შეასრულოს ბან-
კმა, უძრავი ქონების მართვა; საბანკო და ფი-
ნანსური მომსახურება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით; მობილური ტე-
ლეფონების მეშვეობით გადახდის მომსახუ-
რება; განსაკუთრებით საქველმოქმედო საქმი-
ანობა, მათ შორის, საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26950 R 
(151) 2016 04 06 
(181) 2026 04 06 
(210) AM 86479 
(220) 2016 03 07 
(732) შპს `დს გრუპი DS GROUP~ 

პუშკინის ქ. 132, ბათუმი, საქართველო 
(740) ამირან ცეცხლაძე 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, წითელი  
(531) 01.15.19, 26.15.13, 27.05.24, 29.01.12 
(511)     
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 #7  2016 04 11 

 
115 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2016 26951 R 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(210) AM 86575 
(220) 2016 03 15 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტედ  

უეი ქორთ უესთ, იუნიონ როუდი,  
ფარნჰამი, სარი GU9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

J B 7  James Bond 
(511)     
34 – თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_____________________________________________________ 
 
(111) M 2016 26952 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(210) AM 86674 
(220) 2016 03 18 
(732) გრინდექს, აქციუ საბიედრიბა  

(გრინდექს, ჯოინტ სტოკ კომპანი)   
კრუსტპილს სტრიტ 53, რიგა LV-1057,  
ლატვია  

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

PAXIFOR 
პაქსიფორი 

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

 
 #7  2016 04 11 

 
116 



 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(260) AM 2016 78531 A* 
(800) 1213404 
(891) 2014 05 27 
(731) RIEKER HOLDING AG   

Stockwiesenstrasse 1, CH-8240 Thayngen,  
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)     
18 – Leather and imitation leather, and products of 
leather and imitation leather, included in this class 
(accessories for clothing), including shoe bags; suit-
cases, trunks and traveling bags, bags and hand bags, 
luggage; pocket wallets, purses; umbrellas, parasols 
and walking sticks. 
 

25 – Shoes, footwear, soles, inner soles for footwear; 
parts, components and accessories for the above 
items, included in this class; headgear for wear; 
waist belts [clothing]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78935 A* 
(800) 1216949 
(891) 2014 02 24 
(731) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER  

ENTERTAINMENT (also trading as  Sony  
Computer Entertainment Inc.)   
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan 

(540)  

PlayStation 
(511)     
9 – Cellular phones; cell phone straps; set-top boxes; 
digital set-top boxes; earphones for mobile computer 
terminals; digital cameras; video cameras; headpho-
nes; microphones; earphones; smartphones; video 
disc players; video recorders; DVD players; DVD 
recorders; optical disc players; optical disc recor-
ders; compact disc players; compact disc recorders; 
television receivers; modems; Webcams; down-
loadable computer game programs for cellular pho-
nes, mobile computer terminals, set-top boxes, DVD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
players connected to network and television sets 
connected to network; downloadable computer game 
software; downloadable video game software; down-
loadable game programs for computer and video 
games online and via mobile computers, mobile 
communication devices, digital televisions and set-
top boxes; computer programs for document mana-
gement; computer screen saver software; computer 
software for encryption; computer software for orga-
nizing and viewing digital images and photographs; 
computer software for processing digital images; 
computer software for processing digital music files; 
computer software for use in relation to digital ani-
mation and special effects of images; music-com-
position software; software to control and improve 
audio equipment sound quality; virtual reality game 
software; computer software for editing and compo-
siting digital still images and videos; computer prog-
rams for creating, editing and processing images, 
videos, illustrations, characters and graphics; com-
puter software for processing digital images and vi-
deos; mobile computer terminals; keyboards for 
mobile computer terminals; mouse for mobile com-
puter terminals; memory cards for mobile computer 
terminals; remote controllers for mobile computer 
terminals; computer joysticks; game programs for 
home video game machines; game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; down-
loadable or installable computer and video game 
programs for home video game machines; down-
loadable or installable additional image data for 
home video game machines; downloadable or ins-
tallable computer and video game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; down-
loadable or installable additional image data for 
hand-held games with liquid crystal displays; game 
programs for arcade video game machines; prere-
corded audio compact discs; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable music files; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs re-
corded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; effecters for electric 
or electronic musical instruments; downloadable 
game character images featuring video games and 
computer games; downloadable image file contai-
ning artwork, text, audio, video, games and Internet 
Web links relating to sporting and cultural activities; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; downloadable images for cellular 
phones and mobile computer terminals; prerecorded 

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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video discs, video tapes, CD-ROMs, DVD-ROMs 
and optical discs featuring entertainment in the na-
ture of action adventure, drama, comedy, romance, 
science fiction, horror and mystery; downloadable 
standby image for cellular phones; downloadable 
electronic publications in the nature of books, ma-
nuals, magazines, newspapers in the field of video 
games, game software, music and video movies; ear-
phones for home video game machines; headphones 
for home video game machines; microphones for 
home video game machines; keyboards for home 
video game machines; mouse for home video game 
machines; Webcams exclusively for use with home 
video game machines; earphones exclusively for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; 
headphones exclusively for use with hand-held ga-
mes with liquid crystal displays; microphones exc-
lusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; keyboards exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; mouse 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays. 
 

28 – Coin-operated arcade video game machines; ar-
cade video game machines; amusement machines 
and apparatus for use in amusement parks; toy ac-
tion figures; cards for trading card games; mini-car 
toys; toy model rockets; astronaut-shaped toys; 
battery-powered computer game with LCD screen; 
electronic games for the teaching of children; elec-
tronic targets for games and sports; electronic action 
toys; home video game machines; handset cradles 
for home video game machines; game controllers for 
home video game machines; joysticks exclusively 
for use with home video game machines; protective 
carrying cases specially adapted for handheld video 
games; thin film for protecting displays of hand-held 
games with liquid crystal displays; hand-held games 
with liquid crystal displays; support stands exclu-
sively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; model toys; radio control receivers 
and transmitters for model toys; motor controllers 
for model toys; dolls; dice games; game cards; game 
equipment; chess games; checker sets; playing 
cards; trading card games; dominoes; conjuring ap-
paratus; billiard equipment; chest expanders; golf 
ball markers; golf clubs; golf bags; surf boards; ski 
cases; ski bindings; golf tees; paragliders; bowling 
bags; boxing gloves; rackets for tennis or badmin-
ton; guts for rackets for tennis or badminton; racket 
cases for tennis or badminton; roller skates; statio-
nary exercise bicycles and rollers therefor; waters-
kis; baseball gloves; archery bows; fishing rods; 
fishing tackle. 
 

38 – Electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; provi-
ding Internet chatrooms; providing telecommunica-
tions connections to the Internet; providing teleco-
mmunications connections to a global computer net-

work; rental of access time to global computer net-
works by electronic computer terminals, video game 
consoles or hand-held games with liquid crystal 
displays; computer aided transmission of message 
and images; automatic transmission of digital data 
by telecommunication; electronic exchange of image 
and sound data via a video-on-demand service; com-
munication by electronic computer terminals, video 
game consoles or hand-held games with liquid crys-
tal displays; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio con-
tent provided via a video-on-demand service via the 
Internet; communication by mobile telephone; digi-
tal transmission services for audio and video data; 
consulting in the field of telecommunication servi-
ces, namely, transmission of voice, data, and docu-
ments via telecommunications networks; providing 
e-mail services; communication by computer termi-
nals; communication by telephone; transmission ser-
vices for transmitting video content stored on data 
storage area of users' severs to users' video game 
consoles, hand-held games with liquid crystal disp-
lays, cellular phones, set-top boxes and computer 
terminals via a video-on-demand service; television 
broadcasting; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; broadcasting of television programmes 
provided via a video-on-demand; news agency servi-
ces for electronic transmission; rental of telecommu-
nication equipment including telephones and facsi-
mile apparatus; rental of telecommunication equip-
ment for accessing to communication networks. 
 

41 – Online educational examination services; ana-
lyzing educational mathematic tests score and data 
for others; providing information about online edu-
cation; educational and instruction services relating 
to arts and crafts; sports instruction services; edu-
cational and training services relating to games; 
arranging of seminars; organization of seminars; 
providing on-line electronic publications in the field 
of music, not downloadable; providing on-line elec-
tronic publications in the field of game, not down-
loadable; providing on-line electronic publications in 
the nature of magazines in the field of art, not down-
loadable; providing on-line electronic publication in 
the nature of encyclopedia, not downloadable; provi-
ding non-downloadable electronic publications of 
pages and contents of dictionaries, encyclopedias, 
pictorial books and photo books by automatic search 
according to keywords requested from databases 
accumulated information data about the dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books via 
computer networks; providing non-downloadable el-
ectronic magazines of articles and columns by auto-
matic search according to pre-registered keywords 
via computer networks; providing non-downloadab-
le electronic publications of pages and contents of 
books in the field of art and music by automatic 
search according to keywords requested from data-
bases storing information about books in the field of 
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the art and music via the Internet or computer net-
works by computer terminals; services of reference 
libraries for books and magazines non-downloadable 
via computer networks; providing on-line, non-
downloadable, electronic dictionary, books and ma-
gazines via an electronic mail; providing non- down-
loadable electronic publications, namely, electronic 
dictionaries, electronic books in the field of com-
puter games, movies and entertainment videos and 
electronic magazines in the field of computer games, 
movies and entertainment videos; providing non-
downloadable electronic publications in the nature 
of manuals in the field of video game machines and 
computer game programs; services of reference lib-
raries for literature and documentary records; book 
rental; publication of books; providing non-down-
loadable still images, moving pictures, still images 
with sounds, audio animations and video images via 
communications networks by means of mobile pho-
nes; movie showing, movie film production, or mo-
vie film distribution; providing information for mo-
vie showing, movie film production, or movie film 
distribution; entertainment services, namely, pro-
viding non-downloadable images, pictures, sounds 
and music on the Internet or via computer networks 
via telecommunication networks; organization of 
competitions of on-line computer games; entertain-
ment services, namely, providing on-line non-down-
loadable computer games and video games via mo-
bile phone, mobile computer terminals, home video 
game machines and set-top boxes; providing on-line 
entertainment information relating to computer and 
video games via mobile phone, mobile computer 
terminals, home video game machines and set-top 
boxes; entertainment services, namely, providing on-
line non-downloadable interactive games, computer 
games, video games and electronic games; entertain-
ment services, namely, providing online non-down-
loadable interactive computer games and video 
games which are running on the Web server based 
on the demand of the Internet users; entertainment 
services, namely, providing online non-downloadab-
le computer games and video games via home video 
game machines, hand-held games with liquid crystal 
displays, cellular phones, television sets connected 
to network, DVD players connected to network, set-
top boxes and computers; entertainment services, 
namely, providing on-line non-downloadable com-
puter games and video games that may be accessed 
by network users via mobile phones and computers; 
entertainment services, namely, providing on-line in-
teractive computer games and video games that may 
be accessed by network via mobile phones and 
Internet; entertainment services, namely, providing 
on-line non-downloadable computer games and vi-
deo games that may be accessed by network via 
mobile phones and Internet; provision of movie, 
television and music video entertainment on an in-
teractive Web site via mobile phones and Internet; 

entertainment services, namely, providing online 
electronic games; entertainment services, namely, 
providing electronic games online in mobile wireless 
form and through computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; entertain-
ment services, namely, providing electronic games 
online in mobile wireless form and through com-
puter software platforms for social networking that 
may be accessed via the Internet, computers and wi-
reless devices, for play on external display screens, 
televisions, monitors, and game consoles; entertain-
ment services, namely, providing temporary use of 
non-downloadable electronic games through cloud 
computing environments that may be accessed via 
computers and wireless devices, and through com-
puter software platforms for social networking that 
may be accessed via the Internet, computers and wi-
reless devices; game services provided on-line from 
a computer network; entertainment services, namely, 
providing online quizzes; entertainment services, 
namely, providing online quiz games; entertainment 
services, namely, providing online non-downloadab-
le interactive computer and video game programs for 
quizzes which are running on the Web server based 
on the demand of the Internet users; entertainment 
services, namely, providing on-line non-downloa-
dable quiz games that may be accessed by network 
users via mobile phones and computers; entertain-
ment services, namely, providing on-line interactive 
quiz games that may be accessed by network via 
mobile phones and Internet; rental of memory me-
dium recorded game programs for home video game 
machines and electronic game machines with liquid 
crystal display; rental of memory medium recorded 
game programs; rental of toys; rental of amusement 
machines and apparatus; rental of game machines 
and apparatus. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 79027 A* 
(800) 410571C 
(891) 2014 09 15 
(731) CONSITEX S.A.   

Via Ligornetto 13, CH-6855 Stabio,  
Switzerland 

(540)  

ERMENEGILDO ZEGNA 
(511)     
24 – Fabrics consisting of wool, hair, silk, animal 
hair, rayon, jute, hemp, linen, cotton and other 
fibers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 79276 A 
(800) 1129493 
(891) 2014 06 05 
(731) Tovarystvo z obmezhenoui  vidpovidalnistiu   

"PHARMAGATE"  
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vul. Pecherskyi Uzviz, bud. 8, office 89,   
m. Kyiv 01023, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Adhesives for cosmetic purposes; after-shave lo-
tions; canned pressurized air for cleaning and dus-
ting purposes; volatile alkali (ammonia) (detergent); 
almond milk for cosmetic purposes; almond oil; al-
mond soap; amber (perfume); antiperspirant soap; 
antistatic preparations for household purposes; 
aromatics (essential oils); astringents for cosmetic 
purposes; badian essence; bath salts, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for baths; beauty 
masks; bergamot oil; flavorings (flavourings) for 
beverages (essential oils); bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic purposes; bleaching pre-
parations (laundry); bleaching salts; bleaching soda; 
laundry blueing; blueing for laundry; breath freshe-
ning sprays; color- colour- brightening chemicals for 
household purposes (laundry); cake flavourings (es-
sential oils); cakes of toilet soap; essential oils of 
cedarwood; essential oils of citron; preparations for 
cleaning dentures; cleaning preparations; cleansing 
milk for toilet purposes; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; color-removing preparations; 
colorants for toilet purposes; cosmetic kits; cosme-
tics; cosmetics for animals; cotton sticks for cosme-
tic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams; skin whitening creams; degreasers 
other than for use in manufacturing processes; dental 
bleaching gels; dentifrices; denture polishes; deo-
dorant soap; depilatories; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; disinfectant soap; dry-cleaning prepara-
tions; cosmetic dyes; eau de cologne; ethereal es-
sences; essential oils; extracts of flowers (perfumes); 
eyebrow cosmetics; cosmetic preparations for eye-
lashes; false eyelashes; fabric softeners for laundry 
use; false nails; floor wax; bases for flower perfu-
mes; soap for foot perspiration; laundry glaze; grea-
ses for cosmetic purposes; hair colorants; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; hydro-
gen peroxide for cosmetic purposes; potassium hy-
pochloride; jasmine oil; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; joss sticks; lacquer-removing prepara-
tions; laundry bleach; laundry soaking preparations; 
lavender oil; lavender water; sachets for perfuming 
linen; lipsticks; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up; 
make-up powder; make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; medicated soap; 
mint essence (essential oil); mint for perfumery; 
moustache wax; mouth washes, not for medical 
purposes; musk (perfumery); nail care preparations; 
nail polish; oil of turpentine for degreasing; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 

paint stripping preparations; cosmetic pencils; per-
fumery; shampoos for pets; polishing preparations; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris (fragran-
ces); pumice stone; rose oil; scale removing prepa-
rations for household purposes; scented water; scen-
ted wood; scouring solutions; shampoos; shaving 
preparations; shaving soap; shining preparations 
(polish); cosmetic preparations for skin care; soap; 
soap for brightening textile; soda lye; stain remo-
vers; sun-tanning preparations (cosmetics); talcum 
powder, for toilet use; terpenes (essential oils); toilet 
water; toiletries; decorative transfers for cosmetic 
purposes; washing soda, for cleaning; depilatory 
wax; deodorants for human beings or for animals. 
 

5 – Dental abrasives; absorbent cotton; acaricides; 
acetates for pharmaceutical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; aconitine; adhesive bands 
for medical purposes; adhesive plaster; fly catching 
adhesives; adhesives for dentures; adjuvants for 
medical purposes; air deodorising preparations; air 
purifying preparations; albumin dietary supple-
ments; albuminous foodstuffs for medical purposes; 
albuminous preparations for medical purposes; alco-
hol for pharmaceutical purposes; aldehydes for phar-
maceutical purposes; algicides; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical pur-
poses; alloys of precious metals for dental purposes; 
milk of almonds for pharmaceutical purposes; alu-
minium acetate for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams; amino acids for medical purposes; amino 
acids for veterinary purposes; anaesthetics; analge-
sics; angostura bark for medical purposes; animal 
washes; anthelmintics; anti-rheumatism bracelets; 
anti-rheumatism rings; anti-uric preparations; anti-
biotics; anticryptogamic preparations; antiparasitic 
collars for animals; antiparasitic preparations; anti-
septic cotton; antiseptics; appetite suppressants for 
medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; 
bacterial poisons; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; bouillons for bacteriological cul-
tures; bacteriological preparations for medical and 
veterinary use; balms for medical purposes; balsa-
mic preparations for medical purposes; hygienic 
bandages; menstruation bandages; bandages for 
dressings; barks for pharmaceutical purposes; thera-
peutic preparations 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 pharma-
ceutical purposes; biocides; biological preparations 
for medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; bismuth preparations for phar-
maceutical purposes; bismuth subnitrate for pharma-
ceutical purposes; blood for medical purposes; blood 
plasma; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; bracelets for medical purposes; diabetic 
bread adapted for medical use; breast-nursing pads; 
bromine for pharmaceutical purposes; bronchodi-
lating preparations; bunion pads; preparations for the 
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treatment of burns; by-products of the processing of 
cereals for dietetic or medical purposes; cachets for 
pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical 
purposes; preparations for callouses; calomel; camp-
hor for medical purposes; camphor oil for medical 
purposes; candy for medical purposes; candy, medi-
cated; powder of cantharides, capsules for medici-
nes; carbolineum (parasiticide); castor oil for medi-
cal purposes; cattle washes; caustic pencils; caustics 
for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as 
an insect repellent; cellulose esters for pharmaceu-
tical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes; cement for animal hooves; charcoal for 
pharmaceutical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; chemical preparations 
for medical purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
veterinary purposes; chemical reagents for medical 
or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical pre-
parations; chewing gum for medical purposes; chil-
blain preparations; chinoline for medical purposes; 
chloroform; tobacco-free cigarettes for medical pur-
poses; cinchona for medical purposes; contact lens 
cleaning preparations; deodorants for clothing and 
textiles; cocaine; cod liver oil; collodion for phar-
maceutical purposes; compresses; condurango bark 
for medical purposes; medicines for alleviating con-
stipation; solutions for use with contact lenses; che-
mical contraceptives; corn remedies; corn rings for 
the feet; cotton for medical purposes; cream of tartar 
for pharmaceutical purposes; creosote for pharma-
ceutical purposes; croton bark; cultures of microor-
ganisms for medical and veterinary use; curare; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
decoctions for pharmaceutical purposes; dental ce-
ments; 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; diastase for medical purposes; 
dietary supplements for animals; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; digestives for pharmaceutical purposes; 
digitalin; dill oil for medical purposes; disinfectants 
for chemical toilets; disinfectants for hygiene pur-
poses; dog lotions; dog washes; repellents for dogs; 
surgical dressings; dressings, medical; medicinal 
drinks; drugs for medical purposes; preparations for 
destroying dry rot fungus; elixirs (pharmaceutical 
preparations); enzyme preparations for medical pur-
poses; enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; enzymes for veteri-
nary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; 
esters for pharmaceutical purposes; ethers for phar-
maceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical 
purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; 
evacuants; eye-washes; eyepatches for medical pur-

poses; febrifuges; fennel for medical purposes; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; dietary fiber; first-aid bo-
xes, filled; fish meal for pharmaceutical purposes; 
flaxseed for pharmaceutical purposes; flour for phar-
maceutical purposes; flowers of sulphur for phar-
maceutical purposes; fly catching paper; fly destro-
ying preparations; food for babies; remedies for foot 
perspiration; formic aldehyde for pharmaceutical 
purposes; frostbite salve for pharmaceutical pur-
poses; fumigating pastilles; fumigation preparations 
for medical purposes; fungicides; gallic acid for 
pharmaceutical purposes; gamboge for medical pur-
poses; gases for medical purposes; gauze for dres-
sings; gelatine for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; germicides; 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; me-
dicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
semen for artificial insemination; iodides for phar-
maceutical purposes; iodine for pharmaceutical pur-
poses; iodoform; irish moss for medical purposes; 
isotopes for medical purposes; jalap; petroleum jelly 
for medical purposes; jujube, medicated; menstru-
ation knickers; lacteal flour for babies; lactose for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating pre-
parations; laxatives; lecithin for medical purposes; 
leeches for medical purposes; preparations of lime 
for pharmaceutical purposes; liniments; lint for me-
dical purposes; liquorice for pharmaceutical purpo-
ses; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
for veterinary purposes; lozenges for pharmaceutical 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; malt for pharma-
ceutical purposes; malted milk beverages for medi-
cal purposes; mangrove bark for pharmaceutical 
purposes; medicinal oils; medicinal roots; medicinal 
tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
dental purposes; medicines for human purposes; me-
dicines for veterinary purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; menstruation tampons; 
menthol; mercurial ointments; preparations for des-
troying mice; nutritive substances for microorga-
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nisms; chemical preparations to treat mildew; mil-
king grease; mineral food supplements; mineral wa-
ter salts; mineral waters for medical purposes; mint 
for pharmaceutical purposes; molding wax for den-
tists; moleskin for medical purposes; mothproofing 
paper; mothproofing preparations; mouthwashes for 
medical purposes; medicinal mud; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil 
for medical purposes; mustard plasters; myrobalan 
bark for pharmaceutical purposes; narcotics; nervi-
nes; preparations for destroying noxious animals; 
nutritional supplements; oil of turpentine for phar-
maceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations; oxygen for medical purposes; panty 
liners (sanitary); paper for mustard plasters; para-
siticides; pectin for pharmaceutical purposes; pep-
sins for pharmaceutical purposes; peptones for phar-
maceutical purposes; pharmaceutical preparations; 
phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
treating phylloxera; plasters for medical purposes; 
poisons; pomades for medical purposes; porcelain 
for dental prostheses; potassium salts for medical 
purposes; poultices; pyrethrum powder; quassia for 
medical purposes; quebracho for medical purposes; 
quinine for medical purposes; radioactive substances 
for medical purposes; radiological contrast substan-
ces for medical purposes; radium for medical purpo-
ses; rat poison; remedies for perspiration; rhubarb 
roots for pharmaceutical purposes; royal jelly dietary 
supplements; rubber for dental purposes; salts for 
medical purposes; sanitary napkins; sarsaparilla for 
medical purposes; scapulars for surgical purposes; 
sea water for medicinal bathing; sedatives; serothe-
rapeutic medicines; serums; siccatives (drying 
agents) for medical purposes; pharmaceutical prepa-
rations for skin care; medical preparations for sli-
mming purposes; slug exterminating preparations; 
smelling salts; sodium salts for medical purposes; 
soil-sterilising preparations; solvents for removing 
adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; sterilising preparations; 
steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes; 
sulphur sticks (disinfectants); strychnine; styptic pre-
parations; sugar for medical purposes; sulphonami-
des (medicines); sunburn ointments; sunburn prepa-
rations for pharmaceutical purposes; suppositories; 
surgical cloth (tissues); syrups for pharmaceutical 
purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth 
filling material; preparations to facilitate teething; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; 
tincture of iodine; tinctures for medical purposes; 
tobacco extracts (insecticides); tonics (medicines); 
preparations of trace elements for human and animal 
use; turpentine for pharmaceutical purposes; vacci-
nes; vaginal washes; vermin destroying preparations; 
vesicants; veterinary preparations; vine disease trea-
ting chemicals; vitamin preparations; wadding for 

medical purposes; wart pencils; chemical prepa-
rations to treat wheat blight (smut); 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; 
artificial eyes; artificial jaws; artificial limbs; appa-
ratus for artificial respiration; artificial skin for sur-
gical purposes; artificial teeth; sets of artificial teeth; 
babies' bottles; babies' pacifiers (teats); balling guns; 
knee bandages, orthopedic; supportive bandages; 
suspensory bandages; bandages, elastic; basins for 
medical purposes; bed pans; bed vibrators; hydros-
tatic (water) beds for medical purposes; beds, spe-
cially made for medical purposes; orthopaedic (ort-
hopedic) belts; belts for medical purposes; belts, 
electric, 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; drainage 
tubes for medical purposes; draw-sheets for sick 
beds; dropper bottles for medical purposes; droppers 
for medical purposes; ear picks; ear trumpets; elastic 
stockings for surgical purposes; electric acupuncture 
instruments; electrocardiographs; electrodes 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 pur-
poses; 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 guidewires; hair prostheses; hearing aids for 
the deaf; hearing protectors; heart pacemakers; he-
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matimeters; hernia bandages; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
hypodermic syringes; ice bags for medical purposes; 
incontinence sheets; incubators for babies; incuba-
tors for medical purposes; inhalers; injectors for 
medical purposes; instrument cases for use by sur-
geons and doctors; insufflators; invalids' hoists; kni-
ves for surgical purposes; lamps for medical purpo-
ses; lasers for medical purposes; lenses (intraocular 
prostheses) for surgical implantation; masks for use 
by medical personnel; massage apparatus; maternity 
belts; medical apparatus and instruments; spoons for 
administering medicine; mirrors for dentists; mirrors 
for surgeons; needles for medical purposes; nursing 
appliances; obstetric apparatus; operating tables; 
ophthalmometers; opthalmoscopes; orthodontic app-
liances; orthopaedic articles; orthopaedic soles; pads 
(pouches) for preventing pressure sores on patient 
bodies; physical exercise apparatus, for medical 
purposes; physiotherapy apparatus; soporific pillows 
for insomnia; pins for artificial teeth; plaster ban-
dages for orthopaedic purposes (casts (Am.)); probes 
for medical purposes; protection devices against X-
rays, for medical purposes; 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 appara-
tus for medical purposes; respirators for artificial 
respiration; resuscitation apparatus; teething rings; 
saws for surgical purposes; scalpels; scissors for 
surgery; tongue scrapers; slings (supporting ban-
dages); spirometers (medical apparatus); spittoons 
for medical purposes; splints, surgical; surgical 
sponges; sprayers for medical purposes; sterile 
sheets, surgical; stethoscopes; stockings for varices; 
strait jackets; stretchers, wheeled; surgical apparatus 
and instruments; surgical drapes; surgical implants 
(artificial materials); suture materials; suture need-
les; syringes for injections; syringes for medical pur-
poses; thermal packs for first aid purposes; thermo-
meters for medical purposes; thread, surgical; trac-
tion apparatus for medical purposes; trocars; ultra-
violet ray lamps for medical purposes; umbilical 
belts; urethral probes; urethral syringes; urinals (ves-
sels); urological apparatus and instruments; uterine 
syringes; vaginal syringes; veterinary apparatus and 
instruments; 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. 
 

44 – Aerial and surface spreading of fertilizers and 
other agricultural chemicals; animal breeding; ani-
mal grooming; aromatherapy services; artificial 
insemination services; Turkish baths; public baths 
for hygiene purposes; beauty salons; blood bank ser-

vices; chiropractics; medical clinic, services; conva-
lescent homes; dentistry; landscape design; vermin 
exterminating for agriculture, horticulture and fores-
try; farming equipment rental; flower arranging; 
gardening; landscape gardening; pet grooming; hair 
implantation; hairdressing salons; health care; health 
spa services; nursing homes, horticulture; hospices; 
hospitals; in vitro fertilization services; lawn care; 
manicuring; massage; medical assistance; midwife 
services; nursing, medical; opticians' services; phar-
macists' services to make up prescriptions; pharmacy 
advice; physical therapy; plant nurseries; plastic 
surgery; services of a psychologist; rehabilitation for 
substance abuse patients; rental of sanitation facili-
ties; sanatoriums; sauna services; solarium services; 
tree surgery; tattooing; telemedicine services; veteri-
nary assistance; visagists' services; weed killing; 
wreath making. 
__________________________________________  
 
(260) AM 2016 79618 A* 
(800) 560467 
(891) 2014 07 10 
(731) AIRBUS HELICOPTERS   

Aéroport International Marseille Provence,   
F-13725 Marignane Cedex, France 

(540)  

FENESTRON 
(511)     
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
water, or air and, particularly, faired tail rotors for 
helicopters. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 79864 A 
(800) 1224992 
(891) 2014 08 13 
(731) MADAUS GmbH 

Colonia-Allee 15 51067 Köln, Germany 
(540)  

MADAUS 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for sto-
pping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80165 A* 
(800) 1227454 
(891) 2014 10 02 
(731) LAFARGEHOLCIM LTD   

Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona,  
Switzerland 

(540)  

LafargeHolcim 
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(511)     
1 – Chemical products for use in industry and 
science, including chemical products for use in the 
concrete and cement industry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; adhesives for use in 
industry. 
 

19 – Non-metallic building materials including con-
crete, cement and clinker; components and additives 
(included in this class) for the above-mentioned 
goods, particularly additives for concrete; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; transportable buildings, not of metal; 
monuments, not of metal. 
 

42 – Development, project planning and consultancy 
services as well as services provided by architects, 
engineers or chemists in the field of manufacture 
and treatment of construction materials such as 
concrete, as well as in the field of building and civil 
engineering; expert chemical appraisals. 
__________________________________________ 
  
(260) AM 2016 80855 A 
(800) 1234806 
(891) 2014 09 12 
(731) SWISS CAPS RECHTE UND LIZENZEN  

AG   
Husenstrasse 49, CH-9533 Kirchberg,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)    
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing and scouring prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair tonics for cosmetic use, dentifrices; cosmetic 
products, soaps, perfumery products, essential oils 
and hair tonics for cosmetic use in the form of cap-
sules from plant matter; cosmetic products, soaps, 
perfumery products, essential oils and hair tonics for 
cosmetic use in the form of capsules consisting of 
polysaccharide (starch), particularly in combination 
with Gellan gum. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic substances 
for medical use; nutritional preparations for medical 
use, particularly for balanced diets; food supple-
ments; capsules from plant matter for the aforesaid 
goods; pharmaceutical products, dietetic substances 
for medical use, nutritional preparations for medical 
use, particularly for balanced diets and food supp-
lements, all in the form of capsules consisting of 
polysaccharide (starch), particularly in combination 
with Gellan gum. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 80869 A 
(800) 1234420 
(891) 2014 10 15 
(731) FERRERO S.P.A.  

Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba,  
Cuneo, Italy 

(540) 

 
(591) Light blue and white.  
(511)     
25 – Clothing, footwear, headgear, sportswear.  
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.   
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, organization of edu-
cational, leisure, sports and cultural events, organi-
zation of sports competitions, providing of enter-
tainment services via the Internet, organization of 
competitions (education and/or entertainment); inte-
ractive entertainment services.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80872 A 
(800) 1234435 
(891) 2014 11 17 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG   

Bendererstrasse 2, FL-9494 SCHAAN,  
Liechtenstein 

(540) 

Tetric EvoFlow Bulk Fill 
(511)     
5 – Materials for use in dentistry, in particular mate-
rials and accessories for the manufacture of dental 
fillings and dental sealings; composites; core build-
up materials.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80874 A 
(800) 1234442 
(891) 2014 12 03 
(731) Joint-Stock Company "KRASNYJ  

 OCTYABR"   
 ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
 RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
30 – Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats 
[candy]; chocolate; pralines. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 80876 A 
(800) 1234452 
(891) 2014 12 15 
(731) BOWRAL INVESTMENTS LIMITED 

PO Box 3175, Road Town, Tortola, British  
Virgin Islands 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese disti-
lled alcoholic beverage]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; diges-
ters [liqueurs and spirits]; cocktails; curacao; anise 
[liqueur]; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-ba-
sed; alcoholic beverages containing fruit; distilled 
beverages; spirits [beverages]; mead [hydromel]; pe-
ppermint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; 
rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alco-
holic; alcoholic essences. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80877 A 
(800) 1234453 
(891) 2014 12 15 
(731) LINN MARKETING INC 

Belize Marina Towers, Suite 303,  
Newtown Barracks, Belize City, Belize 

(540)  

ХЛЕБНАЯ ДОЛИНА 
(511)     
33 – Aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; disti-
lled beverages; peppermint liqueurs; bitters; rum; 
sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit 
extracts, alcoholic; alcoholic essences; digesters [li-
queurs and spirits]; alcoholic beverages, except beer; 
mead [hydromel].  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80880 A 
(800) 1234516 
(891) 2014 09 05 
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.   

One Starpoint, Stamford CT 06902, USA 
(540)  

HEAVENLY BED 
(511)     
43 – Hotel, motel, resort hotel accommodation ser-
vices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80883 A 
(800) 1234986 
(891) 2014 04 29 
(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.    

High Tech Campus 5, NL-5656 AE  
Eindhoven, Netherlands 

(540)  

AVENT 
(511)     
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; toothpaste; non-
medicated toilet preparations; cosmetics; shampoos, 
talcum powder; baby wipes, disposable wipes impre-
gnated with scented water, facial wipes impregnated 
with cosmetics, moist wipes for sanitary and cosme-
tic purposes, moist wipes impregnated with cosmetic 
lotions, pre-moistened cosmetic wipes, wipes impre-
gnated with a skin cleanser, wipes incorporating cle-
aning preparations; non-medicated preparations, cre-
ams and lotions for the body, skin and hair; non-me-
dicated massage creams, oils and gels; liquid talc for 
babies; non-medicated nipple cream; descaling pre-
parations for household use; pre-moistened or im-
pregnated pads, tissues or wipes for cosmetic use; 
disposable wipes impregnated with cleansing che-
micals or compounds for personal hygiene; baby 
bottom balm, baby cream; non-medicated body cre-
am for mothers; non-medicated bath and shower, 
moisturizing and cleansing foam for mothers; non-
medicated moisturizing oil for mothers, body wash 
for babies, shampoo for babies. 
 

5 – Dietetic food and substances adapted for medical 
or veterinary use, food for babies; nutritional supp-
lements for humans and animals; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental wax 
for dentists; disinfectants; preparations for destro-
ying vermin; fungicides and herbicides; baby food, 
vitamin and mineral preparations; impregnated anti-
septic or medicated wipes, moist wipes impregnated 
with pharmaceutical lotions, disinfectant wipes, 
wipes for medical use; nursing pads for breast-fe-
eding; tissues and wipes impregnated with pharma-
ceutical lotions and creams, milk powder for babies; 
breast pads. 
 

7 – Electrical appliances for household purposes not 
included in other classes, electric blenders, can ope-
ners, food processors, fruit presses, mills and mixers, 
electric knives; kitchen machines, electric, for food 
preparation; parts of the aforesaid goods. 
 

8 – Hand tools and implements, hand-operated; ra-
zors; table cutlery made of plastic, for babies and 
children; apparatus for making holes in teats; cutle-
ry; cutlery for babies, infants and children; spoons, 
forks and knives; electric hair clippers, hair trim-
mers, scissors for cutting hair, nail clippers for ba-
bies; electric and non-electric depilation apparatus, 
electric and non-electric hair clippers for personal 
use, hair-removing tweezers, electric or non-electric 
nail clippers, electric or non-electric nail files; mani-
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cure and pedicure sets, nail files and cardboard nail 
files, electric or non-electric; tongs for picking up 
teats and other objects from a sterilizer; tongs to pick 
up hot objects; parts of the aforesaid goods. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, 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, 
recording discs, compact discs, DVDs and other di-
gital storage media; data processing equipment, 
computers; computer software; scales for babies; 
digital photo frames, DECT monitors, thermometers 
and electronic thermometers, other than for medical 
purposes; anti-radiation garment; electronic publica-
tions provided online from databases or on the In-
ternet; storage media; interactive compact discs and 
CD-ROMs; records, tapes, disks, cassettes, cartrid-
ges, cards and other carriers, all containing or for 
recording sound, video, data, images, games, text, 
programs or information; all the aforesaid goods for 
or in relation to babies, young children, pregnant 
women, breast-feeding mothers and young mothers; 
computer software programs and software applica-
tions for mobile phones and other handheld mobile 
digital electronic devices; application software for 
mobile devices, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; computer 
software and firmware, namely, operating system 
programs, data synchronization programs and appli-
cation software for personal and handheld compu-
ters; spectacle frames, eyeglasses, sunglasses; fridge 
magnets; parts for all the aforesaid goods, except he-
aring aids and related goods; electrical monitoring 
devices; baby monitors; digital video monitors; mo-
nitors (hardware); chargers for electric batteries, bat-
tery chargers; batteries and rechargeable batteries; 
central processing units for baby monitors, electrical 
connections for baby monitors; power cord; char-
ging stations for baby monitors; parts for baby mo-
nitors; thermometers in the form of teat, not for me-
dical purposes; bath and room thermometers; digital 
photo frames; stress gauges. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; instruments, 
clothes, lights and lamps for medical, curative, sur-
gical, dental and veterinary use; feeding bottles, 
handles for baby bottles; teats, soothers, pacifiers 
and teething rings; spoons and medical feeders for 
administering medicines; breast shells; incubators; 
po chairs; apparatus for the treatment and correction 
of inverted nipples; nipple protectors, breasts coo-
ling pads, breasts heating pads; thermometers for 
medical use; parts for all the aforesaid goods; con-

doms; massage apparatus, electric or non-electric; 
body and breast massagers; gloves for massage, 
thermal massage pads; vibration generating appara-
tus for massage; pregnancy support belts; baby bott-
les; disposable feeding bottles; disposable baby 
bottles; parts of feeding bottles and baby bottles; 
breast pumps, including manual breast pumps, elec-
tric breast pumps, battery-operated breast pumps; 
parts for breast pumps; nipple shells; ice packs for 
medical purposes; parts and fittings for cups and 
goblets, namely drinking straw, handles, valve, drin-
king spouts and lids; pacifier chains, namely clips 
and holders for pacifiers; ear and forehead thermo-
meters for medical purposes; instruments for the 
removing nasal mucus, namely external nostril dila-
tion devices and nasal cleansing pumps; parts of the 
aforesaid goods; cups adapted for feeding babies and 
children. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes; apparatus and 
instruments for sterilizing, heating, lighting, coo-
king, refrigerating, drying or for sanitary purposes; 
multi-function sterilizers (sterilizer with integrated 
milk and food preparer and dryer); fans, heaters and 
warmers for feeding bottles, foodstuffs, liquids and 
solids; electrical cooking apparatus for the prepa-
ration of 'congee'; kettles of both glass and stainless 
steel; air purifiers, humidifiers, wake up lights; guide 
lights and soothing lights; parts of all aforesaid 
goods; hot water pitchers and bottles; sterilizers; 
steam sterilizers; sterilizers for feeding bottles and 
baby bottles, including microwave steam sterilizers 
and electric steam sterilizers; disposable sterilization 
pouches; bags suitable for cooking in microwave; 
plastic bags for cooking in an oven; microwave 
sterilization pouches; parts for sterilizers; steamers 
for food and meal preparation; parts for all the 
aforesaid goods. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; bracelets for babies and young chil-
dren; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; jewellery; clocks, alarm 
clocks, watches, sleep trainers [watches]; parts for 
all the aforesaid goods. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes; printed ma-
tter; bookbinding materials; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging, 
not included in other classes; printers' type; printing 
blocks; printed matter, newspapers, newsletters, 
printed publications and magazines; disposable nap-
kins made of paper or cellulose for infants and 
babies; paper wipes for the cleaning of babies and 
toddlers; disposable bibs made of paper; napkins of 
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paper; ice cube bags; bibs of paper, handkerchiefs of 
paper. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; harnesses; baby slings; baby harnesses; 
bags; baby changing bags; diaper bags; baby slings 
and baby carriers for wearing babies and infants; 
parts of all the aforesaid goods. 
 

20 – Furniture, including walking chairs for babies 
and young children; 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; locks and sa-
fety latches, not of metal; corner protectors, not of 
metal; doorstops, not of metal; chimney screens; bed 
rails, high chairs; cots for babies and young children; 
pillows; changing mats; support pillows for use in 
baby car safety seats and baby car safety seats; baby 
head support cushions; breast feeding pillows; parts 
for all the aforesaid goods; storage boxes, not of 
metal; stair gates for babies and children. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
toothbrushes, finger toothbrushes; brush-making 
materials; cellulose cleansing wipes; cleaning ma-
terial; glassware, porcelain and earthenware not inc-
luded in other classes; small domestic utensils and 
containers (not of precious metals or coated the-
rewith); containers for use in the sterilization of ba-
bies' feeding bottles and closures for such conta-
iners; combs, sponges (not for surgical purposes), 
heat insulated containers; milk powder dispensers; 
heat insulated containers and carriers for baby fe-
eding bottles; brushes; utensils and containers for 
kitchen and household use; baby food containers, 
cups, non-spill valves for use with cups, spouts for 
cups; baths and potties for babies; bowls and buc-
kets; drinking utensils; cleaning articles and mate-
rials; money boxes; closures for aforesaid domestic 
utensils and containers; bags and containers for ho-
usehold use, namely, containers for storing and pre-
serving of breast milk; bottles of glass; cups; clo-
sures for cups; brushes for cleaning (parts of) bott-
les, teats, containers; thermal and isothermic bags to 
keep bottles and cups warm or cool, including in-
sulated pockets; portable baths for babies; plates and 
divider plates; travel feeding set with suction mat to 
prevent spills; drinking straws for drinking; blen-
ders, non-electric, for household purposes; insulated 
flasks; bottle drying rack; bottle openers; sleeves for 
protecting cups, bottles and containers; parts for all 
the aforesaid goods. 
 

24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bed linen; pram and 
cot linen; wipes [textile] other than impregnated 

with cosmetics; napkins made of textile; place mats 
not of paper; cloth; corduroy fabric; felt; towels of 
textile; bed linen of textile; covers [loose] for furni-
ture; washing mitts; banners. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear; scarves; dispo-
sable bibs made of plastic. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement; delivery [distribution] of goods in-
tended for mothers, babies and young children; de-
livery [distribution] of gift packaging and gifts; deli-
very [distribution] of disposable napkins and dia-
pers; the aforesaid services also provided via In-
ternet. 
 

41 – Education; providing information about the 
education of babies, infants, children and mothers; 
training; entertainment; sporting and cultural activi-
ties; educational services; educational services, tuto-
rials and workshops; the aforesaid services also 
provided via Internet; the aforesaid services also re-
lated to breast-feeding and well-being of babies, in-
fants, children and mothers. 
 

42 – Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computers and software; design and development of 
computer hardware and software. 
 

44 – Medical Services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; pro-
viding breast-feeding information; providing of he-
alth and beauty treatments; hygienic and beauty care 
services; nursery; nursing home services; temporary 
shelter; providing information related to well-being 
of babies, infants, children and mothers; rental of 
medical equipment, namely breast pumps, parts for 
breast pumps, bags for carrying breast pumps. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80970 A 
(800) 1235858 
(891) 2014 11 25 
(731) ELECTROCELOS – SISTEMAS   

AUTOMATIZADOS E COMUNICAÇÕES   
DE BARCELOS, S.A.   
Rua do Sobreiro,  Lugar do Pinheiro, P-4755- 
474 Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos, 
Portugal  

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
6 – Building materials of metal, frames of metal, 
rigid awnings of metal, decking of metal, metal stan-
chions, metal barriers, intruder barriers of metal, 
doors of metal, lift-up metal doors, frames of metal, 
gates of metal, roller doors of metal, rails of metal, 

 
 #7  2016 04 11 

 
127 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

pot hooks of metal, shutters of metal, skylight of 
metal, locks of metal, metal roofing (awnings), mo-
bile and still. 
 

7 – Motors, electric, other than for land vehicles, 
control mechanisms for machines, engines or mo-
tors, hydraulic controls for machines, motors and en-
gines, pneumatic controls for machines, motors and 
engines, tension ratchets [machines], chains traction 
carriers. 
 

9 – Transistors [electronic], electronic programming 
units, programmable controllers, photocells, remote 
control apparatus, electric sleeved rails, electronic 
control units, keyboards, electric locks, automatic 
security barriers, electric couplings, electric batte-
ries, electricity transformers, light regulators [dim-
mers], electric, software, interfaces for computers 
and software drivers.  
 

11 – LED lightings, safety lamps, electric lamps, 
lighting apparatus and installations. 
 

19 – Non-metallic building materials, non-metal co-
verings, covers (awnings) in non-metallic materials 
(structures), doors, not of metal, glass doors.  
 

22 – Awnings, awnings of textile, waterproof covers 
[tarpaulins].  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81169 A 
(800) 1238069 
(891) 2014 09 03 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy   

 otvetstvennostyu  "Tsentr intellektualnykh  
 meditsinskikh sistem "IMEDIS" 
 ul. Aviamotornaya, 12, pom.XIX,  kom.12,  
 et.8, gor., RU-111024 Moskva, Russian  
 Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; hy-
gienic preparations for medical purposes. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments. 
 

41 – Training and further training for personnel de-
velopment; publication of books, including publica-
tion of educational and training guides; arranging 
and conducting of seminars, conferences and exhi-
bitions for cultural or educational purposes; publi-
cation of texts, other than publicity texts. 
 

42 – Technical research; engineering; technical pro-
ject studies; surveying; computer programming; 
computer software design; computer rental; rental of 
computer software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81172 A 
(800) 1237643 
(891) 2014 12 18 
(731) Dr. Stefan Ihde     

 Snakes Resort 1, 85315 Vrba/Tudorovici, 
 Montenegro 

(540)  

STRATEGIC IMPLANT 
(511)     
16 – Books, journals.   
 

41 – Arranging and conducting of workshops (tra-
ining); providing of training; arranging professional 
workshop and training courses; job training services; 
arranging and conducting of workshops (training); 
providing of training in the field of health care and 
nutrition.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81286 A 
(800) 1238704   
(891) 2014 09 10 
(731) TRUPER, S.A. DE C.V.     

 Calle D, Numero 31-A Colonia Modelo,  
 53330 Municipo Naucalpan de Juarez,  
 Mexico 

(540)  

TRUPER 
(511)     
2 – Anti-rust oils; bitumen varnish; varnishes; colo-
rants; thinners for lacquers; thinners for paints; ena-
mels for painting; lacquers; paints; anti-rust pro-
ducts; dyes for footwear; wood stains.   
 

3 – Abrasives; polishing wax; emery preparations 
for polishing; grinding preparations, dry cleaning 
products; cleaning products.   
 

11 – Regulating apparatus for water or gas pipes; sa-
fety apparatus for water or gas pipes; lighting ap-
paratus with light-emitting diodes [LED]; water 
filtering apparatus; water sterilizers; lanterns for 
lighting; lamps [lighting apparatus]; safety lamps; 
electric lamps; flashlights.   
 

12 – Wheelbarrows; two-wheeled trolleys; wheel 
rims for vehicles; rims for vehicle wheels.   
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14 – Clocks; wristwatches; electric clocks and 
watches.   
 

18 – Empty tool bags of leather; bags for sports; 
handbags; satchels [handbags]; hand luggage [suit-
cases]; suitcases; briefcases [leather goods]. 
 

22 – Bands, not of metal, for wrapping or binding; 
string; ropes; ropes, string, nets, tents, tarpaulins, 
towing ropes for automobiles; cargo slings of rope; 
tow [filling material]; cotton tow [filling material]; 
raffia [filling material]; awnings.   
 

25 – Reflecting coats; anoraks [parkas]; headgear; 
overalls; Bermuda shorts; work boots; boots and 
shoes; boots; socks, thermal socks; work footwear; 
footwear not for sports; shirts; footwear; short-
sleeve shirts; tee-shirts; printed t-shirts; short-slee-
ved tee-shirts; vests; wind-resistant jackets; jackets, 
coats, trousers and vests for women and men; fishing 
vests; belts of textile [clothing]; belts of cloth 
[clothing]; money belts [clothing]; neckties; for 
men; peaked caps, caps; trousers; cargo pants; short 
trousers; clothing for men; clothing for women; hats; 
sweaters; rain suits; work shoes and boots.  
 

27 – Carpets; non-slip mats; rugs [carpets]; bath 
mats; door mats [mats].  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81288 A 
(800) 921588 
(891) 2014 12 08 
(731) NUGA MEDICAL CO., LTD.   

San 2-1, Gagok-ri,  Jijeong-myeon, Wonju-si,  
Gangwon-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
10 – Moxibustion apparatus; physiotherapy appara-
tus; heating cushions [pads], electric for medical 
purposes; heating pads, electric for medical purpo-
ses; vertebral orthopedic apparatus; physical exer-
cise apparatus for medical purposes; electric blan-
kets for medical purposes; cushions for medical 
purposes; massage apparatus, thermotherapy appara-
tus for medical purposes; ultrasonic therapy ma-
chines and apparatus, low frequency therapy mac-
hines and apparatus. 
 

35 – Import-export agencies, medical machines and 
apparatus sales agency, medical machines and appa-
ratus sales arranging. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81290 A 
(800) 1028750 
(891) 2014 12 29 

(731) IR-OR TEKSTIL PAZARLAMA SAN. VE 
TIC. LTD. STI   
Barbaros Hayrettinpasa Mh., Cebeci Cd.  
No:71, Küçükköy-G.O. Pasa, Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
25 – Clothing made from all kinds of material, 
except clothing for protective purposes, namely 
clothing made from cotton, knitwear, denim, leather, 
paper and similar materials, sports clothing, bath and 
beach clothing, underwear, gloves; socks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81291 A 
(800) 1238725 
(891) 2014 11 11 
(731) RITTERWAND GMBH & CO. KG   

 METALL-SYSTEMBAU   
 Rösseweg 5-7, 71154 Nufringen, Germany 

(540) 
 

 

(591) Black, white  
(511)     
6 – Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal, 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; goods of common metal not included in other 
classes; windows, doors, door frames, door fittings, 
door handles and latch bars, door locks (non-elec-
trical), partitions, wall elements, ceiling elements, 
metal frames for doors, walls, partitions and room 
ceilings, panel boards of metal, ventilation gratings, 
support brackets (of metal) for ceilings, portable 
partitions comprising frames of metal, partitions 
with frames of metal profiles and panel boards of 
metal with sound-absorbing characteristics for open-
plan offices, metal frames, all aforesaid goods of 
metal, gas pipes of metal.   
 

11 – Pipes (parts of sanitary installations), apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
 

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 mate-
rials; flexible pipes, not of metal, materials for 
insulation of electricity, heat or sound; semi-worked 
plastic substances in the form of sheetings, films, 
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plates or rods; gaskets, sealants, insulation fibres, 
insulating refractory materials, pipes, sound proofing 
materials, heat insulating materials, portable parti-
tions with panel boards with sound-absorbing cha-
racteristics as partitioners for open-plan offices, so-
und proofing panel boards of metal or not of metal.   
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal, partitioners (not 
of metal), window elements (not of metal), panel 
boards (not of metal), alabaster glass, building glass, 
safety glass, plate glass (windows) for building, in-
sulating glass for building, window glass, except for 
vehicle windows, window glass for building, win-
dows and doors not of metal, partitions with frame 
profiles not of metal and panel boards not of metal 
with sound-absorbing characteristics for open-plan 
offices. 
 

37 – Building construction; construction work, re-
pair work, and maintenance work inside factory and 
office buildings; installation services; repair of ap-
paratus for lighting, heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; assembly and installation of 
metal frames, panel boards, glass panes, windows, 
doors, door locks, sealants for the creation of sepa-
ration walls or partitions; repair and maintenance of 
metal frames, panel boards, glass panes, windows, 
doors, door locks, sealants for the creation of se-
paration walls or partitions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81293 A 
(800) 1238761  
(891) 2014 06 27 
(731) Zakrytoe aktsyonernoe obshchestvo   

 "KHIMIK"     
 ul. Khimicheskaya, 64, g. Labinsk,  
 RU-352506 Krasnodarskiy kray l l, Russian  
 Federation 

(540) 
 

 

(591) Blue, red, yellow, white and black  
(511)     
2 – Annatto [dyestuff]; auramine; canada balsam; 
white lead; paper for dyeing easter eggs; colorants; 
agglutinants for paints; glazes [paints, lacquers]; 
orange lead; primers; gamboge for painting; titanium 
dioxide [pigment]; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; repositionable paint 
patches; indigo [colorant]; gum resins; colophony; 
caramel [food colorant]; carbonyl [wood preserva-
tive]; cochineal carmine; copal; alizarine dyes; ani-
line dyes; ink for leather; colorants for liqueurs; co-
lorants for beverages; shoe dyes; colorants for beer; 
colorants for butter; ink for skin-dressing; dyewood; 

malt colorants; food colorants; ink [toner] for pho-
tocopiers; aluminium paints; asbestos paints; bac-
tericidal paints; wood stains; ceramic paints; mar-
king ink for animals; distempers; fireproof paints; 
printing ink; engraving ink; enamels for painting; 
paints; creosote for wood preservation; turmeric [co-
lorant]; black japan; bitumen varnish; bronzing 
lacquers; copal varnish; lacquers; anti-corrosive 
bands; anti-rust oils; oils for the preservation of 
wood; mastic [natural resin]; lime wash; cobalt 
oxide [colorant]; zinc oxide [pigment]; silver paste; 
printers' pastes [ink]; pigments; gildings; coatings 
[paints]; coatings for roofing felt [paints]; wood coa-
tings [paints]; undercoating for vehicle chassis; anti-
fouling paints; varnishes; aluminium powder for pa-
inting; bronze powder; silvering powders; metals in 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; anti-corrosive preparations; protective prepa-
rations for metals; wood mordants; stains for leather; 
mordants; thinners for paints; thinners for lacquers; 
whitewash; soot [colorant]; carbon black [pigment]; 
lamp black [pigment]; sandarac; thickeners for 
paints; sienna earth; siccatives [drying agents] for 
paints; anti-rust greases; raw natural resins; malt 
caramel [food colorant]; badigeon; anti-tarnishing 
preparations for metals; anti-rust preparations for 
preservation; wood preservatives; sumac for varnis-
hes; red lead; turpentine [thinner for paints]; toner 
cartridges, filled, for printers and photocopiers; fi-
xatives [varnishes]; fixatives for watercolors [water-
colours]; metal foil for painters, decorators, printers 
and artists; silver foil [leaf]; yellowwood [colorant]; 
saffron [colorant]; gum-lac; shellac; dyewood ex-
tracts; enamels [varnishes]; silver emulsions [pig-
ments].   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81296 A 
(800) 1238771 
(891) 2014 09 08 
(731) LC WAIKIKI MAĞAZACILIK  

 HİZMETLERİ TİCARET ANONİM  
 ŞİRKETİ    
 Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No.96  
 Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black  
(511)     
3 – Detergents for household use and laundry prepa-
rations, bleaching preparations for household use, 
laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime 
removers for laundry use, granulated soaps, polis-
hing preparations for household use; essential oils 
for personal use, perfumes and colognes, cosmetics 
and cosmetic preparations, namely, shaving lotions, 
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shaving foam, shaving gel, non-medicated stimula-
ting lotions for the skin, after-shave creams, cos-
metic creams for skin care, depilatories, shower and 
bath gel, rose oil for cosmetic purposes, nail varnish 
for cosmetic purposes, nail polish remover, lipsticks, 
eyeliner pencils, cosmetic preparations for eyelas-
hes, namely, mascaras, hair dyes, hair sprays and 
hair gels, hair care kits comprising non-medicated 
hair care preparations, namely, shampoo, conditio-
ner; petroleum jelly for cosmetic purposes, depila-
tories, henna for cosmetic purposes, cosmetic prepa-
rations for slimming and for skin tanning; antipers-
pirants for personal use, deodorants and antiperspi-
rants (including deodorants for human beings and 
animals); soaps for personal use namely, medicated 
soaps, perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, di-
sinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant 
soaps; toothpastes, dentifrices in the form of che-
wing gum, dental bleaching gel, tooth powders, den-
ture cleaning preparations, non-medicated mouth 
wash and rinse, tartar control toothpastes; emery pa-
per, abrasive paste, pumice stones for personal use; 
leather polishes, polishes for metallic items, furnitu-
re polishes, floor polishes.  
 

18 – Leather and imitation leather, animal skins; 
animal hides, artificial leathers, stout leathers; goods 
made of leather, imitation leather or synthetic mate-
rials, namely, travel bags, valises, wallets, handbags, 
backpacks for carrying babies, leather and stout leat-
her boxes for storing greeting cards, leather hat bo-
xes for travel; make-up cases sold empty, toiletry 
bags sold empty, vanity cases sold empty, tool bags 
sold empty; book bags; carrying cases for docu-
ments, briefcases, backpacks, school bags, leather 
shopping bags, leather cases for banknotes; umbre-
llas, sun umbrellas, namely, parasols and canes; 
whips, harnesses and saddlery, stirrups, horse brid-
les.   
 

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.   
35 – Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services; advertisement and publi-
city services by television, radio, mail; dissemina-

tion of advertising matter; preparation services for 
publicity columns; commercial or advertisement ex-
hibition and trade fair organization services; adverti-
sing and advertisement services; advertising agen-
cies, namely, promoting the goods and services of 
others; production and distribution of radio and 
television commercials; organization of exhibitions 
for promoting the sale of clothing and textiles, mo-
deling for advertising or sales promotion, conducting 
marketing studies; publicity and sales promotion ser-
vices; window dressing and display arrangement ser-
vices; public opinion polling; public relations; provi-
ding office functions; business management of per-
forming artists; secretarial services, document repro-
duction, photocopying, typing services, word pro-
cessing, compilation of information into computer 
databases, systemization of information into compu-
ter databases, telephone answering services, arran-
ging newspaper subscriptions, rental of office ma-
chines and equipments, rental of vending machines; 
business administration consultancy; commercial or 
industrial management assistance, business manage-
ment and organization consultancy, business mana-
gement of hotels for others; business investigation; 
providing statistical information for business or 
commercial purposes, personnel management con-
sultancy, personnel recruitment, accounting, finan-
cial statement preparation and analysis for busines-
ses; business auditing; cost/price analysis; economic 
forecasting and analysis; payroll preparation, tax 
preparation; import and export agencies; business 
evaluations, expert appraisals, information and re-
search of industrial and commercial goods; auctio-
neering; the bringing together, for the benefit of ot-
hers, of bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, leather and 
imitations of leather, and goods made of these ma-
terials, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, all 
the aforementioned retail services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, through mail or-
der catalogues or by means of electronic media, inc-
luding, through web sites or television shopping 
programmes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81299 A 
(800) 1238773  
(891) 2014 08 21 
(731) WALMARK, a.s.   

 Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec, Czech  
 Republic 

(540)  

BELIEMA 
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(511)     
3 – Cosmetics, perfumery, toiletries, douching pre-
parations for personal sanitary purpose or deodorant 
purpose [toiletries]; dentifrices, dental bleaching 
gels, mouth washes, not for medical purposes; perfu-
mery and fragrances; essential oils and aromatic 
extracts.   
 

5 – Pharmaceutical and parapharmaceutical prepara-
tions; vitamins, minerals and trace elements, dietetic 
and nutritional supplements and medicines; medici-
nal syrups; extracts of medicinal herbs; balms, cre-
ams and ointments for medical purposes; cosmetics 
for medical purposes; medicinal oils; medicinal oils; 
greases for medical purposes; plasters; adhesive 
bands for medical purposes; medicinal salts; tinc-
tures for medical purposes; medicinal herbal extracts 
or syrups; dietary supplements for humans and ani-
mals; nutritional supplements; dietary supplements 
and dietetic preparations; medical dressings, cove-
rings and applicators; hygiene preparations and 
articles; disinfectants and antiseptics; absorbent pro-
ducts for personal hygiene; deodorizers and air puri-
fying preparations; feminine hygiene products.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81302 A 
(800) 1238797 
(891) 2014 11 06 
(731) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND  

 GMBH   
 Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover,  
 Germany 

(540)  

EcoContact 
(511)     
12 – Tires; inner tubes for vehicle tires.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81306 A 
(800) 1238808  
(891) 2014 12 03 
(731) BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK 

 LABORATUARLARI A.Ş.  
 Emek Mah. Sivat Yolu Cad. No:9,  
 Sancaktepe, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black  
(511)   
3 – Hair care creams, hair care lotions, hair care pre-
parations, hair cleaning preparations, hair conditio-
ner, hair creams, hair gels, hair lotions, hair oils, 
depilatories, depilatory creams, skin creams in liquid  
and in solid form, skin lotions, bath crystals, bath 
gels, bath lotion, bath milks, bath oils for cosmetic 
purposes, non- medicated bath salts, bath soaps in 

liquid, solid or gel form, bathing lotions, bath foams, 
hair tonics, after-shave creams, shampoos, shampoos 
for babies, wrinkle removing skin care preparations, 
wrinkle resistant cream, spot remover, skin moistu-
rizer, skin moisturizer masks, self tanning gel, self 
tanning creams, self tanning lotions, sun tanning 
preparations, cosmetic cleansing creams, cleansing 
milk, perfumes, essential oils for personal use, deo-
dorants for personal use, soaps for body care, soaps 
for personal use, soaps for toilet purposes, tooth 
paste.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81307 A 
(800) 1066201 
(891) 2015 02 23 
(731) LO.LI. PHARMA S.R.L.   

Via dei Luxardo, 33,  I-00156 Roma, Italy 
(540)  

INOFOLIC 
(511)     
5 – Dietary supplements for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81311 A 
(800) 1145287 
(891) 2014 12 12 
(731) NUGA MEDICAL CO., LTD. 

 San 2-1, Gagok-ri,  Jijeong-myeon, Wonju-si,  
 Gangwon-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Cosmetics. 
 

10 – Medical apparatus and instruments other than 
for dental purposes. 
 

35 – Retail store services for cosmetics; wholesale 
services for cosmetics; business agency services re-
lating to cosmetics; commercial intermediary servi-
ces in the field of cosmetics; sales arranging of cos-
metics; cosmetics procurement services for others 
[purchasing cosmetics for other businesses]; retail 
store services for medical machines and apparatus 
other than for dental purposes; wholesale services 
for medical machines and apparatus other than for 
dental purposes; business agency services relating to 
medical apparatus and instruments other than for 
dental purposes; commercial intermediary services 
in the field of medical machines and apparatus other 
than for dental purposes; sales arranging of medical 
machines and apparatus other than for dental; im-
port-export agencies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81314 A 
(800) 1238816 
(891) 2015 01 16 
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(731) SOREMARTEC SA   
 Findel Business Center, Complexe B, Rue de  
 Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg 

(540)  

RAFFAELLO PIACERE 
PURO 

(511)     
29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and dairy 
products; edible oils and fats, coconut butter, coco-
nut milk for food, milk-based beverages, dairy-based 
beverages, milkshakes. 
 

30 – Pastry and confectionery; filled wafers, covered 
wafers, chocolate and chocolate-based products, 
pralines, edible ices; coffee-based beverages, cocoa 
or chocolate-based beverages, tea-based beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81315 A 
(800) 1238818 
(891) 2014 07 17 
(731) Chemicar Europe N.V. 

 Baarbeek 2, B-2070 Zwijndrecht, Belgium 
(540)  

FINIXA 
(511)     
1 – Chemical products for industrial purposes inc-
luding matting compound, fillers and resins for 
repairing and filling holes in and defects of body-
work, hardeners, plastic repairer, covering compo-
sitions for protection against effects of chemical 
products; fillers, not of natural or thermoplastic 
origin (included in this class), for repairing holes, 
cracks, bursts and splits and other unevenness in 
surfaces; glue and adhesives for industrial purposes, 
glue for repairing plastic and metal; solvents.   
 

2 – Rust and corrosion preventing agents; primer, 
paints and lacquers in sprays. 
 

3 – Cleaning, polishing, sanding and abrasive prepa-
rations; detergents; degreasing preparations; paint 
stripping preparations; cleaning, polishing, abrasive 
and degreasing agents and preparations for removing 
paints, lacquers and varnishes; cloths impregnated 
with cleansers; cleansing soaps. 
 

7 – Grinding, polishing, brushing and sanding ma-
chines, parts, spare parts and accessories thereof 
(included in this class), including grindstones and 
sanding discs for machines; spray guns and parts 
thereof including mixing cups and accompanying 
covers; needle guns; automatic spray gun cleaners; 
blowers including air guns; filters and sieves for 
industrial purposes; machines and machine tools and 
parts thereof for dent removal in bodywork; pne-
umatic driven apparatus for coagulating of paints 
and lacquers. 
 

9 – Gloves for protection against injuries; dust 
masks; spray masks; safety shoes.  
 

17 – Foil (other than for wrapping), treated or not; 
tape and masking tape for industrial purposes; tape 
for use in protection for sanding and spraying works; 
sealants including fillers and stoppers for repairing, 
holes, cracks, bursts, splits and other unevenness in 
surfaces; flexible rods; adhesive sound deadening 
pads, isolating or not; isolating foam foil.  
 

24 – Cloths (tissue) including tack rags, polishing 
cloths and degreasing cloths, made of textile. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81316 A 
(800) 1238820 
(891) 2014 12 05 
(731) TEMPTING BRANDS NETHERLANDS  

 B.V.  
 De Smalle Zijde 3, NL-3903 LL Veenendaal,  
 Netherlands 

(540)  

Marie-Antoinette 
(511)     
3 – Bleaching preparations [decolorants] for cosme-
tic purposes; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; cosmetic soaps, soaps for 
personal use; douching preparations for personal sa-
nitary or deodorant purposes [toiletries]. 
 

9 – Eyeglasses, sunglasses, protective eyewear, 
sports eyewear, anti-glare glasses, 3D spectacles, 
binoculars, contact lenses, containers for contact len-
ses, eyeglass cases, spectacle cases, eyewear cases, 
cases for spectacles and sunglasses, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle frames, 
frames for spectacles and sunglasses, spectacle len-
ses, lenses for sunglasses, optical lenses, pince-nez, 
pince-nez cases, goggles for sports, monocles, mag-
nifying glasses [optics]; protective helmets; bags 
adapted for laptops; sleeves for laptops. 
 

18 – Animal skins; trunks and travelling bags; umb-
rellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery; bags; handbags, bags for sports, briefcases, 
school bags, shopping bags, rucksacks; leather sho-
ulder belts; collars for animals; purses, credit card 
cases [wallets] and pocket wallets; envelopes, of le-
ather, for packaging and pouches, of leather, for 
packaging; vanity cases, not fitted; clothing for pets. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81320 A 
(800) 1238933 
(891) 2015 02 18 
(731) Beachbody, LLC   

 Third Floor, 3301 Exposition Blvd., Santa  
 Monica CA 90404, USA 
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(540)  

BEACHBODY 
(511)    
38 – Electronic transmission and streaming of digital 
media content for others via global and local com-
puter networks; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via a global computer network. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81394 A 
(800) 1239526 
(891) 2014 11 12 
(731) KATSAN KİMYA  SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ  
Merkez Mahallesi, Engin Sokak No: 36  
3000 A Sitesi, B Blok 5-6, Çekmeköy,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Red and white  
(511)     
1 – Chemicals used in industry, science, photog-
raphy, agriculture, horticulture and forestry; manures 
and soils; unprocessed artificial resins and unpro-
cessed plastics; fire extinguishing compositions; 
adhesives not for medical, household and stationery 
purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81395 A 
(800) 1239211 
(891) 2014 10 31 
(731) APPLE INC.    

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

METAL 
(511)     
9 – Application development software; computer 
software used in developing other software appli-
cations; computer operating system software; appli-
cation programming interface software for use in de-
veloping applications for execution on graphic pro-
cessor units.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81399 A 
(800) 1239243 
(891) 2014 07 10 
(731) CHOCOLATE AND LOVE LTD   

 6 Atholl Crescent, Perth PH1 5JN, 
 United Kingdom 

(540)  

Chocolate and Love 
(511)     
30 – Cocoa; pastry and confectionery; biscuits; pies; 
cakes; cookies; sweets; toffees; caramels; pralines; 

nougat; chocolate and chocolate products; raw cho-
colate; organic chocolate; sugar free chocolate; cho-
colate and chocolate products with filling; cocoa 
nibs; cocoa powder; drinking chocolate; chocolate 
and cocoa based beverages; chocolate spreads; nut 
and nougat spreads; chocolate coatings; marzipan; 
sorbets; sandwiches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81403 A 
(800) 1239344 
(891) 2015 02 20 
(731) Société des Produits Nestlé S.A.   

 CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
30 – Ice cream, water ices, sherbets, frozen confec-
tionery, frozen cakes, frozen yogurts; powders and 
binding agents (included in this class) for making ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confectionery, 
frozen cakes, frozen yogurts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81407 A 
(800) 1239528 
(891) 2014 10 24 
(731) IMPERIAL TOBACCO LIMITED  

 121 Winterstoke Road,  Bristol BS3 2LL,  
 United Kingdom 

(540)  

UP 
(511)     
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufac-
tured; tobacco products; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; cigarettes; 
cigarillos; cigars; hand-held machines for making ci-
garettes; cigarette tubes; cigarette filters; cigarette 
papers; matches and smokers' articles.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81413 A 
(800) 1239599 
(891) 2015 01 28 
(731) LINN MARKETING INC.   

 Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown  
 Barracks Belize City, Belize 

(540) 

 
(591) Blask white  
(511)     
33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese disti-
lled alcoholic beverage]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; diges-
ters [liqueurs and spirits]; cocktails; curacao; anise 
[liqueur]; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; 
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pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-ba-
sed; alcoholic beverages containing fruit; distilled 
beverages; spirits [beverages]; mead [hydromel]; 
peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; 
rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alco-
holic; alcoholic essences; nira [sugarcane-based 
alcoholic beverage].  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81414 A 
(800) 1239610 
(891) 2015 02 18 
(731) MENARINI INTERNATIONAL   

 OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.   
 1, avenue de La Gare, L-1611 Luxembourg;  
 Luxembourg 

(540)  

CIAMBRA 
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81603 A 
(800) 1241290 
(891) 2014 12 29 
(731) PAGO INTERNATIONAL  

 GESELLSCHAFT MBH   
 Pummerinfeld 1B, A-4490 St. Florian,  
 Austria 

(540) 

 
(591) Red, yellow and white  
(526) The trademark is protected as a whole. "PRE-
MIUM FRUIT" shall not be subject to independent 
legal protection.  
(511)     
29 – Frozen, preserved, dried `and cooked fruits; 
jellies, jams, compotes. 
 

30 – Tea, preparations made from cereals including 
cereal bars;pastry and confectionery, filled and un-
filled chocolates, chocolate products (not included in 
other classes), candies, fruit gum, chewing gum (ex-
cept for medical purposes) and other sweets, treacle; 
sauces (condiments); spices. 
 

32 – Beers; aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; lemonades; fruit beverages and fruit 
juices; beverages prepared using tea, fruit infusions 
and/or herbal infusions; syrups and other prepa-
rations for making beverages. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2016 81711 A 
(800) 1242428 
(891) 2014 11 28 
(731) SIGMA-TAU INDUSTRIE  

 FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.   
 Viale Shakespeare, 47, I-00144 ROMA,  
 Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Pharmaceuticals and nutraceuticals preparations 
useful for the prevention and treatment of cystitis. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81716 A 
(800) 626532 
(891) 2014 10 29 
(731) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.   

 Hierro, 79, E-28850 TORREJON DE  
 ARDOZ (MADRID), Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Cosmetic dyes; shampoos; hair lotions; hair 
dyes; waving preparations for the hair and chemicals 
for the cosmetic industry. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81721 A 
(800) 1138159 
(891) 2015 04 14 
(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  

 6-9, Wakinohamacho 3-chome, Chuo-ku,  
 Kobe-shi,  Hyogo 651-0072, Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)     
12 – Automobile tires [tyres]; tires for two-wheeled 
motor vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81741 A 
(800) 1241799 
(891) 2014 08 11 
(731) KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYI  

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI  
Mahir iz Caddesi. No:25, Altunizade Üsküdar,  
İstanbul, Turkey 

(540) 
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(591) Black and White  
(511)     
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum for use in construction, road cons-
truction, repair and covering work, building mate-
rials as finished products made of concrete, gypsum, 
clay, potters' clay, natural or artificial stone, wood, 
plastics and synthetic materials for building, cons-
truction, road construction purposes, included in this 
class; non-metallic buildings, non-metallic building 
materials, non-metallic transportable buildings, po-
les not of metal for power lines, barriers not of me-
tal, doors and windows of wood and synthetic ma-
terials, traffic signs not of metal, non-luminous and 
non-mechanical, for roads, monuments and statuet-
tes of stone, concrete and marble, natural and synt-
hetic surface coatings in the form of panels and 
sheets, being building materials; heat adhesive synt-
hetic surface coating, being building materials; bitu-
men cardboard coatings for roofing; bitumen coating 
for roofing, building glass, prefabricated swimming 
pools not of metal structures, aquarium sand. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81749 A 
(800) 1241950 
(891) 2014 08 18 
(731) TAMASU BUTTERFLY EUROPA GMBH 

 Am Schürmannhütt 30h, 47441 Moers,  
 Germany 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
18 – Casual bags, in particular travelling bags, 
handbags and sports bags. 
 

24 – Towels. 
 

25 – Clothing, in particular outerclothing, winter jac-
kets, windbreaker jackets, fleece jackets, underwear, 
t-shirts, sports and leisure clothing, sports shirts, 
sports trousers, tracksuits, jogging suits and leotards, 
sweatbands and headbands; knitwear (clothing), in 
particular jumpers, sweatshirts; terry-towelling go-
ods, namely bathrobes; footwear, particularly athle-
tic shoes for tennis and table tennis; headgear, in 
particular hats and caps. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81814 A 
(800) 1242730 
(891) 2015 02 10 
(731) Open Joint-Stock Company  "BASHKIR 

SODA COMPANY"   
Tehnicheskaya Str., 32 Sterlitamak,  
Bashkortostan Republic, RU-453110  
Sterlitamak, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Red, orange, yellow, white and black  
(511)     
5 – Dietary supplements for humans and animals, 
notably bicarbonate of soda. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82093 A 
(800) 1245597 
(891) 2014 09 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

 otvetstvennostyu "LAKVIR"   
 ul. Frunze, 9/14, Stupino, RU-142800  
 Moskovskaya oblast, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)    
5 – Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; 
food for babies; plasters, materials for dressings; 
teeth filling material and making dental impression; 
disinfectants; preparations for destroying noxious 
animals; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82204 A 
(800) 1235981 
(891) 2015 02 26 
(731) LACKMANN FLEISCH-UND  

 FEINKOSTFABRIK GMBH   
 Erlenstrasse 23, 77815 Bühl, Germany 

(540)  

Хозяин 
(511)    
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and ve-
getables; jellies, jams, compotes; eggs;ajvar [preser-
ved peppers]; weed extracts for food; alginates for 
culinary purposes; non-alcoholic eggnog; apple 
purée; oysters, not live; sausages; beans, preserved; 
stock; dates; eggs; yolk of eggs; powdered eggs; al-
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bumen for culinary purposes; white of eggs; peas, 
preserved; peanuts, prepared; gherkins; low-fat po-
tato chips; salted fish; fish preserves; fish; fish 
fillets; foods made from fish; canned fish; isinglass 
for food; fish meal for human consumption; mousses 
(fish -); fish roe, prepared; meats; meat, preserved; 
broth concentrates; meat extracts; meat jellies; meat, 
preserved; salted meats; fruit chips; fruit preserved 
in alcohol; fruit jellies; fruit pulp; fruit-based snack 
food; jellies; prawns, not live; poultry, not live; ge-
latine; vegetables, cooked; vegetables, dried; ve-
getable preserves; canned vegetables; mousses (ve-
getable -); vegetable salads; toasted laver; herrings; 
lobsters, not live; ginger jam; vegetable soup pre-
parations; tripe; frosted fruits; potato chips; potato 
flakes; potato fritters; caviar;hummus [chickpea 
paste]; kimchi [fermented vegetable dish]; animal 
marrow for food; bone oil, coconut, desiccated; fruit, 
stewed; jams; garlic [preserved]; soups; crayfish, not 
live; croquettes; crustaceans, not live; rennet; sal-
mon; spiny lobsters, not live; liver; liver pâté; le-
cithin for culinary purposes; lentils, preserved; 
ground almonds; marmalade; whey; mussels, not li-
ve; prepared nuts; fruit, stewed; preserved fruits; 
frozen fruits; fruit conserves; fruit salads; olives, 
preserved; pectin for culinary purposes; vegetable 
juices for cooking; piccalilli; pickles; mushrooms, 
preserved; pollen prepared as foodstuff; cranberry 
sauce [compote]; raisins; cream [dairy products]; 
seeds, prepared; anchovy; sardines; sauerkraut; fruit 
peel; shellfish, not live; ham; snail eggs for con-
sumption; pork; lard for food; sea-cucumbers, not 
live; silkworm chrysalis, for human consumption; 
tahini [sesame seed paste]; shrimps, not live; soya 
beans, preserved, for food; sunflower seeds, pre-
pared; bacon; suet for food; soup (preparations for 
making -); tuna fish; tofu; tomato purée; tomato jui-
ce for cooking; truffles, preserved; clams, not live; 
aloe vera prepared for human consumption; edible 
birds' nests; game; sausages;bouillon (preparations 
for making -); onions, preserved. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca 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; culinary 
herbs; aniseed; flavourings, other than essential oils, 
for beverages; flavourings, other than essential oils; 
wheat flour; flavourings, other than essential oils, for 
cakes; baking powder; cake dough; beer vinegar; 
thickening agents for cooking foodstuffs; ice cream 
(binding agents for -); bean meal; candy; buns; bre-
ad; unleavened bread; sandwiches; petit-beurre bis-
cuits; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [con-
diment]; chutneys [condiments]; couscous [semoli-
na]; curry [spice]; custard; mousses (dessert -) [con-
fectionery]; ices and ice creams; iced tea; peanut 
confectionery; essences for foodstuffs, except ethe-
ric essences and essential oils; vinegar; ribbon ver-

micelli; meat tenderizers, for household purposes; 
meat pies; meat gravies; fondants; fruit sauces; 
spring rolls; royal jelly; fruit jellies [confectionery]; 
grits; husked barley; barley meal; barley (crushed -); 
tea-based beverages; chips [cereal products]; cereals; 
cereal bars; cereal-based snack food; spices; condi-
ments; cloves [spice]; glucose for culinary purposes; 
gluten additives for culinary purposes; semolina; 
groats for human food; oats (crushed -); halvah; 
yeast; honey; ginger [spice]; yoghurt (frozen -) [con-
fectionery ices]; coffee; artificial coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; coffee fla-
vorings [flavourings]; coffee based drinks; cocoa; 
cocoa-based beverages; candy; capers; caramels; po-
tato flour; bubble gum; cake dough; ketchup [sauce]; 
cooking salt; salt for preserving foodstuffs; crackers; 
infusions, not medicinal; cake dough; cake frosting; 
garden herbs, preserved [seasonings]; cake mixtures; 
cake dough; ice; turmeric; liquorice [confectionery]; 
stick liquorice [confectionery]; flaxseed for human 
consumption; maize, milled; maize, roasted; maize 
flakes; grits; maize flour; macaroni; macaroons [pas-
try]; maltose; malt for human consumption; cake 
dough; malt for human consumption; almond con-
fectionery; marinades; marzipan; almond paste; ma-
yonnaise; sea water for cooking; flour; farinaceous 
foods; syrups (thick juice) and treacles; gruel, with a 
milk base, for food; coffee beverages with milk; 
cocoa beverages with milk; chocolate beverages 
with milk; ham glaze; flour-milling products; nut-
meg; muesli; oat-based food; noodle-based prepared 
meals; ribbon vermicelli; palm sugar; breadcrumbs; 
sauces for use with pasta; pasties; pies; lozenges 
[confectionery]; pesto [sauce]; petits fours [cakes]; 
pancakes; pepper; gingerbread; mint for confectio-
nery; candy mints; peppers [seasonings]; pizza; bee 
glue; high-protein cereal bars; puddings; popcorn; 
quiches; ravioli; rice; rice cakes; rice-based snack 
food; relishes; ice, natural or artificial; coffee (unro-
asted -); saffron [seasoning]; sago; whipped cream 
(preparations for stiffening -); dressings for salad; 
sour dough; chocolate; drinking chocolate; mousses 
(chocolate -); allspice; celery salt; baps; mustard; 
mustard meal; paste (soya bean -) [condiment]; soya 
flour; soya sauce; sherbets [ices]; sauces [condi-
ments]; spaghetti; ices; powders for ice cream; ba-
king soda [bicarbonate of soda for baking purposes]; 
starch for food; star aniseed; sushi; sweeteners (na-
tural -); tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour; tea; 
dough; ferments for pastes; farinaceous food pastes; 
tomato sauce; cake dough; tortillas; vanilla [flavo-
ring] [flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; waff-
les; cream of tartar for culinary purposes; wheat 
germ for human consumption; sausage binding ma-
terials; spices; aromatic preparations for food; chico-
ry [coffee substitute]; cinnamon [spice]; gluten pre-
pared as foodstuff; sugar; sugared almonds; confec-
tionery for decorating christmas trees; candy; rusks. 
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31 – Grains and agricultural, horticultural and forest-
ry products not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; 
algarovilla for animal consumption; seaweed for 
human or animal consumption; aloe vera plants; pets 
(aromatic sand for -) [litter]; oysters, live; trees; raw 
barks; trunks of trees; berries, fresh fruits; flower 
bulbs; beans, fresh; distillery waste for animal con-
sumption; nettles; eggs for hatching, fertilised; chi-
cory, fresh; peas, fresh; peanuts, fresh; peanut meal 
for animals; peanut cake for animals; live fish; 
fishing bait, live; fish meal for animal consumption; 
cucumbers, fresh; lemons, fresh; lettuce, fresh; 
leeks, fresh; spinach, fresh; pet food; lime for animal 
forage; grains for animal consumption; meal for ani-
mals; foodstuffs and fodder for animals; straw [fora-
ge]; live poultry; mash for fattening livestock; fresh 
vegetables; barley; pets (sanded paper for -) [litter]; 
beverages for pets; grains [cereals]; cereal seeds, 
unprocessed; groats for poultry; oats; hazelnuts; 
yeast for animal consumption; hay; undressed tim-
ber; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hops; hop cones; lobsters, live; dog biscuits; locust 
beans; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; edible 
chews for animals; germ (seed -) for botanical pur-
poses; bran; bran mash for animal consumption; 
coconuts; coconut shell; cola nuts; copra; rough 
cork; strengthening animal forage; wreaths of natu-
ral flowers; crayfish, live; crustaceans, live; garden 
herbs, fresh; marrows, fresh; spiny lobsters, live; egg 
laying poultry (preparations for -); flaxseed for ani-
mal consumption; flaxseed meal for animal consum-
ption; flax meal [fodder]; lentils, fresh; maize; maize 
cake for cattle; malt for brewing and distilling; 
almonds [fruits]; chestnuts, fresh; livestock fattening 
preparations; stall food for animals; menagerie ani-
mals; straw mulch; shellfish, live; flowers; cereals 
(residual products of -) for animal consumption; nuts 
[fruits]; fresh fruits; olives, fresh; oil cake; oranges, 
fresh; palms [leaves of the palm tree]; palm trees; 
plants; plants, dried, for decoration; seedlings; mus-
hrooms, fresh; mushroom spawn for propagation; 
peppers [plants]; pollen [raw material]; rape cake for 
cattle; vine plants; unprocessed rice; rice meal for 
forage; rhubarb, fresh; fish spawn; rye seed; raw 
timber; rose bushes; beet, fresh; seeds; shellfish, li-
ve; residue in a still after distillation; sea-cucumbers, 
live; silkworms; silkworm eggs; cuttle bone for 
birds; sesame; bushes; straw litter; pine cones; live 
animals; bred stock; natural turf; bedding and litter 
for animals; grapes, fresh; marc; draff; flowers, dri-
ed, for decoration; truffles, fresh; foodstuffs and 
fodder for animals; salt for cattle; bird food; juniper 
berries; christmas trees; wheat; wheat germ for ani-
mal consumption; roots for food; chicory roots; 
citrus fruit, fresh; bagasses of cane [raw material]; 
sugarcane; onions, fresh vegetables. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; fruit juice 
beverages (non-alcoholic -); non-alcoholic bevera-
ges; non-alcoholic honey-based beverages; aloe vera 
drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; cider, 
non-alcoholic; beer; beer wort; powders for efferves-
cing beverages; pastilles for effervescing beverages; 
cocktails, non-alcoholic; milk (peanut -) [non-alco-
holic beverage]; mineral water (preparations for 
making -); aerated water (preparations for making -); 
essences for making beverages; fruit nectars, non-
alcoholic; juices; vegetable juices [beverages]; hops 
(extracts of -) for making beer; ginger ale; isotonic 
drinks; sparkling water; kvass [non-alcoholic beve-
rage]; lemonades; syrups for lemonade; lithia water; 
malt beer; malt wort; almonds (milk of -) [bevera-
ge]; orgeat; mineral water [beverages]; whey bevera-
ges; must; preparations for making beverages; liqu-
eurs (preparations for making -); sarsaparilla [non-
alcoholic beverage]; seltzer water; syrups for beve-
rages; smoothies; soda water; sherbets [beverages]; 
table waters; tomato juice [beverage]; grape must, 
unfermented; waters [beverages]. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
fruit extracts; alcoholic essences; alcoholic extracts; 
fruit (alcoholic beverages containing -); alcoholic 
beverages (except beer); pre-mixed alcoholic beve-
rages, other than beer-based; anisette [liqueur]; 
anisette [liqueur]; aperitifs; cider; arak [arrack]; per-
ry; cocktails; curacao; distilled beverages; kirsch; 
liqueurs; bitters; mead [hydromel]; nira [sugarcane-
based alcoholic beverage]; peppermint liqueurs; rice 
alcohol; rum; sake; brandy; spirits [beverages]; 
piquette; digesters [liqueurs and spirits]; gin; wine; 
whisky; vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82323 A 
(800) 1247877 
(891) 2015 03 30 
(731) TUERXUNJIANG YIMAMUAISHAN   

 No.401, Unit 1, Building 1, No.1, Heba  
 Erxiang, Shengli Road, Wulumuqi City,  
 Xinjiang, China 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
8 – Scythe stones; grindstones [hand tools]; carbo-
rundum grindstones; bush hammers; shovels [hand 
tools]; picks [hand tools]; insecticide atomizers 
[hand tools]; bits [hand tools]; spanners [hand tools]; 
hand tools, hand-operated; rams [hand tools]; pun-
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ches [hand tools]; cutting tools [hand tools]; lifting 
jacks, hand-operated; polishing irons [glazing tools]; 
hand-operated tools for packaging; graving tools 
[hand tools]; glaziers' diamonds [parts of hand 
tools]; blades [hand tools]; abrading instruments 
[hand instruments]; agricultural implements [hand-
operated]; screwdrivers; borers; razor blades; saw 
blades (parts of hand tools). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82339 A 
(800) 1155367 
(891) 2015 04 17 
(731) EGE SERAMİK  SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  
Ankara Asfaltı 26 Km P.K.,  TR-35170  
KEMALPAŞA/İZMİR, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue, light pink  
(511)     
19 – Ceramic sheet dishes, ceramic towel hangers, 
ceramic sheet hangers, sponge holders made of 
ceramic. 
 

35 – Advertising; public relations services; services 
for the organization of commercial and advertising 
fairs and exhibitions; consultancy services about bu-
siness management (business information) (inclu-
ding accounting services); exportation and importa-
tion agency services; expert services for commercial 
and industrial products; services for the organization 
of public auctions; the bringing together for the 
benefit of others, of a variety of materials for bu-
ilding, road construction and repair concrete, plas-
ters, limes, cements, gypsum, plasters, filing plas-
ters, ready concrete, ready mortars, ready colored 
mortars, natural stones, artificial stones, natural mar-
bles, artificial marbles, mechanic and non-illumina-
ting traffic signs for roads, monuments, statues made 
of concrete, stones or marbles, natural or synthetic 
surface coatings in blocks or strips for woods, chip 
woods and similar ones glassware for constructional 
purposes, prefabricated swimming pools sands for 
the purpose of effective exhibition of such goods 
(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 2016 82453 A 
(800) 1249122 
(891) 2015 03 12 
(731) HELSINN HEALTHCARE SA   

 Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano,  
 Switzerland 

(540) 

 
(591) Gold and blue  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cachexia and anorexia associated with cancer, 
weight loss and erosion of body mass, metabolic 
abnormalities; veterinary preparations for the treat-
ment of cachexia and anorexia associated with can-
cer, weight loss and erosion of body mass, metabolic 
abnormalities; sanitary products for medical use; di-
etetic foods, namely solid and liquid nutritional 
supplements for medical or veterinary use; dietetic 
substances, namely solid and liquid nutritional supp-
lements for medical or veterinary use; dietary sup-
plements for humans and animals.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82454 A 
(800) 1249134 
(891) 2015 03 19 
(731) JOLADOL MODE  

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V.   
De Boelelaan 7, 8th Floor, NL-1083 HJ  
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
3 – Soaps, perfumes, essential oils, cosmetic pro-
ducts, lotions for hair care. 
__________________________________________ 
 
 
(260) AM 2016 82455 A 
(800) 1249144 
(891) 2015 04 22 
(731) QUANZHOU HENGXING INDUSTRY   

 MACHINERY CO., LTD.   
 Building C-2, Wurong Industrial Zone,  
 Fengzhou Town, Nan'an City, Fujian  
 Province, China 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
7 – Brick making machines; concrete mixers [machi-
nes]; bitumen making machines; road making ma-
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chines; multipurpose road maintainer; railroad cons-
tructing machines; garbage [waste] disposals.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82456 A 
(800) 1249154 
(891) 2015 03 13 
(731) FERRERO S.P.A.  

 Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-12051 ALBA  
 CUNEO, Italy 

(540) 

 
(591) Brown, light brown, gold and white  
(511)     
30 – Pastry; confectionery; chocolate; chocolate-
based products; cocoa; cocoa-based products; stuf-
fed wafers; chocolate-coated wafers; pralines; can-
dies; ice creams. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82460 A 
(800) 1249193 
(891) 2014 12 09 
(731) HORVÁTH AGNES   

 Mikszáth Kálmán utca 13, H-1028 Budapest, 
 Hungary 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
30 – Spices. 
 

43 – Bar services; restaurants; food and drink cate-
ring. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82461 A 
(800) 1249242 
(891) 2015 03 27 
(731) SPLASH TOYS SAS   

 18 rue de la côte frileuse, F-27640 Breuilpont,  
 France 

(540) 

 
(591) Blue, pink and green  
(511)     
28 – Games, toys; controls for game consoles; deco-
rations for Christmas trees; Christmas trees of synt-
hetic materials; apparatus for physical education or 
gymnastics; fishing tackle; balls for games; billiard 
tables, cues or balls; playing cards or board games; 
ice or roller skates; scooters (toys); sailboards or surf 
boards; rackets; snowshoes; skis; protective padding 
(parts of sportswear); toy models; figurines (toys).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82462 A 
(800) 1249268 
(891) 2015 03 16 
(731) Zaklady Farmaceutyczne UNIA,  Spóldzielnia  

 Pracy    
 ul. Chlodna 56/60, PL-00-872 Warszawa,  
 Poland 

(540) 

UNIBEN 
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations, medicines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82463 A 
(800) 1249269 
(891) 2015 02 23 
(731) VALEANT sp. z o. o. sp. j.    

 ul. Przemyslowa 2, PL-35-959 Rzeszów, 
 Poland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82471 A 
(800) 1249303 
(891) 2015 01 19 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY   

 "TWINS TEC-UKRAINE"    
 Vasilkovskaya street, 30, KYIV 03022,  
 Ukraine 

(540) 

 
(591) Black and white  
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(511)    
3 – Abrasives; abrasive cloth; glass cloth; abrasive 
paper; breath freshening sprays; diamantine (abrasi-
ve); alum stones (astringents); amber (perfume); an-
tistatic preparations for household purposes; balms 
other than for medical purposes; color- (colour-) 
brightening chemicals for household purposes (laun-
dry); cosmetic dyes; bergamot oil; incense sticks; lip 
glosses; nail glitter; starch glaze for laundry purpo-
ses; polishing preparations; badian essence; beard 
dyes; pastes for razor strops; shaving stones (astrin-
gents); shaving soap; shaving preparations; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; astringents for cosmetic 
purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
cosmetic preparations for baths; bath salts, not for 
medical purposes; cotton wool for cosmetic purpo-
ses; cotton sticks for cosmetic purposes; shoe black 
(shoe polish); bleaching soda; skin lightening cre-
ams; laundry preparations; bleaching salts; dental 
bleaching gels; bleaching preparations (decolorants) 
for cosmetic purposes; decorative transfers for cos-
metic purposes; cosmetic preparations for eyelashes; 
false eyelashes; adhesives for affixing false eyelas-
hes; mustache wax; creams for leather; tailors' wax; 
polishing wax; laundry wax; cobblers' wax; winds-
hield cleaning preparations; hair dyes and bleaching 
products; depilatory wax; hair lotions; hair waving 
lotions; cloths impregnated with a detergent for cle-
aning; gaultheria oil; heliotropine; geraniol; make-
up; make-up removing preparations; lipsticks; disin-
fectant soap; deodorants for pets; deodorants for 
human beings or for animals; deodorant soap; depi-
latory creams; non-medicated pet shampoos; scented 
water; scented wood; extracts of flowers (perfumes); 
ethereal essences; essential oils; javelle water; jas-
mine oil; greases for cosmetic purposes; laundry 
soaking preparations; flavorings (flavourings) for 
beverages (essential oils); aromatics (essential oils); 
cake flavorings (essential oils); preservatives for 
leather (polishes); color-removing preparations; deg-
reasers other than for use in manufacturing proces-
ses; scale removing preparations for household pur-
poses; dentifrices; dentifrices; preparations for clea-
ning dentures; denture polishes; ionone [perfumery]; 
rust removing preparations; silicon carbide (abra-
sive); carbides of metal (abrasives); bases for flower 
perfumes; essential oils of cedarwood; adhesives for 
affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; 
quillaia bark for washing; corundum (abrasive); ma-
ke-up for the face and body; cosmetics for animals; 
cosmetic face powder; beauty masks; cosmetic kits; 
cosmetic preparations for slimming purposes; whi-
ting; cleaning chalk; cosmetic creams; laundry 
starch; laundry glaze; cakes of toilet soap; lavender 
water; lavender oil; incense; lacquer-removing pre-
parations; hair spray; essential oils of lemon; polis-
hing paper; smoothing stones; polishing preparati-
ons; polish for furniture and flooring; medicated 
soap; beauty lotions; tissues impregnated with cos-

metic lotions; after-shave lotions; smoothing prepa-
rations (starching); fabric softeners for laundry use; 
mint for perfumery; mint essence (essential oil); 
massage gels, other than for medical purposes; floor 
polish; non-slipping wax for floors; almond oil; al-
mond soap; almond milk for cosmetic purposes; 
washing soda, for cleaning; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; soap; soap for brightening textile; soap for 
foot perspiration; antiperspirant soap; facial clean-
sing milk; musk (perfumery); emery; abrasive cloth; 
emery paper; ammonia (volatile alkali) (detergent); 
neutralizers for permanent waving; nail art stickers; 
nail care preparations; false nails; eau de Cologne; 
cosmetic pencils; oils for cosmetic purposes; perfu-
me oils; oils for toilet purposes; oils for cleaning 
purposes; oil of turpentine for degreasing; breath 
freshening strips; drying agents for dishwashing ma-
chines; skin cleansing and polishing preparations; 
perfumery; perfumes; pumice stone; hydrogen pero-
xide for cosmetic purposes; non-slipping wax for 
floors; floor wax removers (scouring preparations); 
scouring preparations; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; polishing rouge; var-
nish-removing preparations; mouth washes, not for 
medical purposes; pomades for cosmetic purposes; 
preparations to make the leaves of plants shiny; dry-
cleaning preparations; paint stripping preparations; 
aloe vera preparations for cosmetic purposes; anti-
perspirants (toiletries); sachets for perfuming linen; 
safrol; laundry blueing; turpentine, for degreasing; 
sandpaper; sun-tanning preparations (cosmetics); 
bleaching soda; sunscreen preparations; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant pur-
poses (toiletries); preparations for unblocking drain 
pipes; potpourris (fragrances); dry shampoos; baby 
powder (toiletries); terpenes (essential oils); abrasive 
preparations; rose oil; non-medicated toiletries; toilet 
water; hair mascara; cosmetic dyes; cleaning and 
washing preparations and substances; scouring solu-
tions; shampoos; tailors' wax; cosmetic preparations 
for skin care; smoothing stones; wallpaper cleaning 
preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82475 A 
(800) 1249309 
(891) 2014 12 31 
(731) ŠKODA AUTO a.s. 

 tř. Václava Klementa 869, CZ-293 01 Mladá  
 Boleslav II, Czech Republic 

(540)   

f-tec 
(511)     
12 – Automobiles and their parts, all included in this 
class. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82480 A 
(800) 1249413 
(891) 2015 02 11 
(731) FORTISCHEM a.s.   

 M. R. Štefánika 1, SK-972 71 Nováky,  
 Slovakia 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
1 – Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unproces-
sed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing com-
positions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tan; 
adhesives for use in industry.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82505 A 
(800) 1249748 
(891) 2014 10 03 
(731) VİKO  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK  

 ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET  
 ANONİM ŞİRKETİ   
 Abdurrahmangazi Mah.,  Ebubekir Cad.  
 No:44,  Samandira Kartal, TR-34887  
 İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, 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; 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. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services for scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting, switching, transfor-
ming, accumulating, regulating or controlling elec-
tricity, apparatus for recording, transmission or rep-

roduction of sound or images, magnetic data car-
riers, recording discs, compact discs, DVDs and 
other digital recording media, mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers, com-
puter software, fire-extinguishing apparatus, appara-
tus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, driving, ventilating, water supply and 
sanitary purposes enabling customers to conveni-
ently view and purchase these goods in a retail elec-
tronics store. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82508 A  
(800) 1249798 
(891) 2015 03 06 
(731) STADA Arzneimittel AG   

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

 
(591) Shades of red, progression from red  

"Pantone192 (cyan 0%, magenta 100%,  
yellow 70%, black 0%)" to 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. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veteri-
nary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; diagnostic preparations for me-
dical purposes; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungici-
des, herbicides. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, diagnostic apparatus for me-
dical purposes, artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
pedic articles; suture materials. 
 

16 – Printed matter, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus). 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesaling and re-
tailing in relation to the following goods: bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veteri-
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nary preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, diagnostic 
preparations for medical purposes, plasters, mate-
rials for dressings, materials for stopping teeth, den-
tal wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, di-
agnostic apparatus for medical purposes, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture 
materials, printed matter, instructional and teaching 
material (except apparatus). 
 

41 – Education; providing of training, in particular 
publication of information material in the field of 
health care; conducting of courses and seminars in 
the field of health care. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; con-
sultancy regarding health care and healthy eating; 
agriculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82509 A 
(800) 1249807 
(891) 2015 02 25 
(731) O. MUSTAD & SØN IP AS  

 Raufossvegen 40, N-2821Gjøvik, Norway 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
8 – Fishing knifes; vices for fly tying and repair of 
fishing equipment; harpoons for fishing; hand tools 
for sharpening of fishing equipment, hand operated 
hand tools for use with fishing equipment, including 
nippers for mounting and disassembly and repair of 
fishing equipment; hand tools, namely filleting kni-
fes, fishing pliers, fishing scissors, hook removing 
tools, fleshing knives, sharpening steels, knife steels, 
oyster openers. 
 

28 – Fishing tackle, including reels for fishing, rods 
for fishing, lines for fishing, line guides (for use on 
rods for fishing), fish hooks, lures, artificial bait, 
fishing baskets (fishing tackle), floats, sinkers, lan-
ding net for anglers, fishing bags, fishing gloves, 
fishing rod cases and fishing tackle boxes, flies for 
fishing; sports fishing equipment, namely fishing 
hooks, terminal tackle, swivels, snaps, split rings, 
fishing rigs, snooded fishing hooks, fishing leaders 
and fishing snoods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82510 A 
(800) 1249811 
(891) 2015 03 06 
(731) PALSTAR KABUSHIKI KAISHA   

8908-1, Seyacho, Seya-ku, Yokohami-shi,   
Kanagawa 246-0003, Japan 

(540) 

 
(591) Green, blue and white  
(511)    
4 – Industrial oil; non-chemical additives for oils; 
solid lubricants; oil for the preservation of leather; 
fuel. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82512 A 
(800) 1249839 
(891) 2015 04 13 
(731) KRKA, tovarna zdravil,  d.d., Novo mesto   

 Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,  
 Slovenia 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82517 A 
(800) 1249841 
(891) 2015 04 01 
(731) MERCK KGAA   

 Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,  
 Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; 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. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
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food and substances adapted for medical or veteri-
nary 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; fungici-
des, herbicides. 
 

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. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, 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; 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. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking; refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82525 A 
(800) 1249863 
(891) 2015 04 27 
(731) BEIERSDORF AG   

 Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540) 

 
(591) Dark blue, light blue, turquoise, silver, green  

 and white  
(511)     
3 – Cosmetics. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82526 A 
(800) 1249864 
(891) 2015 04 27 

(731) BEIERSDORF AG 
 Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany 

(540) 

 
(591) Dark blue, light blue, purple, white and silver  
(511)     
3 – Cosmetics. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82527 A 
(800) 1249873 
(891) 2015 04 30 
(731) TRIBUTE PORTFOLIO IP, LLC   

 One StarPoint  Stamford CT 06902, USA 
(540)  

TRIBUTE PORTFOLIO 
(511)     
39 – Travel reservation services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82528 A 
(800) 1249899 
(891) 2015 05 08 
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.   

 CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540) 
 

 
 

(591) Orange, white and dark blue  
(511)     
30 – Cocoa and cocoa-based beverages and prepara-
tions; chocolate, chocolate products, chocolate pas-
tes, cream spread, chocolate-based preparations and 
beverages; confectionery, sugar confectionery, can-
dy; sugar; chewing gum not for medical use; bakery 
products, bread, pastries; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, caramels; ice creams, water ice, sherbets, 
frozen confectionery, frozen cakes, frozen desserts, 
frozen yogurts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82532 A 
(800) 1249919 
(891) 2014 11 17 
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(731) CANDELA CORPORATION 
 530 Boston Road  Wayland MA 01778, USA 

(540)  

CANDELA 
(511)     
9 – Scientific lasers, capacitive charging power sup-
plies and parts thereof. 
 

10 – Medical lasers, medical lasers with capacitive 
charging power supplies and parts thereof. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82533 A 
(800) 1249930 
(891) 2015 03 31 
(731) CSM Bakery Products NA, Inc.  

 1912 Montreal Road, Tucker GA 30084, USA 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
29 – Edible oils and edible fats; margarine; whipped 
cream; fruit based snack foods; fruit preserves and 
jams; spreads, namely, dairy-based spreads and sho-
rtening-based spreads; fillings for bakery goods, 
namely, fruit-flavored fillings and fruit pectin-based 
fillings; fruit fillings for cakes, pastries and pies; 
fillings for pastries, namely, nut fillings and almond 
fillings; toppings for bakery products and ice cream 
toppings, namely, fruit, nut and whipped toppings, 
peanut butter topping, flaked coconut topping, non-
dairy based mixes for making whipped toppings, 
garlic-based spreads, vegetable-based spreads, salty 
spreads and spicy spreads consisting primarily of 
edible fats, shortening, or edible oils. 
 

30 – Bread and cake improvers, namely, functional 
ingredients used in dough for bread and other bakery 
products to improve flavor, volume, texture and 
shelf life, namely, flavoring additives used for non-
nutritional purposes; preparations made from cere-
als; dessert mousse; chocolate mousse; bread; unle-
avened bread; bread, pastry, and dough mixes; bread 
rolls; biscuit mixes; pie shells; pastries and pastry 
mixes; cakes; cake mixes; buns and rolls and mixes 
for buns and rolls; croissants; muffins; doughnuts; 
brownies; icings, coatings and glazes for use on ca-
kes, pastries, bakery goods and meringues; merin-
gues; mixes for making cakes, pastries, bakery 
goods and meringues; confectioner sugar; bakery 
desserts; puddings; golden syrup; tapioca; fondants; 
icing; bakery goods; icing bases and mixes; ready-
to-use icing and cake frostings; nut preparations, 
namely, nut fillings, nut icings, nut fillings for cakes 
and pies, fillings for bakery goods not containing 
fruits, nuts or meat, namely, buttercream fillings, 
chocolate and chocolate-based fillings, marshmallow 
fillings, pectin-based fillings, custard-based fillings 

and starch-based fillings; fudge; fudge bases and mi-
xes; frozen dough for use as pizza, cakes, pastries, 
bread or other bread-type products; frozen bakery 
products; ice cream desserts, namely, ice cream ca-
kes; iced cakes; toppings for bakery products and ice 
cream toppings, namely, streusel toppings, cinna-
mon and oat-based toppings, cinnamon toppings, ca-
ramel toppings, chocolate toppings, chocolate fudge 
toppings, marshmallow toppings, topping syrup, but-
terscotch topping, chocolate syrup, caramel and ca-
ramel flavored syrups, starch syrups; waffle cone 
dips, namely, chocolate dips, caramel dips, candy 
dips, streusel dips and butterscotch dips; sugar-based 
spreads, salty spreads and spicy spreads consisting 
primarily of emulsified biscuits or cookies. 
 

35 – Distributorship services in the field of bakery 
supplies and bakery equipment. 
 

40 – Bakery services, namely, the manufacture of 
bakery products and mixes to the order and speci-
fication of others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82534 A 
(800) 1249955 
(891) 2015 04 02 
(731) SANOFI    

 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France 
(540)  

STREDUXO 
(511)  
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82536 A 
(800) 1249956 
(891) 2015 04 03 
(731) SANOFI  

 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France 
(540)  

GRADENZO 
(511)    
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82537 A 
(800) 1249980 
(891) 2015 03 06 
(731) STADA Arzneimittel AG  

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

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

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veteri-
nary 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. 
 

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

16 – Printed matter, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus). 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesaling and re-
tailing in relation to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, sco-
uring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 
preparations for medical purposes, dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies, dietary supplements for humans and 
animals; wholesaling and retailing in relation to di-
agnostic preparations for medical purposes, plasters, 
materials for dressings, material for stopping teeth, 
dental wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture 
materials, printed matter, instructional and teaching 
material (except apparatus). 
 

41 – Education; providing of training, in particular 
publication of information material in the field of 
health care; conducting of courses and seminars in 
the field of health care. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; con-
sultancy regarding health care and healthy eating; 
agriculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82538 A 
(800) 1249981 
(891) 2015 03 06 
(731) STADA Arzneimittel AG 

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

STADA 
(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. 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; diagnostic preparations for 
medical purposes; material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides; plasters. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, diagnostic apparatus for medi-
cal purposes, artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
pedic articles; suture materials.  
 

16 – Printed matter, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus). 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesaling and re-
tailing in relation to the following goods: bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veteri-
nary preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, diagnostic 
preparations for medical purposes, plasters, mate-
rials for dressings, materials for stopping teeth, den-
tal wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture 
materials, printed matter, instructional and teaching 
material (except apparatus). 
 

41 – Education; providing of training, in particular 
publication of information material in the field of 
health care; conducting of courses and seminars in 
the field of health care. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; con-
sultancy regarding health care and healthy eating; 
agriculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82539 A 
(800) 1249989 
(891) 2015 03 31 
(731) CSM Bakery Products NA, Inc. 

 1912 Montreal Road, Tucker GA 30084, 
 USA 

(540) 
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(591) Black, grey, white  
(511)    
29 – Edible oils and edible fats; margarine; whipped 
cream; fruit based snack foods; fruit preserves and 
jams; spreads, namely, dairy-based spreads and 
shortening-based spreads; fillings for bakery goods, 
namely, fruit-flavored fillings and fruit pectin-based 
fillings; fruit fillings for cakes, pastries and pies; 
fillings for pastries, namely, nut fillings and almond 
fillings; toppings for bakery products and ice cream 
toppings, namely, fruit, nut and whipped toppings, 
peanut butter topping, flaked coconut topping, non-
dairy based mixes for making whipped toppings, 
garlic-based spreads, vegetable-based spreads, salty 
spreads and spicy spreads consisting primarily of 
edible fats, shortening, or edible oils. 
 

30 – Bread and cake improvers, namely, functional 
ingredients used in dough for bread and other bakery 
products to improve flavor, volume, texture and 
shelf life, namely, flavoring additives used for non-
nutritional purposes; preparations made from cere-
als; dessert mousse; chocolate mousse; bread; unle-
avened bread; bread, pastry, and dough mixes; bread 
rolls; biscuit mixes; pie shells; pastries and pastry 
mixes; cakes; cake mixes; buns and rolls and mixes 
for buns and rolls; croissants; muffins; doughnuts; 
brownies; icings, coatings and glazes for use on ca-
kes, pastries, bakery goods and meringues; merin-
gues; mixes for making cakes, pastries, bakery 
goods and meringues; confectioner sugar; bakery 
desserts; puddings; golden syrup; tapioca; fondants; 
icing; bakery goods; icing bases and mixes; ready-
to-use icing and cake frostings; nut preparations, 
namely, nut fillings, nut icings, nut fillings for cakes 
and pies, fillings for bakery goods not containing 
fruits, nuts or meat, namely, buttercream fillings, 
chocolate and chocolate-based fillings, marshmallow 
fillings, pectin-based fillings, custard-based fillings 
and starch-based fillings; fudge; fudge bases and 
mixes; frozen dough for use as pizza, cakes, pastries, 
bread or other bread-type products; frozen bakery 
products; ice cream desserts, namely, ice cream ca-
kes; iced cakes; toppings for bakery products and ice 
cream toppings, namely, streusel toppings, cin-
namon and oat-based toppings, cinnamon toppings, 
caramel toppings, chocolate toppings, chocolate fud-
ge toppings, marshmallow toppings, topping syrup, 
butterscotch topping, chocolate syrup, caramel and 
caramel flavored syrups, starch syrups; waffle cone 
dips, namely, chocolate dips, caramel dips, candy 
dips, streusel dips and butterscotch dips; sugar-based 
spreads, salty spreads and spicy spreads consisting 
primarily of emulsified biscuits or cookies. 
 

35 – Distributorship services in the field of bakery 
supplies and bakery equipment. 
 

40 – Bakery services, namely, the manufacture of 
bakery products and mixes to the order and spe-
cification of others. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82540 A 
(800) 1250000 
(891) 2014 09 29 
(731) MICROMAX INFORMATICS LIMITED 

 21/14, A Block,  Naraina Industrial Area,  
 Phase-ii, Delhi 110 028, India 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Telephone apparatus and listening device; mobi-
le handsets; portable communication apparatus; 
computer software and telecommunication apparatus 
to enable access to databases and internet; internet 
servers; Wi-Fi routers; internet phones; cell phone 
parts, accessories and equipment; smart phones; 
microphones; headsets; batteries; speakers; phone 
chargers, encoded chip cards for mobile telephones, 
electronic game software for mobile telephones. 
 

16 – Stationery; letterheads paper; envelopes; cards; 
signboards of paper and cardboard; paper banners; 
graphic prints; graphic representations; posters; ca-
lendars; plastic sheets, sacks and bags for wrapping 
and packing; bookmarkers; booklets; catalogues; 
charts, pads; document files; printed matter; printed 
forms; folders; ledgers; instructional and teaching 
material; books; printed publications; maps. 
 

38 – Transmission of data and information by com-
puter and electronic communication means; commu-
nication by computer, by electronic means, by teleg-
ram, by fixed and mobile phone. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82628 A 
(800) 1250531 
(891) 2015 04 30 
(731) SOREMARTEC SA  

 Findel Business Center, Complexe B, Rue de  
 Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg 

(540) 

 
(591) Black, dark orange, blue and white  
(511)     
30 – Pastry and confectionery, filled wafers, coated 
wafers, chocolate and chocolate-based products, 
candy.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82629 A 
(800) 1250634 
(891) 2015 05 07 
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(731) GENJI LLC 
 Suite 725, 1500 JFK Blvd., Philadelphia  
 PA 19102, USA 

(540)  

HAI STREET 
(511)     
39 – Delivery of food by restaurants. 
 

43 – Restaurant and food preparation services; cate-
ring services.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82630 A 
(800) 1251183 
(891) 2015 05 12 
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED  

 COMPANY  
 2 Church Street, Hamilton HM 11,  
 Bermuda 

(540)  

VYMVIE 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis c. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82631 A 
(800) 1251188 
(891) 2015 05 12 
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED  

 COMPANY 
 2 Church Street, Hamilton HM 11,  
 Bermuda 

(540)  

VYRELAKIR 
 (511)     
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis C. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82632 A 
(800) 1250664 
(891) 2014 06 27 
(731) ENN GROUP CO., LTD  

 Huaxiang Road, Langfang Economic &  
 Technological, Development Zone, Hebei  
 Province, China 

(540) 

 
(591) Black and white  

(511)    
1 – Nitrogen; carbon; acids; alkalies; lead oxide; alu-
mina; benzoic acid; acetates [chemicals]; acetylene; 
ethyl alcohol; methyl ether; phenol for industrial 
purposes; hydrazine; ketones; formic aldehyde for 
chemical purposes; esters; protein [raw material]; 
cellulose; enzymes for industrial purposes; surface-
active chemical agents; dioxide of hydrogen; disti-
lled water; fuel for atomic piles; fulling preparations; 
agglutinants for concrete; combusting preparations 
[chemical additives to motor fuel]; chemical prepa-
rations, except pigments, for the manufacture of ena-
mel; anti-frothing solutions for accumulators; gas 
purifying preparations; foundry molding [moulding] 
preparations; water softening preparations; deter-
gents for use in manufacturing processes; chemical 
preparations for the manufacture of paints; vulcani-
sation accelerators; chemical additives to drilling 
muds; auxiliary fluids for use with abrasives; separa-
ting and unsticking [ungluing] preparations; animal 
charcoal; chemical preservatives; activated carbon; 
color-brightening chemicals for industrial purposes; 
catalysts; oil cement [putty]; chemical additives to 
insecticides; biochemical catalysts; reducing agents 
for use in photography; plastics, unprocessed; plas-
ticizers; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
metal annealing preparations; soldering chemicals; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
currying preparations for leather; adhesives for 
industrial purposes; wood pulp. 
 

4 – Xylene; industrial oil; lubricating oil; fuel; coal; 
industrial wax; illuminating wax; dust removing pre-
parations; electrical energy; electricity.  
 

7 – Electroplating machines; galvanizing machines; 
petrochemical equipment; gas separation equipment; 
compressors [machines].  
 

9 – Quantity indicators; money counting and sorting 
machines; hemline markers; electronic tags for 
goods; dictating machines; voting machines; facsi-
mile machines; weighing machines; measures; elec-
tronic notice boards; radar apparatus; sound recor-
ding discs; cameras [photography); measuring appa-
ratus; counters; barometers; gasometers [measuring 
instruments]; gas testing instruments; ammeters; mi-
croscopes; electric cables; semi-conductors; integra-
ted circuits; electromagnetic coils; converters, elec-
tric; fluorescent screens; lightning arresters; chips 
[integrated circuits]; electrolysers; extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; pro-
tection devices for personal use against accidents; 
sound alarms; fire alarms; eyeglass chains; pho-
tovoltaic cells; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences. 
 

11 – Methane cookers; gas burners; light bulbs; 
light, bulbs, electric; arc lamps; electric lamps; 
lamps; lamp casings; incandescent burners; pocket 
searchlights; pocket torches, electric; carbon for arc 
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lamps; lamp glasses; electric discharge tubes for 
lighting; light diffusers; light diffusers; sockets for 
electric lights; lighting apparatus and installations; 
projector lamps; chandeliers; ceiling lights; fila-
ments for electric lamps; flares; curling lamps; ger-
micidal lamps for purifying air; lamp globes; globes 
for lamps; laboratory lamps; ultraviolet ray lamps, 
not for medical purposes; safety lamps; lamp reflec-
tors; Chinese lanterns; fairy lights for festive deco-
ration; luminous tubes for lighting; magnesium fila-
ments for lighting; miners' lamps; electric lights for 
Christmas trees; luminous house numbers; torches 
for lighting; searchlights; lamp shades; lampshade 
holders; standard lamps; aquarium lights; diving 
lights; light-emitting diodes [LED] lighting appa-
ratus.  
 

37 – Building construction supervision; construc-
tion; mining extraction; drilling of wells; upholste-
ring; burner maintenance and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; interference 
suppression in electrical apparatus; installation and 
repair for medical appliance; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; airplane maintenance 
and repair; shipbuilding; photographic apparatus 
repair; clock and watch repair; strong-room mainte-
nance and repair; rustproofing; retreading of tires 
[tyres]; cabinet making [repair]; washing; disinfec-
ting; restoration of works of art. 
 

38 – Radio broadcasting; wireless broadcasting; te-
lex services; transmission of digital files. 
 

39 – Transport; packaging of goods; shipbrokerage; 
river transport; car transport; railway transport; air 
transport; car parking; storage; distribution of ener-
gy; gas supplying; courier services [messages or 
merchandise]; sightseeing [tourism]; transport by 
pipeline. 
 

40 – Abrasion; soldering; boiler-making; recycling 
of waste and trash; air purification; water treating; 
cryopreservation services; production of energy; fuel 
processing; processing of chemical reagents. 
 

42 – Technical research; urban planning; consultan-
cy in the field of energy-saving; quality control; geo-
logical prospecting; chemical research; biological 
research; weather forecasting; material testing; 
mechanical research; industrial design; construction 
drafting; dress designing; computer programming; 
authenticating works of art; evaluation of intangible 
assets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82673 A 
(800) 1250991 
(891) 2014 09 05 
(731) VFS Global Services PLC 

 3rd Floor,66 Wilson StreetLondon EC2A  
 2BT, United Kingdom 

 

(540) 

 
(591) Black-white  
(511)     
9 – Pre-recorded and customised computer software 
related to complete visa, passport and travel docu-
ments administration, onward forwarding of docu-
ments and payments related to visa applications, 
collections of mathematical and statistical data and 
production of customised reports, organisation and 
tracking of visa documents, the issuance of an elec-
tronic visa through a website with extensive links to 
global websites of various embassies, the scanning 
of various documents and connecting with a data-
base, providing bar codes for passport information, 
onward forwarding of scanned documents and op-
tical character recognition; magnetically encoded 
identification document, namely, blank passports 
and visas for issuance by government agencies; 
computer software enabling online payment services 
and transactions; computer software for the compi-
lation and generating of statistical and mathematical 
information relating to online payment transaction; 
computer software for use by staff in a call centre, to 
assist staff in answering telephone enquiries on visa 
application matters; computer software used for 
websites on visa information and application and for 
the tracking of the visa application status and visa 
documents; computer software enabling the user to 
schedule appointments and interviews on an online 
database; customer relationship management softwa-
re for effective query management and documentta-
tion; customer interaction recording, monitoring and 
storage software; all included in this class.   
 

16 – Non-magnetically encoded identification docu-
ment, namely, blank passports and visas for issuance 
by government agencies; guide books and booklets 
featuring travel information, visa facilitation, pas-
sport and travel documents administration; travel 
and tour guide books; instructional and teaching 
materials (except apparatus); printed matter; printed 
forms; writing instruments, writing pads, folders for 
papers, folders (stationery); books, catalogues, bro-
chures, newsletters, leaflets, booklets, periodicals, 
journals, calendars, maps and atlases; posters and 
post cards; labels, stickers, greeting cards, yearbooks 
and planners, diaries, printed timetables, diagrams 
and plans; office stationery; telephone, facsimile, e-
mail and website directories; photographs, material 
for packaging; packing paper; advertising boards; 
barcode labels; printed certificates; all included in 
this class.   
 

35 – Business administration services namely, to 
provide full visa, passport and travel documents 
administration services to diplomatic missions in 
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various countries, embassies, consulates, airlines, 
travel agents, travel managers, associations, trade 
and travel bodies; business administrative services 
for making appointments and scheduling interviews; 
compilation of mathematical or statistical data re-
lating thereto; publication of publicity materials; 
advertising and promotional services; business in-
formation services; dissemination and updating of 
advertising space; computer data processing; busi-
ness advisory and consultancy services relating to 
visa administration; business information services 
relating to enquiries on visa administration through 
commercial information agencies; operation of tele-
phone call centres for others; online data processing 
services for visa application; business administration 
services for the compilation of information on the 
status of visa applications and information on the 
issuance of visas; commercial information services 
provided by access to computer database including 
online information services on the status of visa 
applications and the issuance of visas through exten-
sive interface with global software of diplomatic 
missions; provisions of business information servi-
ces relating to enquiries on visa administration; 
commercial information agencies relating to the 
provisions of information and announcements on 
visa administration; collection of data for visa app-
licants especially by means of online database for 
the storage, retrieval and updating of various appli-
cants profiles and information; statistical informa-
tion of visa applicants' profiles provided in the form 
of customized reports, based on the data stored in 
the aforesaid database; document reproduction; pub-
lic relations; all included in this class. 
 

38 – Communication by computer terminals; com-
puter aided transmission of messages and images; 
communications by fibre optic networks; electronic 
mail services; facsimile transmission; communica-
tions by telephone; communications by cellular pho-
nes; teleconferencing services; short message servi-
ces; providing access to databases; providing user 
access to a global computer network; providing onli-
ne facilities for real-time interaction; transmission of 
messages, documents, data, images, audio and vi-
deo; voice mail services; wireless broadcasting; all 
included in this class.  
 

39 – Travel arrangement services; arranging for tra-
vel visas, passports and travel documents for persons 
travelling abroad; providing travel information 
through an on-line computer database; travel and 
transport reservations; transport of travellers; escor-
ting of travellers; travel guide services; arranging of 
travel tours and sightseeing; transportation informa-
tion; road, rail, water and air transport (passengers 
and goods) services; travel, excursion and cruise 
arrangement; message delivery services; delivery of 
goods; courier services (messages or merchandise); 
all included in this class.  
 

42 – Design, development, installation and mainte-
nance of customized software and computer techno-
logy software solutions for the purpose of complete 
visa, passport and travel document administration; 
design and development of customised hardware 
solutions for the purpose of complete visa, passport 
and travel document administration; computer ser-
vices, namely, acting as an application service pro-
vider in the field of information management to host 
computer application software for the purpose of 
visa, passport and travel document administration; 
providing temporary use of non-downloadable com-
puter software for tracking documents over compu-
ter networks, intranets and the internet; application 
service provider (ASP) services, namely providing 
access through a dedicated website to software that 
enables the user to get the visa and passport infor-
mation, visa and passport application, appointment 
and interview scheduling, online payment collection, 
biometrics enrolment, biometric data capture and 
transfer, verification, legalisation, attestation and 
translation, and for the tracking of the visa appli-
cation status and visa documents; technical support 
services, namely, remote administration and mana-
gement of in-house and hosted datacenter devices, 
databases and software applications; research and 
development of new products, technology and met-
hods of operations in the field of visa and passport 
administration; all included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82674 A 
(800) 1251033 
(891) 2014 12 03 
(731) AYFİRA İNŞAAT DIŞ  TİCARET ANONİM  

 ŞİRKETİ     
 Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan  Cad.  
 Hazar Sok. No:4 Ataşehir  İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white,Blue,green, yellou,zed  
(511)     
2 – Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust.   
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
variety of goods, namely, paints, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by catalogues.   
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82675 A 
(800) 1251089 
(891) 2015 01 30 
(731) GREY CARDINAL LIMITED 

 555 White Hart Lane, London N17 7RP,  
 United Kingdom 

(540) 

 
(591) White, gold, grey, black and silver.   
(511)     
33 – Vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82682 A 
(800) 1252096 
(891) 2015 02 06 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"PUSHKINSKIY ZAVOD" 
Yaroslavskoe shosse, 1a  Moskovskaya obl.,   
RU-141200 Pushkino, Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, green, orange  
(511)     
1 – Chemicals used in industry, science and photog-
raphy, as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; 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, dye fixing agents; raw natural resins; me-
tals in foil and powder 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. 
 

4 – Industrial oils and greases; lubricants; fuels, inc-
luding motor spirit; benzine; fuel gas; diesel fuel; 

gasoline; producer gas; solidified gases [fuel]; fuel; 
additives, non-chemical, to motor-fuel; vaporized 
fuel mixtures; diesel oil; cutting fluids; industrial 
grease; castor oil for industrial purposes; kerosene; 
lubricating oil; motor oil; grease for arms [weapons]. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; product merchant-
dising; auctioneering; import-export agencies; retail 
or wholesale services for goods and services listed in 
classes 1, 2, 3, 4, 42.  
 

42 – Scientific and industrial research and develop-
ment; creation of computer programs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82685 A 
(800) 1251270 
(891) 2015 03 24 
(731) BACARDI & COMPANY LIMITED   

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
33 – Rum, rum-based and rum-flavoured beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82687 A 
(800) 1251273 
(891) 2015 03 20 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

 otvetstvennostyu "WDS" 
 Kulakova street, 20, bldg. 1G, RU-123592  
 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Purple, pink and white  
(511)    
3 – Breath freshening sprays; dentifrices; perfumery; 
cosmetics; cosmetic creams; beauty masks; oils for 
cosmetic purposes; hair lotions; hair rinses [sham-
poo-conditioners]; cleansing milk for toilet purpo-
ses; soap; cosmetic preparations for baths; sham-
poos. 
 

21 – Toothbrushes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82688 A 
(800) 1251277 
(891) 2015 03 20 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

 "KULTURA RUSSKOGO ZASTOLJA" 
 pereulok Sechenovskij, d. 6, str. 3,  
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RU-119034 Moscow, Russian Federation 
(540) 

 
(591) Black and white   
(511)     
33 – Vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82690 A 
(800) 1252147 
(891) 2015 03 05 
(731) JACOMO SA 

 Avenue Strassburger, F-14800 DEAUVILLE,  
 France 

(540)  

JACOMO 
(511)     
3 – Perfumery products; perfumes; toilet water; pre-
shave and after-shave lotions; beauty articles and 
products; perfumed soaps; body and face lotions; 
toiletry lotions; bath salts; cosmetic bath ingredients; 
cosmetics; shampoos. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82691 A 
(800) 1251288 
(891) 2015 02 10 
(731) BIOFARMA  

 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, 
 France 

(540)  

PIXEVER 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; pro-
ducts for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82725 A 
(800) 1252348 
(891) 2015 04 23 
(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,  

INC.   
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA  
02139, USA 

(540) 

 
 

(591) Black and White  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82726 A 
(800) 1251534 
(891) 2015 04 24 
(731) KIA MOTORS CORPORATION  

 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic  
 of Korea 

(540)  

KIA Konfidence 
(511)     
35 – Wholesale services in the field of automobiles; 
retail services in the field of automobiles; commer-
cial intermediary services in the field of automo-
biles; wholesale services in the field of structural 
parts and fittings for automobiles; retail services in 
the field of structural parts and fittings for auto-
mobiles; commercial intermediary services in the 
field of structural parts and fittings for automobiles; 
commercial intermediary services in the field of 
used cars by certified pre-owned programs.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82727 A 
(800) 1252363 
(891) 2015 03 31 
(731) BACARDI & COMPANY LIMITED  

 Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
33 – North American whiskey; alcoholic beverages 
based on, or flavoured with North American whis-
key. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82735 A 
(800) 672967 
(891) 2015 03 16 
(731) Zakłady Farmaceutyczne "UNIA"  

 Spółdzielnia Pracy   
 ul. Chłodna 56/60, PL-00 872 WARSZAWA, 
 Poland 

(540)  

UNIA 
(511)     
1 – Non-stick chemical products for injection molds; 
leather and textile impregnating chemicals. 
 

2 – Paints, lacquers, wood preservatives, protective 
products for metals. 
 

3 – Cosmetic products, cleaning products included 
in this class. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary products. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82736 A 
(800) 680483 
(891) 2015 03 20 
(731) The Smiley Company (SPRL)   

 16 rue des Trois Arbres, B-1180 Bruxelles,  
 Belgium 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
34 – Smokers' articles not of precious metals, mat-
ches, match boxes not of precious metal, cigar and 
cigarette boxes not of precious metals, cigarette 
lighters, ashtrays for smokers (not of precious me-
tal), cigar cutters, cigar and cigarette cases not of 
precious metals, pipes, tobacco jars (not of precious 
metal). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82743 A 
(800) 1251669 
(891) 2015 03 31 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy   

 otvetstvennost'yu "NATSIONAL'NAYA   
 KHIMICHESKAYA KOMPANIYA" 
 4A, str. 2, ul. Chistova RU-109390 Moskva,  
 Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes; lamp shades; steam 
accumulators; heat accumulators; defrosters for ve-
hicles; distillation apparatus; desiccating apparatus; 
hydromassage bath apparatus; disinfectant appara-
tus; air deodorising apparatus; tanning apparatus 
[sun beds]; ionization apparatus for the treatment of 
air or water; coffee roasters; beverage cooling ap-
paratus; hand drying apparatus for washrooms; fruit  
roasters; water purifying apparatus and machines; 
refrigerating apparatus and machines; drying appa-
ratus and installations; freezers; drying apparatus; 
structural plates for ovens; coolers for furnaces; 
expansion tanks for central heating installations; 
flushing tanks; refining towers for distillation; bi-
dets; boilers, other than parts of machines; bath tubs; 
spa baths [vessels]; bath tubs for sitz baths; waffle 
irons, electric; fans [air-conditioning]; fans [parts of 
air-conditioning installations]; electric fans for 
personal use; roasting spits; refrigerating display 
cabinets; heated display cabinets; water heaters; 

water heaters [apparatus]; water flushing installa-
tions; air reheaters; extractor hoods for kitchens; gas 
condensers, other than parts of machines; acetylene 
generators; hydrants; burners; acetylene burners; 
petrol burners; gas burners; burners for lamps; ger-
micidal burners; incandescent burners; oxyhydrogen 
burners; laboratory burners; oil burners; alcohol bur-
ners; hot water bottles; footwarmers, electric or non-
electric; bed warmers; pocket warmers; warming 
pans; grills [cooking appliances]; lampshade hol-
ders; stills; showers; refrigerating containers; gas 
lighters; lighters; friction lighters for igniting gas; 
chimney blowers; coils [parts of distilling, heating or 
cooling installations]; furnace ash boxes; evapora-
tors; torches for lighting; shower cubicles [enclo-
sures (Am.)]; Turkish bath cabinets, portable; hea-
ting apparatus; refrigerating chambers; fireplaces, 
domestic; chimney flues; pressure cooking sauce-
pans, electric; air valves for steam heating installa-
tions; level controlling valves in tanks; thermostatic 
valves [parts of heating installations]; electrically 
heated carpets; light bulbs; light bulbs, electric; solar 
thermal collectors [heating]; distillation columns; 
furnace grates; ventilation hoods; ventilation hoods 
for laboratories; lamp globes; air conditioning appa-
ratus; air conditioners for vehicles; gas boilers; la-
undry room boilers; heating boilers; coffee machi-
nes, electric; taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] 
for pipes; taps [faucets]; mixer taps for water pipes; 
forges, portable; lava rocks for use in barbecue 
grills; electric lights for Christmas trees; acetylene 
flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; ger-
micidal lamps for purifying air; lamps for directional 
signals of automobiles; light bulbs for directional 
signals for vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil 
lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purpo-
ses; miners' lamps; electric lamps; chandeliers; bar-
becues; bread baking machines; watering machines 
for agricultural purposes; disposable sterilization po-
uches; multicookers; footmuffs, electrically heated; 
heaters for baths; heaters for heating irons; immer-
sion heaters; brackets for gas burners; anti-splash tap 
nozzles; heat pumps; filaments for electric lamps; 
magnesium filaments for lighting; heating filaments, 
electric; luminous house numbers; stoves; heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles; hot air 
bath fittings; bath fittings; loading apparatus for fur-
naces; kiln furniture [supports]; sauna bath installa-
tions; refrigerating appliances and installations; 
blankets, electric, not for medical purposes; fabric 
steamers; lamp reflectors; vehicle reflectors; hearths; 
food steamers, electric; steam boilers, other than 
parts of machines; pasteurisers; lamp mantles; soc-
kets for electric lights; coffee percolators, electric; 
stoves [heating apparatus]; bakers' ovens; hot air 
ovens; kitchen ranges [ovens]; microwave ovens 
[cooking apparatus]; microwave ovens for industrial 
purposes; incinerators; kilns; solar furnaces; dental 
ovens; furnaces, other than for laboratory use; uri-
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nals [sanitary fixtures]; feeding apparatus for heating 
boilers; heating plates; cookers; hot plates; heaters, 
electric, for feeding bottles; aquarium heaters; aqu-
arium lights; heating cushions [pads], electric, not 
for medical purposes; clean chambers [sanitary ins-
tallations]; water intake apparatus; deodorising 
apparatus, not for personal use; apparatus for dehyd-
rating food waste; fumigation apparatus, not for 
medical purposes; gas scrubbing apparatus; oil-scru-
bbing apparatus; glue-heating appliances; forage 
drying apparatus; water filtering apparatus; air puri-
fying apparatus and machines; ice machines and 
apparatus; cooling appliances and installations; coo-
king apparatus and installations; lighting apparatus 
and installations; sanitary apparatus and installa-
tions; cooking rings; lighting apparatus for vehicles; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; he-
ating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heating apparatus, electric; hot air apparatus; steam 
facial apparatus [saunas]; safety accessories for wa-
ter or gas apparatus and pipes; regulating and safety 
accessories for gas apparatus; regulating accessories 
for water or gas apparatus and pipes; regulating and 
safety accessories for water apparatus; regulating 
and safety accessories for gas pipes; roasting jacks; 
plate warmers; electric appliances for making 
yogurt; anti-dazzle devices for automobiles [lamp 
fittings]; anti-glare devices for vehicles [lamp fit-
tings]; rotisseries; radiator caps; diving lights; was-
hers for water taps; radiators [heating]; central hea-
ting radiators; radiators, electric; sinks; disinfectant 
dispensers for toilets; drip irrigation emitters [irri-
gation fittings]; light diffusers; nuclear reactors; heat 
regenerators; pressure water tanks; roasters; lamps; 
street lamps; ceiling lights; toilet seats; lighting ins-
tallations for air vehicles; pressure cookers [autoc-
laves], electric; gas scrubbers [parts of gas installa-
tions]; lamp glasses; sterilizers; water sterilizers; air 
sterilisers; air dryers; laundry dryers, electric; hair 
dryers; malt roasters; tobacco roasters; heat exchan-
gers, not parts of machines; bread toasters; discharge 
tubes, electric, for lighting; lamp chimneys; lumi-
nous tubes for lighting; pipes [parts of sanitary 
installations]; flues for heating boilers; boiler pipes 
[tubes] for heating installations; toilets [water-clo-
sets] ; toilets, portable; humidifiers for central hea-
ting radiators; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; toilet bowls; water conduits installa-
tions; bath installations; air conditioning installa-
tions; desalination plants; installations for processing 
nuclear fuel and nuclear moderating material; wate-
ring installations, automatic; cooling installations for 
water; cooling installations for liquids; milk cooling 
installations; cooling installations for tobacco; water 
purification installations; purification installations 
for sewage; steam generating installations; water 
distribution installations; air filtering installations; 
swimming pool chlorinating apparatus; ventilation 
[air-conditioning] installations and apparatus; venti-

lation [air-conditioning] installations for vehicles; 
water softening apparatus and installations; cooling 
installations and machines; heating installations; 
heaters for vehicles; hot water heating installations; 
polymerisation installations; water supply installa-
tions; flare stacks for use in the oil industry; ash 
conveyor installations, automatic; whirlpool-jet ap-
paratus; air cooling apparatus; aquarium filtration 
apparatus; cooking utensils, electric; flares; head-
lights for automobiles; vehicle headlights; filters for 
air conditioning; filters for drinking water; lights for 
automobiles; bicycle lights; cycle lights; lights for 
vehicles; pocket torches, electric; lanterns for lig-
hting; Chinese lanterns; fountains; ornamental foun-
tains; deep fryers, electric; fittings, shaped, for 
ovens; oven fittings made of fireclay; bread-making 
machines; refrigerators; chromatography apparatus 
for industrial purposes; kettles, electric; dampers 
[heating]; refrigerating cabinets; ice boxes; fuel eco-
nomizers; carbon for arc lamps; heating elements.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82744 A 
(800) 1251704  
(891) 2015 04 24 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy   

 otvetstvennostyu "REGION  
 SPETSTEKHNO"    
 ul. Radishcheva, d. 4, kv.38, g. Biysk  
 RU-659322 Altaiskiy kray, Russian  
 Federation 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
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 
materials; flexible tubes, not of metal.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82764 A 
(800) 1251936 
(891) 2015 04 10 
(731) CONTACT INTERNATIONAL HOLDING 

 AG   
 Feldeggstrasse, 12  CH-8008 Zurich,  
 Switzerland 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
36 – Insurance; real estate affairs.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82772 A 
(800) 1252059 
(891) 2015 01 08 
(731) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN  SANAYİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Ayazağa Cendere Yolu No.10  Levent  
İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
3 – Bleaching and cleaning preparations, perfumery 
fragrances, deodorants for personal use and for ani-
mals, wet towels, baby wipes, soaps, dental care pre-
parations, abrasive preparations, emery cloth, sand-
paper, pumice stone, abrasive pastes, polishing pre-
parations for leather, vinyl, metal, wood. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations and chemi-
cal elements for pharmaceutical purposes, dietary 
supplements, including those adapted for medical 
purposes, nutritional supplements, dietary supple-
ments for slimming purposes, food for babies, herbs 
and herbal beverages adapted for medicinal purpo-
ses, preparations for use in dentistry, other than tools 
and apparatus, sanitary preparations for medical use, 
hygienic pads, hygienic tampons, plasters, materials 
for dressings, diapers, baby diapers, including those 
made of paper and textiles, preparations for destro-
ying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, ot-
her than for human beings or for animals, air deodo-
rising preparations, disinfectants, antiseptics, deter-
gents for medical purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82789 A 
(800) 1252659 
(891) 2015 04 21 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD.   

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-shi,  
Osaka 544-0022, Japan 

(540) 

 
(591) Black and white  

(511)     
1 – Gum [adhesives] other than for stationery or 
household purposes. 
 

12 – Adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
 

16 – Gum [adhesives] for stationery or household 
purposes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82791 A 
(800) 1252665 
(891) 2015 05 20 
(731) AVON PRODUCTS, INC.  

777 Third Avenue, New York NY 10017,  
USA 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
3 – Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cos-
metic hair lotions, cosmetic preparations for hair 
cleaning, care and improvement, dentifrices; perso-
nal deodorants (perfumery); skin care preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82793 A 
(800) 1252699 
(891) 2015 02 24 
(731) APPLE INC.   

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

TAPTIC ENGINE 
(511)    
9 – Computers; computer peripheral devices; com-
puter hardware; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; sound recording and 
reproducing apparatus; MP3 and other digital format 
audio players; digital audio recorders; radios, radio 
transmitters, and receivers; earphones, headphones; 
audio speakers; microphones; audio components and 
accessories; network communication apparatus; el-
ectronic communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; glo-
bal positioning system (GPS) devices; telephones; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; apparatus for data storage; 
chips; cameras; batteries; computer software; elec-
trical and electronic connectors, couplers, wires, 
cables, chargers, docks, docking stations, interfaces, 
and adapters for use with all of the aforesaid goods; 
computer equipment for use with all of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with multimedia func-
tions for use with all of the aforesaid goods; el-
ectronic apparatus with interactive functions for use 
with all of the aforesaid goods; accessories, parts, 
fittings, and testing apparatus for all of the aforesaid 
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goods; covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82794 A 
(800) 1252700 
(891) 2015 02 27 
(731) APPLE INC.  

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

WATCH OS 
(511)     
42 – Computer programming; design and develop-
ment of computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing com-
puter hardware or software information online; pro-
viding online non-downloadable software; informa-
tion, advisory and consultancy services relating to 
all the aforesaid. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82796 A 
(800) 1252726 
(891) 2014 10 14 
(731) KIM MEE HYE SPRL  

 rue Saint-Géry 14, B-1000 Brussel, Belgium 
(540) 
 

 
 

(591) Black and white  
(511)     
14 – Precious metals and their alloys; jewelry, pre-
cious stones, earrings, bracelets, rings, watches and 
timepieces. 
 

35 – Advertising, business management; business 
administration; office functions; wholesale and retail 
of jewelry.  
 

42 – Design of jewels and jewelry.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82797 A 
(800) 1252728 
(891) 2014 11 27 
(731) AVON PRODUCTS, INC.   

World Headquarters, 777 Third Avenue,  
New York NY 10017, USA 

(540)  

RARE GOLD 
(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; adhesi-
ves for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup 
remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, 
lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosme-
tic purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for cle-
aning the teeth; shaving and aftershave preparations; 
perfumes, fragrances, toilet waters, cologne; deodo-
rants for human beings; anti-perspirants for personal 
use (toiletries); essential oils (cosmetic).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82798 A 
(800) 1252753 
(891) 2015 01 30 
(731) AVON PRODUCTS, INC.   

World Headquarters, 777 Third Avenue,  
New York NY 10017, USA 

(540)  

ON DUTY 
(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, lip gloss; 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 2016 82799 A 
(800) 1252757 
(891) 2014 12 30 
(731) Private Joint Stock Company "INDUSTRIAL  

ASSOCIATION "KONTI"   
Bul. Shevchenko, 6-B, Donetsk 83015,  
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
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honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; edible ices; 
aniseed; peanut confectionery; high-protein cereal 
bars; baking soda (bicarbonate of soda for cooking 
purposes); soya bean paste (condiment); bean meal; 
star aniseed; tapioca flour; flour; bread rolls; buns; 
sandwiches; vanillin (vanilla substitute); vanilla (fla-
voring); waffles; vermicelli (noodles); cream of tar-
tar for culinary purposes; farinaceous foods; oat-
meal; oat flakes; oat-based food; sea water for coo-
king; seaweed (condiment); binding agents for ice 
cream (edible ices); biscuits; cloves (spice); mustard 
meal; cake frosting (icing); glucose for culinary pur-
poses; relish (condiment); gluten additives for culi-
nary purposes; essences for foodstuffs, except ethe-
ric essences and essential oils; fruit jellies (confec-
tionery); chewing gum; custard; leaven; rice-based 
snack food; cereal-based snack food; frozen yogurt 
(confectionery ices); frozen kefir (confectionery 
ices); flavorings, other than essential oils, for beve-
rages; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
flavorings, other than essential oils; wheat germ for 
human consumption; preparations for stiffening 
whipped cream; thickening agents for cooking food-
stuffs; chips (cereal products); ginger (spice); unro-
asted coffee; coffee flavorings; coffee-based beve-
rages; coffee beverages with milk; vegetal prepara-
tions for use as coffee substitutes; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; cocoa-based ing-
redients for confectionery products; capers; caramels 
(candy); lozenges (confectionery); curry (spice); po-
tato flour for food; ketchup (sauce); gluten prepared 
as foodstuff; sugar confectionery; tortillas; cinnamon 
(spice); starch for food; hominy grits; groats for hu-
man food; corn, milled; corn, roasted; corn flour; 
pop corn; corn flakes; turmeric for food; couscous 
(semolina); salt for preserving foodstuffs; confectio-
nery for decorating christmas trees; edible ices; ice 
for refreshment; ice, natural or artificial; liquorice 
(confectionery); noodles; candy; flaxseed for human 
consumption; mayonnaise; macaroni; maltose; ho-
miny; chow-chow (condiment); marinades; marzi-
pan; royal jelly; honey; molasses for food; maca-
roons (pastry); almond paste; almond confectionery; 
pancakes; spring rolls; gruel, with a milk base, for 
food; ice-cream; dessert mousses (confectionery); 
chocolate mousses; nutmegs; muesli; meat gravies; 
meat tenderizers, for household purposes; mint for 
confectionery; peppermint sweets; infusions, not 
medicinal; husked oats; ravioli; pepper; pesto (sau-
ce); beer vinegar; quiches; sweetmeats (candy); piz-
zas; pies; fondants (confectionery); powder for edib-
le ices; pralines; condiments; dressings for salad; 
seasonings; unleavened bread; bee glue; gingerbre-
ad; puddings; cake powder; fruit coulis (sauces); rice 
cakes; baking powder; ferments for pastes; sago; 
garden herbs, preserved (seasonings); celery salt; 
golden syrup; salt for preserving foodstuffs; soya 
flour; soya sauce; malt for human consumption; malt 

biscuits; malt extract for food; tomato sauce; spag-
hetti; noodle-based prepared meals; ham glaze; 
rusks; breadcrumbs; petit-beurre biscuits; sushi; tab-
bouleh; tacos; tapioca; petits fours (cakes); crackers; 
pastry dough; tarts; sorbets (ices); halvah; bread; 
chicory (coffee substitute); iced tea; tea-based beve-
rages; chutneys (condiments); saffron (seasoning); 
chocolate; chocolate-based beverages; chocolate be-
verages with milk; barley meal; crushed barley.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82806 A 
(800) 947459 
(891) 2015 06 08 
(731) AS ESKARO   

 Fosforiidi 20, EE-74114 Maardu, Estonia 
(540) 

 
(591) Combined 
(511)     
1 – Glues used in industry; adhesive substances used 
in industry, auxiliary fluids for use with abrasives, 
acetone, concrete preservatives, distilled water, de-
colorants, emulsifiers, glazings; finishing prepara-
tions, liquefying chemicals and preservatives, not 
included in other classes; solvents, solvents for 
varnishes, substances for removing polish, opacifiers 
for enamel, chemical preparations for the manufac-
ture of enamel, staining chemicals, adhesives for 
wall tiles, gum solvents, adhesives for paperhanging, 
color brightening chemicals, chemical preparations 
for the manufacture of paints. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; enamels (varnishes), fixatives (varnishes), 
thinners for lacquers, enamels for painting, glazes 
(paints, lacquers), agglutinants for paints, coatings 
(paints), preservatives, primers, prime paints, dis-
tempers, mastics (natural resins), protective prepara-
tions for metals, varnishes, wood dyestuffs, preser-
vative oils for wood, wood preservatives, wood 
stains, wood mordents, wallpaper removing prepara-
tions, turpentine (thinner for paints), thinners. 
 

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 mate-
rials; flexible pipes, not of metal; filtering materials, 
insulators, substances for insulating against moistu-
re, substances for insulating buildings against mois-
ture, materials not conducting moisture included in 
this class; insulating lacquers, insulating oils and 
insulating paints. 
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
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non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal; coatings (building materials), non-me-
tallic cladding (for building), non-metallic surfacing 
(for building), non-metallic wall claddings (for buil-
ding), binding agents included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82837 A 
(800) 1252789 
(891) 2015 03 19 
(731) ZTE CORPORATION 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech  
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,  
China 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
9 – Computers; computer peripheral devices; moni-
tors [computer hardware]; smart cards [integrated 
circuit cards]; computer programs [downloadable 
software]; computer software applications, down-
loadable; tablet computers; electronic publications, 
downloadable; electronic agendas; apparatus to 
check franking; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; electronic tags for goods; dicta-
ting machines; voting machines; hemline markers; 
time clocks [time recording devices]; calibrating 
rings; light-emitting electronic pointers; switchbo-
ards; transmitters of electronic signals; intercom-
munication apparatus; navigational instruments; 
vehicle radios; telephones; modems; navigation ap-
paratus for vehicles [on-board computers]; portable 
telephones; transponders; smart phones; monitoring 
apparatus, electric; camcorders; slide projectors; me-
asuring apparatus; optical lenses; wires, electric; 
chips [integrated circuits]; time switches, automatic; 
remote control apparatus; semiconductors; coils, 
electric; video screens; light conducting filaments 
[optical fibers [fibres]]; electric apparatus for com-
mutation; lightning conductors; electrolysers; fire 
extinguishing apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; protection devices for personal 
use against accidents; theft prevention installations, 
electric; eyeglasses; chargers for electric batteries; 
batteries, electric; slides [photography]; egg-cand-
lers; dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; socks, electrically heated.  
 

38 – Television broadcasting; message sending; co-
mmunications by telephone; communications by 
cellular phones; communications by computer termi-
nals; teleconferencing services; videoconferencing 
services; communications by fiber optic networks; 
rental of modems; providing telecommunications 
connections to a global computer network; rental of 
access time to global computer networks.  
 

42 – Technical research; quality control; geological 
surveys; chemical analysis; clinical trials; meteoro-
logical information; material testing; packaging de-
sign; design of interior decor; dress designing; com-
puter software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; computer sys-
tem design; creating and maintaining web sites for 
others; software as a service [SaaS]; off-site data 
backup; electronic data storage; cloud computing; 
computer software consultancy; providing search 
engines for the Internet; authenticating works of art; 
graphic arts designing; cloud seeding; handwriting 
analysis [graphology]; cartography services.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82838 A 
(800) 1252793 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82839 A 
(800) 1252794 
(891) 2015 04 03 
(731) Przedsiebiorstwo Handlowe  "KEY" Sp. z o.o.   

ul. Wilcza 27, PL-50-429 Wroclaw, Poland 
(540) 
 

 
 

(591) Black and white  
(511)     
25 – Clothing, underwear, dressing gowns, sweat 
suits, sportswear, shirts, blouses, T-shirts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82840 A 
(800) 1252826 
(891) 2015 05 05 
(731) CEAC AG  

Lysbüchelstrasse 160, CH-4056 Basel,  
Switzerland 

(540)  

Versacol 
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(511)     
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
 

19 – Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings not of metal; monuments not 
of metal.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82841 A 
(800) 1252862 
(891) 2015 04 21 
(731) YATPAZ TÜKETİM MAMÜLLERİ GIDA  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Battalgazi Mah. Şark Cad. Aytop, Gıda  
Toptancılar Sitesi H1-H2 Blok,  
TR-34935 İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, green, yellow, brown  
(511)     
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based bevera-
ges, chocolate based beverages; pasta, stuffed dump-
lings, noodles; honey, bee glue for human consum-
ption, propolis for food purposes; condiments for 
foodstuffs, vanilla (flavoring), spices, sauces (con-
diments), tomato sauce; yeast, baking powdery flour, 
semolina, starch for food; sugar, cube sugar, pow-
dered sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers; salt; cereals and cereal-
based foodstuffs; molasses for food.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82848 A 
(800) 1252921 
(891) 2015 01 16 
(731) PENTA GRUP YAPI  SANAYİ ve TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  
Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No:48-52,  
Sultanbeyli-İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Turquoise blue and black  
(511)     
11 – Sanitary installations, sanitary ware; water sof-
tening apparatus; water purification apparatus; water 

purification installations; waste water purification 
installations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82849 A 
(800) 1252957 
(891) 2015 03 01 
(731) APPLE INC.   

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

DIGITAL CROWN 
(511)     
9 – Computers, namely wearable digital devices; 
control and input devices for computers; computer 
software for wearable devices.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82850 A 
(800) 1252958 
(891) 2015 04 08 
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu   

"AI-PLAST"   
pr. Khimikov, d. 38, g. Nizhnekamsk,  
RU-423578 Respublika Tatarstan, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
17 – Plastic substances, semi-processed; gaskets.  
 

19 – Wall claddings, not of metal, for building; wall 
linings, not of metal, for building; shuttering, not of 
metal, for concrete; building panels, not of metal; 
partitions, not of metal.  
 

20 – Containers, not of metal [storage, transport]; 
baskets, not of metal; loading pallets, not of metal; 
handling pallets, not of metal; transport pallets, not 
of metal; shelves for storage; bungs, not of metal; 
lockers; boxes of wood or plastic; bottle racks.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82852 A 
(800) 1253028 
(891) 2015 01 27 
(731) AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.   

Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive   
Louisville KY 40223, USA 

(540) 

 
(591) Black Ehite  
(511)     
11 – Filters and filtering media for industrial and 
commercial use in the purification of air and other 
industrial gases, namely air filters for industrial 
installations.   
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82875 A 
(800) 1253456 
(891) 2015 01 30 
(731) AMRING PHARMACEUTICALS S.A.  

 Avenue Gabriel-de-Rumine, 13, CH-1005 
 Lausanne, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)   
5 – Pharmaceutical and veterinary products and 
substances. 
 

10 – Medical apparatus and instruments. 
 

41 – Education and training; education and training, 
namely conducting of symposiums, seminars, con-
ferences and courses on topics in the fields of health, 
medical and pharmaceutical education. 
 

42 – Scientific research; pharmaceutical and medical 
research and development; conducting of clinical 
trials. 
 

44 – Medical services; information and advisory ser-
vices concerning medical and pharmaceutical mate-
rials; information and advisory services in the field 
of medicine, health and care for doctors, pharmacists 
and other persons in the fields of medicine, health 
and health care. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82876 A 
(800) 1253561 
(891) 2015 05 29 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
9 – Contact lenses.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82877 A 
(800) 1253599 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82878 A 
(800) 1253600 
(891) 2015 04 27 

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

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82880 A 
(800) 1253990 
(891) 2015 02 18 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.     

 Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest,  
 Hungary 

(540)  

KLERTIS 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; sa-
nitary preparations for medical purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82881 A 
(800) 1253601 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82882 A 
(800) 1253991  
(891) 2015 02 18 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.   

 Keresztúri út 30-38  H-1106 Budapest,  
 Hungary 

(540)  

VITULLIT 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; sa-
nitary preparations for medical purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82883 A 
(800) 1253602 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.  

 Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540) 
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(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82884 A 
(800) 1253603 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82885 A 
(800) 1254001 
(891) 2015 02 18 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

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

(540) 

DIDAMBIN 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances adapted for medical use; vitamin 
compositions, mineral food supplements, dietary 
supplements; sanitary preparations for medical pur-
poses.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82886 A 
(800) 1253604 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.  

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

 
(591) Black and white  
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82887 A 
(800) 1254011 
(891) 2014 11 28 
(731) MÜSİAD MÜSTAKİL  SANAYİCİ VE  

 İSADAMLARI DERŅEGİ   
 Sütlüce İmrahor Caddesi No:28, Beyoğlu  
 İstanbul, Turkey 

(540) 

 

(591) Red and white.   
(511)     
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic 
materials for packaging and wrapping purposes; 
printing blocks and types; bookbinding material; 
printed matter; printed publications; calendars; pos-
ters; photographs (printed); paintings; stickers (sta-
tionery); postage stamps; stationery, office statione-
ry, instructional and teaching material (except furni-
ture and apparatus); writing and drawing imple-
ments; artists' materials; paper products for statio-
nery purposes; adhesives for stationery purposes; 
office requisites; paint rollers and paintbrushes for 
painting; rosaries. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscrip-
tions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for unava-
ilable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; accoun-
ting; commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment 
agencies, import-export agencies; temporary perso-
nnel placement services; business appraisals; auc-
tioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of engines and motors, other than for land 
vehicles, parts and fittings thereof, parts of land 
vehicle motors and engines, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
data processing apparatus, telecommunication appa-
ratus, sound or image reproducing apparatus, com-
puter peripheral devices, electronic components used 
in the electronic parts of machines and apparatus, 
firearms, air pistols (weapons), spring-loaded fire-
arms, adapted cases and shoulder straps thereof, 
printed matters, printed publications, calendars, 
posters, photographs (printed), paintings, stickers 
(stationery), postage stamps enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through 
mail order catalogues.   
 

41 – Education and training; arranging and conduc-
ting of conferences, congresses and seminars; spor-
ting and cultural activities; entertainment; ticket re-
servation and booking services for entertainment, 
sporting and cultural events, including ticket reser-
vation and booking services for theatres, cinemas, 
museums and concerts; publication and editing of 
printed matter, including magazines, books, news-
papers, other than publicity texts; electronic publi-
cation services; production of movie films, radio and 
television programmes; news reporters services; 
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photographic reporting services; photography; trans-
lation.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82888 A 
(800) 1253605 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.  

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

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82889 A 
(800) 1253606 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82890 A 
(800) 1253607 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.  

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

 
(591) Black and white  
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82891 A 
(800) 1254023 
(891) 2015 01 26 
(731) AVON PRODUCTS, INC.   

World Headquarters, 777 Third Avenue   
New York NY 10017, USA 

(540) 

 
(591) Black white  
(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; adhesi-

ves for cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup 
remover, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, 
lip liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosme-
tic purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for cle-
aning the teeth; shaving and aftershave preparations; 
perfumes, fragrances, toilet waters, cologne; deodo-
rants for human beings; anti-perspirants for personal 
use (toiletries); essential oils (cosmetic).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82892 A 
(800) 1254039 
(891) 2015 04 17 
(731) OĞUZ GIDA  SANAYİ VE TİCARET  

 ANONİM ŞİRKETİ    
 Adana Hacı, Sabancı Organize  
 Sanayi Bölgesi,Turgut Özal Bulvarı, No:31,  
 Sarıçam – Adana, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
32 – Mineral water, spring water, table water, soda 
water, tonic water; fruit and vegetable juices, fruit 
and vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks, carbonated soft 
drinks, soda pops; non-alcoholic drinks, namely, 
energy shots, energy drinks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82893 A 
(800) 1253671 
(891) 2015 06 02 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG 

 Hegenheimermattweg 127, CH-4123  
 Allschwil, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82894 A 
(800) 1253672 
(891) 2015 06 02 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG  

 Hegenheimermattweg 127, CH-4123  
 Allschwil, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82895 A 
(800) 1254047 
(891) 2015 03 18 
(731) HIC SRL  

 Via Privata Cadore, 10  I-20098 San Giuliano  
 Milanese (MI), Italy 

(540) 

 
(591) black, white  
(511)     
3 –  Eau de Cologne, aromatics [essential oils], cos-
metic preparations for baths, bath salts not for me-
dical purposes, joss sticks, cotton sticks for cosmetic 
purposes, toilet water, essential oils, extracts of flo-
wers [perfumes], incense, lotions for cosmetic pur-
poses, potpourris [fragrances], perfumery, perfumes, 
air fragrancing preparations, soap. 
 

4 – Perfumed candles.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82896 A 
(800) 1253687 
(891) 2014 11 05 
(731) MYOFUNCTIONAL RESEARCH  

 CORPORATION PTY. LIMITED 
 44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212, 
 Australia 

(540) 

 
(591) Black and white  
(554) Three - Dimensional 
(511)     
9 – Mouth guards; teeth protectors; face guards for 
protection against accident or injury.  
10 – Orthodontic appliances; orthodontic aids, inc-
luding orthodontic training appliances which assist 
in straightening teeth, correcting arch development, 
improving jaw growth and facial development, bra-
ces for teeth, dental bite trays, dental plates, teeth 
retainers; dental apparatus, including, dental hand-
pieces, dental impression trays, dental inlays; mouth 

guards for medical purposes, namely training devi-
ces for teeth, tongues and facial muscles.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82897 A 
(800) 1253721 
(891) 2014 12 01 
(731) Limited Liability Company  "ELFA  

 LABORATORY"   
 vul. Simi Sosninykh, 9, Kyiv 03148, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
3 – Substances for laundry use and soaps made with 
vegetable components; cosmetic preparations for bo-
dy, hair and skin care made with vegetable compo-
nents; shampoos, hair lotions, hair balms, hair condi-
tioners made with vegetable components; dentifrices 
made with vegetable components. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82898 A 
(800) 1254048 
(891) 2015 04 20 
(731) MORE KOZMETİK KİMYA  SANAYİ VE  

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Adnan Kahveci Mahallesi,  Alemdağ  
Caddesi,  Perlavista Residence, A Blok,  
Kat:9, No:87  Beylikdüzü – İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; dietary supp-
lements for pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements; nutritional supplements; medi-
cal preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles, 
teeth filling material, dental impression material, 
dental adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
preparations for destroying vermin; fungicides, her-
bicides; deodorants, other than for human beings or 
for animals; air deodorising preparations; disinfec-
tants; antiseptics; detergents for medical purposes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82899 A 
(800) 1253740 
(891) 2014 12 23 
(731) STAR ÇELİK KAPI  SANAYİ VE TİCARET 
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LİMİTED ŞİRKETİ 
Organize Sanayi Bölgesi 30, Cadde No:11,  
Melikgazi  Kayseri, Turkey 

(540) 
 

 

(591) white, red  
(511)     
6 – Ores of non-precious metal; common metals and 
their alloys and semi-finished products made of the-
se materials; goods and materials of common metal 
used for storage, wrapping, packaging, sheltering 
and building purposes, containers of metal (storage, 
transport), fences and transportable buildings made 
of metal, ladders of metal; goods of common metal 
for filtering and sifting purposes, included in this 
class; doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal; non-electric cables and 
wires of metal; ironmongery, small hardware of me-
tal; ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chi-
mney caps, manhole covers, grilles of metal for ven-
tilation, heating, sewage, telephone, underground 
electricity and air conditioning installations; metal 
panels or boards (non-luminous and non-mechani-
cal) used for signalling, route showing, publicity 
purposes, signboards of metal, advertisement co-
lumns of metal, signaling panels of metal; pipes of 
metal for transportation of liquids and gas and their 
metal fittings, valves of metal, drilling pipes of 
metal; safes (strong boxes) of metal; metal railway 
materials; bollards of metal, floating docks of metal, 
mooring buoys of metal, anchors; metal moulds for 
casting, other than machine parts; works of art made 
of common metals or their alloys; metal closures, 
bottle caps of metal; metal poles; metal pallets and 
metal ropes for lifting, loading and transportation 
purposes; metal hangers, ties, straps, tapes and bands 
used for load-lifting and load-carrying. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; office functions; secre-
tarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into compu-
ter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel place-
ment; employment agencies; personnel recruitment; 
import-export agencies; business appraisal services 
for commercial or industrial products; auctioneering; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail order 
catalogues. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82900 A 
(800) 1253744 
(891) 2015 01 13 
(731) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY   

 "INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI" 
 Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015,  
 Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) White, black, yellow, red and brown  
(511)     
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; aniseed; 
peanut confectionery; high-protein cereal bars; ba-
king soda (bicarbonate of soda for cooking purpo-
ses); soya bean paste (condiment); bean meal; star 
aniseed; tapioca flour for food; flour; bread rolls; 
buns; sandwiches; vanillin (vanilla substitute); vani-
lla (flavoring); waffles; vermicelli (noodles); cream 
of tartar for culinary purposes; farinaceous foods; 
oatmeal; oat flakes; oat-based food; sea water for 
cooking; seaweed (condiment); binding agents for 
ice cream (edible ices); biscuits; cloves (spice); mus-
tard meal; cake frosting (icing); glucose for culinary 
purposes; relish (condiment); gluten additives for 
culinary purposes; essences for foodstuffs, except et-
heric essences and essential oils; fruit jellies (confec-
tionery); chewing gum; custard; leaven; rice-based 
snack food; cereal-based snack food; frozen yogurt 
(confectionery ices); frozen kefir (confectionery 
ices); flavorings, other than essential oils, for beve-
rages; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
flavorings, other than essential oils; wheat germ for 
human consumption; preparations for stiffening 
whipped cream; thickening agents for cooking fo-
odstuffs; chips (cereal products); ginger (spice); un-
roasted coffee; coffee flavorings; coffee-based beve-
rages; coffee beverages with milk; vegetal prepa-
rations for use as coffee substitutes; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; cocoa-based ing-
redients for confectionery products; capers; caramels 
(candy); lozenges (confectionery); curry (spice); 
potato flour for food; ketchup (sauce); gluten prepa-
red as foodstuff; confectionery with sugar; tortillas; 
cinnamon (spice); starch for food; hominy grits; 
groats for human food; corn, milled; corn, roasted; 
corn flour; pop corn; corn flakes; turmeric for food; 
couscous (semolina); salt for preserving foodstuffs; 
confectionery for decorating Christmas trees; edible 
ices; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
liquorice (confectionery); noodles; candy; flaxseed 
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for human consumption; mayonnaise; macaroni; 
maltose; hominy; chow-chow (condiment); marina-
des; marzipan; royal jelly; honey; molasses for food; 
macaroons (pastry); almond paste; almond confec-
tionery; pancakes; spring rolls; gruel, with a milk 
base, for food; ice-cream; dessert mousses (confec-
tionery); chocolate mousses; nutmegs; muesli; meat 
gravies; meat tenderizers, for household purposes; 
mint for confectionery; peppermint sweets; infus-
ions, not medicinal; husked oats; ravioli; pepper; 
pesto (sauce); beer vinegar; quiches; sweetmeats 
(candy); pizzas; pies; fondants (confectionery); pow-
der for edible ices; pralines; condiments; dressings 
for salad; seasonings; unleavened bread; bee glue; 
gingerbread; puddings; cake powder; fruit coulis (sa-
uces); rice cakes; baking powder; ferments for pas-
tes; sago; garden herbs, preserved (seasonings); ce-
lery salt; golden syrup; salt for preserving food-
stuffs; soya flour; soya sauce; malt for human con-
sumption; malt biscuits; malt extract for food; to-
mato sauce; spaghetti; noodle-based prepared meals; 
ham glaze; rusks; breadcrumbs; petit-beurre biscuits; 
sushi; tabbouleh; tacos; tapioca; petits fours (cakes); 
crackers; cakes, pastries; tarts; sorbets (ices); halvah; 
bread; chicory (coffee substitute); iced tea; tea-based 
beverages with milk; barley meal; crushed barley.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82901 A 
(800) 1253642 
(891) 2015 04 14 
(731) İPEK KAĞIT  SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  
Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No:185,  
TR-34394 Levent/Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) white, blue, pink  
(511)     
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, table napkins of paper, handker-
chiefs of paper, toilet paper, towels of paper, face to-
wels of paper, bibs of paper, table cloths of paper, 
table mats of paper, party ornaments made of paper, 
washcloths made of paper, drying towels made of 
paper, for use within the field of incontinence and 
geriatric care; plastic materials for packaging, name-
ly, plastic bags, sacks and sheets for wrapping and 
packaging; plastic film for wrapping; bags [enve-
lopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
bookbinding material; printing type; printing blocks; 
printed matter; photographs [printed]; stationery; 
typewriters, electric or non-electric; office requisites, 

except furniture; instructional and teaching material 
[except apparatus]; paint brushes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82902 A 
(800) 1253802 
(891) 2015 02 03 
(731) SELEN KOZMETIK INSAAT  

PAZARLAMA  DANISMANLIK ITHALAT  
VE IHRACAT SANAYI TICARET  
LIMITED SIRKETI    
Serifali Mahallesi Türker Caddesi  Beyit  
Sokak No:41, Yukari Dudullu Ümraniye,  
Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
3 – Bleaching and cleaning preparations; perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use 
and animals; soaps; dental care preparations; ab-
rasive preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations for le-
ather, vinyl, metal, wood.  
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscrip-
tions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for una-
vailable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; accoun-
ting; commercial consultancy services; personnel 
placement; employment agencies; personnel recruit-
ment; import-export agencies; business appraisal 
services for commercial or industrial products; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit 
of others of a variety of goods; enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods 
namely, bleaching and cleaning preparations, perfu-
mery, cosmetics, fragrances, deodorants for personal 
use and animals, soaps, dental care preparations, 
abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pu-
mice stone, abrasive pastes, polishing preparations 
for leather, vinyl, metal, wood (such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail order 
catalogues).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82903 A 
(800) 1253916 
(891) 2015 04 29 
(731) TAMBOUR LIMITED  Reg Number  

 520038613   
 P.O.B. 2238, Akko, Israel 
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(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of woods; colourants; 
mordants.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82904 A 
(800) 1253968 
(891) 2015 05 14 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

 otvetstvennostyu Meditsinskaya Korporatsiya  
 "RHANA"    
 ul. Zoologicheskaya, 22 RU-123242 Moskva  
 Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Balms for medical purposes; vaccines; dietetic 
substances adapted for medical use; mineral food 
supplements; nutritional supplements; albumin die-
tary supplements; protein dietary supplements; enzy-
me dietary supplements; capsules for medicines; 
cachets for pharmaceutical purposes; candy, medica-
ted; liniments; ointments for pharmaceutical purpo-
ses; drugs for medical purposes; medicines for hu-
man purposes; tinctures for medical purposes; blood 
plasma; biological preparations for medical purpo-
ses; opotherapy preparations; pharmaceutical prepa-
rations for skin care; medicinal hair growth prepa-
rations; preparations of trace elements for human 
and animal use; pharmaceutical preparations; en-
zyme preparations for medical purposes; adjuvants 
for medical purposes; medical preparations for 
slimming purposes. 
 

35 – Sales promotion for others; radio advertising; 
advertising; on-line advertising on a computer net-
work; television advertising; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop].  
 

44 – Pharmacy advice; massage; medical assistance; 
beauty salons; health spa services; medical clinic 
services; sauna services; solarium services; teleme-
dicine services; therapy services; pharmacists' servi-
ces to make up prescriptions; physical therapy; 
plastic surgery; chiropractics; health centers.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82905 A 
(800) 1253988 
(891) 2015 05 21 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG 

 Hegenheimermattweg 127, CH-4123  
 Allschwil, Switzerland 

(540)  

SORBOFORTE 
(511)     
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82906 A 
(800) 1253989 
(891) 2015 02 18 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.  

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

(540)  

FATILA 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; sa-
nitary preparations for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83134 A 
(800) 1124004 
(891) 2015 06 22 
(731) LETSFACEIT NORDIC AB  

 St. Eriksgatan 63, SE-112 34 Stockholm,  
 Sweden 

(540)  

IDUN MINERALS 
(511)    
3 – Cosmetics.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83136 A 
(800) 1166930 
(891) 2015 06 12 
(731) H&M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab-
rasive preparations; soap; perfumes; ethereal oils; 
cosmetics; hair care preparations; tooth powder; 
toothpaste; dentifrices. 
 

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-
trument for conducting, switching, transforming, ac-
cumulating, regulating or controlling electricity; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
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equipment and computers; fire-extinguishing appa-
ratus; eyeglass cases; spectacles (optics); sunglasses; 
goggles for sports; swimming goggles; eyeglass 
cords; spectacle frames; spectacle cases; eyeglass 
chains; electronic publications and documents 
(downloadable). 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery; precious stones; watches; 
chronometric 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 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks; printed publications; 
magazines; books.  
 

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, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83137 A 
(800) 1255479  
(891) 2015 02 27 
(731) APPLE INC.  

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

 
(591) Black,white  
(526) The trademark is protected as a whole. "HD" 
shall not be subject to independent legal protection.  
(511)     
9 – Computers; computer display screens; handheld 
mobile digital electronic devices used as a tele-
phone, handheld computer, personal digital assistant, 
electronic personal organizer, and electronic notepad 
computer; handheld mobile digital electronic devices 
used to access the Internet, electronic mail, digital 
audio and video, and other digital data.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83140 A 
(800) 1214783 
(891) 2015 04 29 
(731) CHARLIE'S NATURAL B.V.  

 Da Costastraat 63 3, NL-1053 ZE  
 Amsterdam, Netherlands 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
32 – Mineral and aerated waters and other non-al-
coholic beverages; (carbonated) drinks; fruit drinks 

and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; essences for the preparation of 
beverages; powders for the preparation of beverages 
on the basis of fruit. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83141 A 
(800) 1227169 
(891) 2015 06 22 
(731) LABORATOIRE FRANÇAIS  DU  

 FRACTIONNEMENT ET  DES  
 BIOTECHNOLOGIES   
 3 avenue des Tropiques, F-91940 LES ULIS,  
 France 

(540)  

FIBCLOT 
(511)     
5 – Pharmaceutical products and preparations; blood 
proteins naturally occurring or of transgenic, synt-
hetic or semi-synthetic origin; injectable pharmaceu-
tical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83142 A 
(800) 1255480 
(891) 2015 02 25 
(731) APPLE INC.   

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

 
(591) Black,white  
(511)     
9 – Computer software used in developing other 
software applications; application development soft-
ware.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83145 A 
(800) 1255481  
(891) 2015 02 12 
(731) APPLE INC.  

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

 
(591) Red, blue, green, orange, and white.   
(511)    
9 – Computer software for organizing, storing, pro-
viding access to, redeeming, scanning, sharing, and 
providing information about goods, services, disco-
unts, tickets, boarding passes, coupons, consumer 
loyalty programs, and gift cards concerning a wide 
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range of consumer products, services, and cultural, 
sporting and entertainment events; computer softwa-
re for promoting the goods, services and providing 
information of others over a global communications 
network on wireless communication devices, wea-
rable wireless communication devices, and mobile 
digital electronic devices; computer software for 
downloading and storing vouchers and tickets for 
admission to sporting, cultural and entertainment 
events; computer software for capturing, managing, 
and storing credit card and debit card information; 
computer software for processing, facilitating, veri-
fying, and authenticating mobile payments and con-
tactless transactions with retailers, merchants, and 
vendors via wearable and mobile devices.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83146 A 
(800) 1255484 
(891) 2015 05 06 
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW   

 OPATRUNKOWYCH, SPÓŁKA AKCYJNA 
 Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń,  
 Poland 

(540) 

 
(591) Dark navy blue, orange, white, gray,  

red and black.   
(511)     
5 – Adhesive tape.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83150 A 
(800) 1255609 
(891) 2015 04 21 
(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)  

 Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502  
 Biel/Bienne, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
9 – Spectacles, sunglasses, magnifying glassess; 
frames and chains for spectacles and sunglasses; 
higher spectacles incorporating greater functionality 
(smart glasses) and connected spectacles; cases for 
spectacles, sunglasses and magnifying glasses; batte-
ries, cells, chargers, adapters. 
 

14 – Timepieces and chronometric instruments as 
well as parts and accessories for the aforesaid goods, 
watch chains, presentation cases for timepieces, 
cases for timepieces; smart watches with extended 
functionality and connected watches as well as parts 
and accessories for the aforesaid goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83155 A 
(800) 1256240 
(891) 2015 04 06 
(731) VTB Bank (public joint-stock company)  

 ul. Bolshaya Morskaya, 29 , RU-190000  
 St.-Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Dark blue, blue, light blue  
(511)     
36 – Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; credit bureaux; debt collection agencies; 
financial analysis; leasing of real estate; rental of of-
fices [real estate]; lease-purchase financing; savings 
bank services; issuance of travelers' checks; issuance 
of tokens of value; issuance of credit cards; capital 
investment; insurance information; financial infor-
mation; clearing, financial; insurance consultancy; 
financial consultancy; stock exchange quotations; 
lending against security; business liquidation ser-
vices, financial; brokerage; financial management; 
exchanging money; online banking; debit card 
services; credit card services; factoring; organization 
of collections; antique appraisal; jewellery [jewelry 
(Am.)] appraisal; real estate appraisal; numismatic 
appraisal; art appraisal; financial evaluation [insu-
rance, banking, real estate]; electronic funds trans-
fer; surety services; securities brokerage; real estate 
brokerage; brokerage of carbon credits; insurance 
brokerage; pawnbrokerage; loans [financing]; check 
[cheque] verification; charitable fund raising; finan-
cial sponsorship; mortgage banking; instalment lo-
ans; insurance underwriting; apartment house mana-
gement; real estate management; actuarial services; 
banking; retirement payment services; trusteeship; 
provident fund services; mutual funds; financing 
services; safe deposit services; deposits of valuables; 
fiscal assessments. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 83274 A 
(800) 1258279 
(891) 2015 04 27 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.  

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

(540) 

 
(591) Black and white 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83323 A 
(800) 1257358 
(891) 2015 07 01 
(731) AVON PRODUCTS, INC.     

World Headquarters, 777 Third Avenue,  
New York NY 10017, USA 

(540) 

 
(591) Black-white  
(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 
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, lip gloss; 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, colog-
ne; deodorants for human beings; anti-perspirants 
for personal use (toiletries); essential oils (cosmetic).   
__________________________________________ 
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(260) AM 2015 77596 A 
(800) 1205729 
(151) 2013 07 17 
(181) 2023 07 17 
(891) 2013 07 17 
(511) 07, 12, 13, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78129 A 
(800) 1209941 
(151) 2014 03 21 
(181) 2024 03 21 
(891) 2014 03 21 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78369 A 
(800) 1211444 
(151) 2014 04 28 
(181) 2024 04 28 
(891) 2014 04 28 
(511) 07, 11, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78792 A 
(800) 1215902 
(151) 2014 05 20 
(181) 2024 05 20 
(891) 2014 05 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79398 A 
(800) 1221160 
(151) 2014 07 14 
(181) 2024 07 14 
(891) 2014 07 14 
(511) 25, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80250 A 
(800) 1228645 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80344 A 
(800) 1229845 
(151) 2014 04 14 
(181) 2024 04 14 
(891) 2014 04 14 
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 20, 21, 25, 26, 35 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2015 80369 A 
(800) 1230171 
(151) 2014 07 07 
(181) 2024 07 07 
(891) 2014 07 07 
(511) 11, 19, 37, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80370 A 
(800) 1230173 
(151) 2014 05 28 
(181) 2024 05 28 
(891) 2014 05 28 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80371 A 
(800) 1230197 
(151) 2014 07 25 
(181) 2024 07 25 
(891) 2014 07 25 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80373 A 
(800) 1230208 
(151) 2014 09 02 
(181) 2024 09 02 
(891) 2014 09 02 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80374 A 
(800) 1230240 
(151) 2014 09 16 
(181) 2024 09 16 
(891) 2014 09 16 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80375 A 
(800) 1230242 
(151) 2014 10 03 
(181) 2024 10 03 
(891) 2014 10 03 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80384 A 
(800) 1230318 
(151) 2014 07 16 
(181) 2024 07 16 
(891) 2014 07 16 
(511) 35, 38, 41 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2015 80397 A 
(800) 1230429 
(151) 2014 10 02 
(181) 2024 10 02 
(891) 2014 10 02 
(511) 25, 35, 37, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80407 A 
(800) 1230550 
(151) 2014 07 18 
(181) 2024 07 18 
(891) 2014 07 18 
(511) 14, 21, 25, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80413 A 
(800) 1230583 
(151) 2014 07 11 
(181) 2024 07 11 
(891) 2014 07 11 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80423 A 
(800) 1230656 
(151) 2014 08 28 
(181) 2024 08 28 
(891) 2014 08 28 
(511) 09, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80485 A 
(800) 1231436 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(891) 2014 11 13 
(511) 14, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80696 A 
(800) 1232921 
(151) 2014 05 29 
(181) 2024 05 29 
(891) 2014 05 29 
(511) 03, 04, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80733 A 
(800) 1233257 
(151) 2014 07 03 
(181) 2024 07 03 
(891) 2014 07 03 
(511) 03, 08, 09, 18, 21, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80779 A 
(800) 1233784 
(151) 2014 10 07 

(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80780 A 
(800) 1233796 
(151) 2014 11 17 
(181) 2024 11 17 
(891) 2014 11 17 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80781 A 
(800) 1233804 
(151) 2014 10 15 
(181) 2024 10 15 
(891) 2014 10 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80782 A 
(800) 1233810 
(151) 2014 10 11 
(181) 2024 10 11 
(891) 2014 10 11 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80783 A 
(800) 1233814 
(151) 2014 11 14 
(181) 2024 11 14 
(891) 2014 11 14 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80784 A 
(800) 1233441 
(151) 2014 11 26 
(181) 2024 11 26 
(891) 2014 11 26 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80785 A 
(800) 1234080 
(151) 2014 11 12 
(181) 2024 11 12 
(891) 2014 11 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80787 A 
(800) 1234100 
(151) 2014 07 30 
(181) 2024 07 30 
(891) 2014 07 30 
(511) 33 
__________________________________________ 
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(260) AM 2015 80788 A 
(800) 1234144 
(151) 2014 08 19 
(181) 2024 08 19 
(891) 2014 08 19 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80789 A 
(800) 1233473 
(151) 2013 12 30 
(181) 2023 12 30 
(891) 2013 12 30 
(511) 35, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80793 A 
(800) 1233497 
(151) 2014 06 09 
(181) 2024 06 09 
(891) 2014 06 09 
(511) 01, 29, 30, 31, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80795 A 
(800) 1233558 
(151) 2014 10 29 
(181) 2024 10 29 
(891) 2014 10 29 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80798 A 
(800) 1233563 
(151) 2014 10 24 
(181) 2024 10 24 
(891) 2014 10 24 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80800 A 
(800) 1233565 
(151) 2014 09 10 
(181) 2024 09 10 
(891) 2014 09 10 
(511) 03, 09, 21, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80802 A 
(800) 1233569 
(151) 2014 10 23 
(181) 2024 10 23 
(891) 2014 10 23 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80804 A 
(800) 1233877 
(151) 2014 06 30 

(181) 2024 06 30 
(891) 2014 06 30 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80813 A 
(800) 1233880 
(151) 2014 08 26 
(181) 2024 08 26 
(891) 2014 08 26 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80832 A 
(800) 1234028 
(151) 2014 08 07 
(181) 2024 08 07 
(891) 2014 08 07 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80839 A 
(800) 1234079 
(151) 2014 11 12 
(181) 2024 11 12 
(891) 2014 11 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80845 A 
(800) 1234696 
(151) 2014 11 28 
(181) 2024 11 28 
(891) 2014 11 28 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80847 A 
(800) 1234886 
(151) 2014 12 05 
(181) 2024 12 05 
(891) 2014 12 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80849 A 
(800) 1234710 
(151) 2014 11 20 
(181) 2024 11 20 
(891) 2014 11 20 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80853 A 
(800) 1234784 
(151) 2014 07 03 
(181) 2024 07 03 
(891) 2014 07 03 
(511) 07 
__________________________________________ 
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(260) AM 2015 80854 A 
(800) 1235189 
(151) 2014 12 04 
(181) 2024 12 04 
(891) 2014 12 04 
(511) 33, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80856 A 
(800) 1235272 
(151) 2014 04 01 
(181) 2024 04 01 
(891) 2014 04 01 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80865 A 
(800) 1234270 
(151) 2014 11 18 
(181) 2024 11 18 
(891) 2014 11 18 
(511) 29, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80866 A 
(800) 1234276 
(151) 2014 10 30 
(181) 2024 10 30 
(891) 2014 10 30 
(511) 11, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80870 A 
(800) 1234422 
(151) 2014 10 29 
(181) 2024 10 29 
(891) 2014 10 29 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80879 A 
(800) 1234479 
(151) 2014 11 28 
(181) 2024 11 28 
(891) 2014 11 28 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80938 A 
(800) 1235672 
(151) 2014 08 07 
(181) 2024 08 07 
(891) 2014 08 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80939 A 
(800) 1235709 
(151) 2014 10 08 

(181) 2024 10 08 
(891) 2014 10 08 
(511) 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80940 A 
(800) 1235717 
(151) 2014 12 01 
(181) 2024 12 01 
(891) 2014 12 01 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80941 A 
(800) 1235722 
(151) 2014 11 06 
(181) 2024 11 06 
(891) 2014 11 06 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80942 A 
(800) 1235735 
(151) 2014 10 27 
(181) 2024 10 27 
(891) 2014 10 27 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80947 A 
(800) 1235414 
(151) 2014 11 25 
(181) 2024 11 25 
(891) 2014 11 25 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80948 A 
(800) 1235436 
(151) 2014 12 12 
(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80949 A 
(800) 1235438 
(151) 2014 12 01 
(181) 2024 12 01 
(891) 2014 12 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80950 A 
(800) 1235439 
(151) 2014 10 27 
(181) 2024 10 27 
(891) 2014 10 27 
(511) 09 
__________________________________________ 
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(260) AM 2015 80951 A 
(800) 1235440 
(151) 2014 12 01 
(181) 2024 12 01 
(891) 2014 12 01 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80952 A 
(800) 1235441 
(151) 2014 11 26 
(181) 2024 11 26 
(891) 2014 11 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80953 A 
(800) 1235443 
(151) 2014 12 08 
(181) 2024 12 08 
(891) 2014 12 08 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80954 A 
(800) 1235449 
(151) 2014 12 01 
(181) 2024 12 01 
(891) 2014 12 01 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80955 A 
(800) 1235450 
(151) 2014 11 17 
(181) 2024 11 17 
(891) 2014 11 17 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80956 A 
(800) 1235452 
(151) 2014 05 16 
(181) 2024 05 16 
(891) 2014 05 16 
(511) 11, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80957 A 
(800) 1235463 
(151) 2014 07 22 
(181) 2024 07 22 
(891) 2014 07 22 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80958 A 
(800) 1235746 
(151) 2014 12 03 

(181) 2024 12 03 
(891) 2014 12 03 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80959 A 
(800) 1235749 
(151) 2014 11 14 
(181) 2024 11 14 
(891) 2014 11 14 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80960 A 
(800) 495369 
(151) 1985 07 23 
(181) 2025 07 23 
(891) 2014 12 30 
(511) 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80961 A 
(800) 736106 
(151) 2000 05 16 
(181) 2020 05 16 
(891) 2014 12 18 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80962 A 
(800) 1235764 
(151) 2014 11 03 
(181) 2024 11 03 
(891) 2014 11 03 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80963 A 
(800) 1235489 
(151) 2014 10 20 
(181) 2024 10 20 
(891) 2014 10 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80964 A 
(800) 773979 
(151) 2002 01 11 
(181) 2022 01 11 
(891) 2015 01 29 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80967 A 
(800) 804407A 
(151) 2003 05 19 
(181) 2023 05 19 
(891) 2015 01 20 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80968 A 
(800) 867638 
(151) 2005 09 30 
(181) 2025 09 30 
(891) 2015 02 02 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80969 A 
(800) 1235492 
(151) 2014 12 03 
(181) 2024 12 03 
(891) 2014 12 03 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80971 A 
(800) 1235497 
(151) 2014 12 15 
(181) 2024 12 15 
(891) 2014 12 15 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80972 A 
(800) 1236069  
(151) 2014 11 12 
(181) 2024 11 12 
(891) 2014 11 12 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80973 A 
(800) 1235877 
(151) 2014 11 24 
(181) 2024 11 24 
(891) 2014 11 24 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80975 A 
(800) 1235925 
(151) 2014 12 29 
(181) 2024 12 29 
(891) 2014 12 29 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80976 A 
(800) 888314 
(151) 2006 06 13 
(181) 2026 06 13 
(891) 2015 01 21 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80977 A 
(800) 1236030 
(151) 2014 10 21 

(181) 2024 10 21 
(891) 2014 10 21 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80978 A 
(800) 939039 
(151) 2007 07 25 
(181) 2017 07 25 
(891) 2014 12 11 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80979 A 
(800) 1236076 
(151) 2014 11 17 
(181) 2024 11 17 
(891) 2014 11 17 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80980 A 
(800) 978236 
(151) 2008 07 17 
(181) 2018 07 17 
(891) 2014 12 30 
(511) 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80981 A 
(800) 1236045 
(151) 2014 09 23 
(181) 2024 09 23 
(891) 2014 09 23 
(511) 07, 11, 12, 37, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80982 A 
(800) 1004650 
(151) 2009 05 19 
(181) 2019 05 19 
(891) 2014 12 04 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80983 A 
(800) 1236066 
(151) 2014 10 21 
(181) 2024 10 21 
(891) 2014 10 21 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80984 A 
(800) 1019944 
(151) 2009 09 14 
(181) 2019 09 14 
(891) 2014 10 06 
(511) 08 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80985 A 
(800) 1236110 
(151) 2014 11 19 
(181) 2024 11 19 
(891) 2014 11 19 
(511) 03, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80990 A 
(800) 1236140 
(151) 2014 12 16 
(181) 2024 12 16 
(891) 2014 12 16 
(511) 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80996 A 
(800) 1236184 
(151) 2014 10 02 
(181) 2024 10 02 
(891) 2014 10 02 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80998 A 
(800) 1236192 
(151) 2014 12 11 
(181) 2024 12 11 
(891) 2014 12 11 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81001 A 
(800) 1236224 
(151) 2014 08 26 
(181) 2024 08 26 
(891) 2014 08 26 
(511) 09, 10, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81002 A 
(800) 1236274 
(151) 2014 08 06 
(181) 2024 08 06 
(891) 2014 08 06 
(511) 35, 36, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81005 A 
(800) 1055060 
(151) 2010 06 10 
(181) 2020 06 10 
(891) 2014 10 03 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81008 A 
(800) 1168853 
(151) 2013 05 29 

(181) 2023 05 29 
(891) 2014 12 05 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81009 A 
(800) 1176498 
(151) 2013 08 06 
(181) 2023 08 06 
(891) 2014 12 10 
(511) 11, 12, 20, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81011 A 
(800) 1194500 
(151) 2014 01 07 
(181) 2024 01 07 
(891) 2014 11 28 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81012 A 
(800) 1236312 
(151) 2014 09 09 
(181) 2024 09 09 
(891) 2014 09 09 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81018 A 
(800) 1236374  
(151) 2014 11 20 
(181) 2024 11 20 
(891) 2014 11 20 
(511) 29, 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81019 A 
(800) 1236407 
(151) 2014 11 18 
(181) 2024 11 18 
(891) 2014 11 18 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81023 A 
(800) 1211223 
(151) 2014 05 05 
(181) 2024 05 05 
(891) 2014 12 05 
(511) 16, 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81028 A 
(800) 1235518 
(151) 2014 10 14 
(181) 2024 10 14 
(891) 2014 10 14 
(511) 06 
__________________________________________ 

 
 #7  2016 04 11 

 
176 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 81029 A 
(800) 1235579 
(151) 2014 10 14 
(181) 2024 10 14 
(891) 2014 10 14 
(511) 08, 09, 11, 14, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81033 A 
(800) 1225089 
(151) 2014 09 04 
(181) 2024 09 04 
(891) 2015 01 29 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81075 A 
(800) 1237163 
(151) 2014 12 23 
(181) 2024 12 23 
(891) 2014 12 23 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81081 A 
(800) 1236497 
(151) 2014 09 25 
(181) 2024 09 25 
(891) 2014 09 25 
(511) 01, 05, 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81082 A 
(800) 1236521 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81083 A 
(800) 1236526 
(151) 2014 08 27 
(181) 2024 08 27 
(891) 2014 08 27 
(511) 05, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81084 A 
(800) 1236537 
(151) 2014 09 24 
(181) 2024 09 24 
(891) 2014 09 24 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81091 A 
(800) 1236883 
(151) 2014 12 15 

(181) 2024 12 15 
(891) 2014 12 15 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81092 A 
(800) 1236893 
(151) 2014 11 11 
(181) 2024 11 11 
(891) 2014 11 11 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81095 A 
(800) 1236898  
(151) 2014 11 06 
(181) 2024 11 06 
(891) 2014 11 06 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81097 A 
(800) 1236928 
(151) 2014 12 15 
(181) 2024 12 15 
(891) 2014 12 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81100 A 
(800) 1237193 
(151) 2014 11 26 
(181) 2024 11 26 
(891) 2014 11 26 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81101 A 
(800) 1236929  
(151) 2014 11 06 
(181) 2024 11 06 
(891) 2014 11 06 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81102 A 
(800) 1237194 
(151) 2014 11 26 
(181) 2024 11 26 
(891) 2014 11 26 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81104 A 
(800) 1237244 
(151) 2014 10 16 
(181) 2024 10 16 
(891) 2014 10 16 
(511) 03 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 81105 A 
(800) 1237247 
(151) 2014 10 08 
(181) 2024 10 08 
(891) 2014 10 08 
(511) 14, 35, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81108 A 
(800) 1236952 
(151) 2015 01 13 
(181) 2025 01 13 
(891) 2015 01 13 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81110 A 
(800) 1236973 
(151) 2014 06 11 
(181) 2024 06 11 
(891) 2014 06 11 
(511) 03, 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81114 A 
(800) 831655 
(151) 2004 01 21 
(181) 2024 01 21 
(891) 2014 11 07 
(511) 02, 09, 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81116 A 
(800) 1236974 
(151) 2014 06 06 
(181) 2024 06 06 
(891) 2014 06 06 
(511) 03, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81119 A 
(800) 1236984 
(151) 2014 08 01 
(181) 2024 08 01 
(891) 2014 08 01 
(511) 03, 05, 16, 24, 35, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81125 A 
(800) 1236565 
(151) 2014 12 03 
(181) 2024 12 03 
(891) 2014 12 03 
(511) 34, 35, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81156 A 
(800) 1237438 
(151) 2014 11 19 

(181) 2024 11 19 
(891) 2014 11 19 
(511) 04, 32, 36, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81158 A 
(800) 1237486 
(151) 2014 06 27 
(181) 2024 06 27 
(891) 2014 06 27 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81159 A 
(800) 1237487 
(151) 2014 08 29 
(181) 2024 08 29 
(891) 2014 08 29 
(511) 12, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81160 A 
(800) 1237534 
(151) 2014 09 16 
(181) 2024 09 16 
(891) 2014 09 16 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81220 A 
(800) 1192724 
(151) 2013 04 29 
(181) 2023 04 29 
(891) 2014 12 15 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81223 A 
(800) 1237938 
(151) 2014 10 02 
(181) 2024 10 02 
(891) 2014 10 02 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81238 A 
(800) 1238417 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81239 A 
(800) 1238418 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 
(891) 2014 09 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 81240 A 
(800) 1238419 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81241 A 
(800) 1238420 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81244 A 
(800) 1239143 
(151) 2015 02 02 
(181) 2025 02 02 
(891) 2015 02 02 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81264 A 
(800) 1238629 
(151) 2014 11 19 
(181) 2024 11 19 
(891) 2014 11 19 
(511) 16, 34, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81270 A 
(800) 1238639 
(151) 2014 08 05 
(181) 2024 08 05 
(891) 2014 08 05 
(511) 09, 11, 12, 17, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81272 A 
(800) 1238644 
(151) 2014 08 18 
(181) 2024 08 18 
(891) 2014 08 18 
(511) 16, 20, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81273 A 
(800) 1238664 
(151) 2014 11 06 
(181) 2024 11 06 
(891) 2014 11 06 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81274 A 
(800) 1238665 
(151) 2014 11 13 

(181) 2024 11 13 
(891) 2014 11 13 
(511) 01, 03, 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81277 A 
(800) 1238686 
(151) 2015 02 05 
(181) 2025 02 05 
(891) 2015 02 05 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81279 A 
(800) 1238695 
(151) 2014 04 03 
(181) 2024 04 03 
(891) 2014 04 03 
(511) 09, 38, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81284 A 
(800) 454052 
(151) 1980 06 11 
(181) 2020 06 11 
(891) 2014 12 18 
(511) 01, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81418 A 
(800) 1239620 
(151) 2015 02 10 
(181) 2025 02 10 
(891) 2015 02 10 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81470 A 
(800) 1239903 
(151) 2014 10 06 
(181) 2024 10 06 
(891) 2014 10 06 
(511) 07, 09, 11, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81472 A 
(800) 1239904 
(151) 2014 08 29 
(181) 2024 08 29 
(891) 2014 08 29 
(511) 06, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81473 A 
(800) 1239916 
(151) 2014 11 14 
(181) 2024 11 14 
(891) 2014 11 14 
(511) 03 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 81478 A 
(800) 1239934 
(151) 2014 12 03 
(181) 2024 12 03 
(891) 2014 12 03 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81479 A 
(800) 1239949 
(151) 2014 11 19 
(181) 2024 11 19 
(891) 2014 11 19 
(511) 16, 34, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81480 A 
(800) 1239963 
(151) 2015 01 14 
(181) 2025 01 14 
(891) 2015 01 14 
(511) 28, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81481 A 
(800) 1239968 
(151) 2014 12 03 
(181) 2024 12 03 
(891) 2014 12 03 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81482 A 
(800) 1239985 
(151) 2015 01 20 
(181) 2025 01 20 
(891) 2015 01 20 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81483 A 
(800) 1239986 
(151) 2015 01 22 
(181) 2025 01 22 
(891) 2015 01 22 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81485 A 
(800) 1240260 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 
(891) 2014 09 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81486 A 
(800) 1240265 
(151) 2014 10 02 

(181) 2024 10 02 
(891) 2014 10 02 
(511) 03, 05, 10, 16, 25, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81489 A 
(800) 1240317 
(151) 2014 08 06 
(181) 2024 08 06 
(891) 2014 08 06 
(511) 01, 04, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29,  

30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81490 A 
(800) 1240322 
(151) 2014 10 31 
(181) 2024 10 31 
(891) 2014 10 31 
(511) 04, 09, 11, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81491 A 
(800) 1240368 
(151) 2015 01 27 
(181) 2025 01 27 
(891) 2015 01 27 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81494 A 
(800) 1240413 
(151) 2014 09 08 
(181) 2024 09 08 
(891) 2014 09 08 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81498 A 
(800) 1240458 
(151) 2015 01 20 
(181) 2025 01 20 
(891) 2015 01 20 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81500 A 
(800) 1239998 
(151) 2015 01 21 
(181) 2025 01 21 
(891) 2015 01 21 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81501 A 
(800) 1240028 
(151) 2015 02 02 
(181) 2025 02 02 
(891) 2015 02 02 
(511) 32 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 81520 A 
(800) 1240545 
(151) 2014 09 10 
(181) 2024 09 10 
(891) 2014 09 10 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81525 A 
(800) 1240116  
(151) 2014 08 05 
(181) 2024 08 05 
(891) 2014 08 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81540 A 
(800) 1240168 
(151) 2014 12 18 
(181) 2024 12 18 
(891) 2014 12 18 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81546 A 
(800) 1240207 
(151) 2014 10 28 
(181) 2024 10 28 
(891) 2014 10 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81549 A 
(800) 1240225 
(151) 2015 01 05 
(181) 2025 01 05 
(891) 2015 01 05 
(511) 33, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81550 A 
(800) 1096222 
(151) 2011 09 26 
(181) 2021 09 26 
(891) 2015 03 06 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81553 A 
(800) 1172898 
(151) 2013 01 24 
(181) 2023 01 24 
(891) 2015 03 09 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81559 A 
(800) 718373 
(151) 1999 04 16 

(181) 2019 04 16 
(891) 2014 10 27 
(511) 09, 14, 16, 18, 25, 28, 41 
__________________________________________ 
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dizaini  

 
dizainis registraciis baTilad cnoba 

 

 
(11) D 2009 381 S (51) 06-13 
(10) AD 2009 509 S (44) 3(271)/2009 
(21) AD 2008 000509 
(22) 2008 12 01 
(24) 2008 12 01 
(18) 2013 12 01 
(73) თეიმურაზ აფრუზი (GE) 
        ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ., კორპ. 6, ბ. 20, 0186, თბილისი (GE) 
(72) თეიმურაზ აფრუზი (GE) 
(54) ქაღალდის ხელსახოცი გედის გამოსახულებით 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
safuZveli: საქპატენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 6 აპრილის ბრძანება №22 თბილისის   

სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 10 დეკემბერის 
კანონიერ ძალაში შესული განჩინების (საქმე №2ბ/809-15) აღსრულების თაობაზე. 
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(111) M 1995 1238 R2 
(156) 2016 02 08 
(186) 2025 12 05 
(732) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,  

ლ.პ. 
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,  
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1340 R2 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 01 10 
(732) კომპანია ინდუსტრიალ დე ტაბაკოს  

მონტე პაზ 
სან რამონ 831, C.P. 11800, მონტევიდეო,  
ურუგვაი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1357 R2 
(156) 2016 01 12 
(186) 2026 01 12 
(732) კრუპს გმბჰ 

ნიუმენერ ფელდ 10, 42719 ზოლინგენი, 
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1376 R2 
(156) 2016 02 19 
(186) 2026 01 17 
(732) ჯორჯო არმანი ს.პ.ა., მილანი, სუის  

ბრანჩ მედრისიო 
ვია პენატე 4, 6850 მენდრისიო,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1378 R2 
(156) 2016 01 17 
(186) 2026 01 17 
(732) ჯ.ვ. სპირ & სანზ ლიმიტიდ, 

მეტელ ჰაუსი, ვენუოლ ბიზნეს პარკი,  
ვენუოლ როუდი, მეიდენჰედი, ბერქშირი  
SL6 4UB, შეერთებული სამეფო,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1398 R2 
(156) 2016 02 19 
(186) 2026 01 30 
(732) როუდსტარ მენეჯმენტ ს.ა. 

ვია პასეჯატა 7, CH-6883 ნოვაძანო, 
შვეიცარია 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
(111) M 1996 1414 R2 
(156) 2016 01 31 
(186) 2026 01 31 
(732) ედვინ კო., ლტდ. 

3-27-6 ჰიგაში-ნიპორი, არაკავა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1415 R2 
(156) 2016 01 31 
(186) 2026 01 31 
(732) ედვინ კო., ლტდ. 

3-27-6 ჰიგაში-ნიპორი, არაკავა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1559 R2 
(156) 2016 02 19 
(186) 2026 02 19 
(732) რიბოკ-სსმ ჰოკეი აბ 

c/o ჟოფა აბ, Box 66, 782 22, მალუნგი,  
შვედეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1593 R2 
(156) 2016 02 23 
(186) 2026 02 23 
(732) შვან-შტაბილო შვანჰოიზერ გმბჰ & კო. კგ 

შვანვეგ No 1, D-90562 ჰეროლდსბერგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 15935 R1 
(156) 2016 01 06 
(186) 2025 05 03 
(732) სს „საერთაშორისო კორპორაცია აი სი  

არ“ 
აღმაშენებლის გამზ., 173, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1619 R2 
(156) 2016 02 26 
(186) 2026 02 26 
(732) შვან-შტაბილო შვანჰოიზერ გმბჰ & კო. კგ 

შვანვეგ No 1, D-90562 ჰეროლდსბერგი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16435 R1 
(156) 2016 01 16 
(186) 2026 01 16 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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oficialuri Setyobineba 

(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 
მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16449 R1 
(156) 2016 02 25 
(186) 2026 02 15 
(732) შპს „სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები“ 

კახეთის გზატ. მე-10 კმ., 0182, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16459 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) გენზიმ კორპორეიშენ 

500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16478 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ,  
No:11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16479 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ,  
No:11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16480 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ, 
 No: 11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16481 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ,  
No: 11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 

(111) M 2006 16482 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ,  
No: 11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16483 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253, სოქაქ,  
No: 11, გებზე, ქოჯაელი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16497 R1 
(156) 2016 02 22 
(186) 2026 02 15 
(732) ოოო „გლავსპირტტრესტი“ 

ულ. ოკტიაბრსკაია 46, პუშკინო,  
მოსკოვსკაია ობლასტი, 141201,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16498 R1 
(156) 2016 02 22 
(186) 2026 02 15 
(732) ოოო „გლავსპირტტრესტი“, 

ულ. ოკტიაბრსკაია 46, პუშკინო,  
მოსკოვსკაია ობლასტი, 141201,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1650 R2 
(156) 2016 02 29 
(186) 2026 02 28 
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ, 

161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,  
ონტარიო, კანადა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16512 R1 
(156) 2016 03 16 
(186) 2036 03 02 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16517 R1 
(156) 2016 03 16 
(186) 2026 03 02 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2006 16520 R1 
(156) 2016 03 02 
(186) 2036 03 02 
(732) ჩოის ჰოუტელზ ინტერნეშენელ, ინკ.  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
1 ჩოის ჰოუტელზ სერქლი, როკვილი  
მერილენდი 20850, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16521 R1 
(156) 2016 03 02 
(186) 2026 03 02 
(732) შპს „პსპ ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/3,  
0112, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16526 R1 
(156) 2016 03 02 
(186) 2026 03 02 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16527 R1 
(156) 2016 03 02 
(186) 2026 03 02 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16528 R1 
(156) 2016 03 02 
(186) 2026 03 02 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16532 R1 
(156) 2016 03 15 
(186) 2026 03 15 
(732) არლა ფუდს ამბა 

სონდერჰოუჯ 14, DK-8260 ვიბი J, დანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16541 R1 
(156) 2016 03 15 
(186) 2026 03 15 
(732) შპს „ვაინმენ შ.პ.ს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16548 R1 
(156) 2016 03 15 
(186) 2026 03 15 

(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ტოიოტა  
მოტორ კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16581 R1 
(156) 2016 05 01 
(186) 2026 05 01 
(732) პფაიზერ პროდაქტს ინკ., კონექტიკუტის  

კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16599 R1 
(156) 2016 05 01 
(186) 2026 05 01 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16627 R1 
(156) 2016 05 17 
(186) 2026 05 17 
(732) იუნაიტიდ ნეშენელ ინვესტმენტს  

კომპანი ინკ. 
ტრიდენტ ჩემბერსი, პ.ო. ბოქს 146, როუდ  
ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16691 R1 
(156) 2016 06 26 
(186) 2026 06 26 
(732) ადიდას აგ 

ადი-დასლერ შტრასე 1-2, D-91074 
ჰერცოგენაურახი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16771 R1 
(156) 2016 08 01 
(186) 2026 08 01 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16855 R1 
(156) 2016 09 14 
(186) 2026 09 14 
(732) სილაგ გმბჰ ინტერნაციონალ 

გუბელშტრასე 34, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
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(111) M 2006 16856 R1 
(156) 2016 09 14 
(186) 2026 09 14 
(732) სილაგ გმბჰ ინტერნაციონალ 

გუბელშტრასე 34, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16857 R1 
(156) 2016 09 14 
(186) 2026 09 14 
(732) სილაგ გმბჰ ინტერნაციონალ 

გუბელშტრასე 34, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16858 R1 
(156) 2016 09 14 
(186) 2026 09 14 
(732) სილაგ გმბჰ ინტერნაციონალ 

გუბელშტრასე 34, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16954 R1 
(156) 2016 10 26 
(186) 2026 10 26 
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი,  
უილმინგტონი, დელავერი 19810,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16955 R1 
(156) 2016 10 26 
(186) 2026 10 26 
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი,  
უილმინგტონი, დელავერი 19810,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16956 R1 
(156) 2016 10 26 
(186) 2026 10 26 
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი,  
უილმინგტონი, დელავერი 19810,  
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17043 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) რეკიტ & კოლმან (ოვერსიზ) ლიმიტიდ 

დენსომ ლეინი, ჰალი, HU8 7DS,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 

(111) M 2006 17044 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) რეკიტ & კოლმან (ოვერსიზ) ლიმიტიდ 

დენსომ ლეინი, ჰალი, HU8 7DS,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17052 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) მერი კეი ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

16251 დალას პარკუეი, ედისონი, ტეხასი  
75001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17053 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) მერი კეი ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

16251 დალას პარკუეი, ედისონი, ტეხასი  
75001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17054 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) მერი კეი ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

16251 დალას პარკუეი, ედისონი, ტეხასი  
75001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17055 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) მერი კეი ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

16251 დალას პარკუეი, ედისონი, ტეხასი  
75001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 17056 R1 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) მერი კეი ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

16251 დალას პარკუეი, ედისონი, ტეხასი  
75001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1712 R2 
(156) 2016 03 08 
(186) 2026 03 08 
(732) კაბუშიკი კაიშა ტოშიბა (ვაჭრობს  

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

_________________________________________ 
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(111) M 1996 1713 R2 
(156) 2016 03 08 
(186) 2026 03 08 
(732) ლრკ პროდაქტს ლიმიტიდ 

103-105 ბას როუდი, სლაუ, SL1 3UH,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1798 R2 
(156) 2016 03 18 
(186) 2026 03 18 
(732) ჯევის ს.პ.ა. 

1, ვია ა. ვოლტა, სენატე-სოტო  
(ბერგამო), იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1821 R2 
(156) 2016 03 20 
(186) 2026 03 20 
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ 

161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,  
ონტარიო, კანადა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1822 R2 
(156) 2016 03 20 
(186) 2026 03 20 
(732) ესტი ლაუდერ კოსმეტიკს ლტდ 

161 კომანდერ ბულვარი, აჟინკური,  
ონტარიო, კანადა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1838 R2 
(156) 2016 03 22 
(186) 2026 03 22 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1847 R2 
(156) 2016 12 09 
(186) 2026 03 25 
(732) გრიუნენტალ გმბჰ 

ციგლერშტრასე 6, D-52078 აახენი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1889 R2 
(156) 2016 04 01 
(186) 2026 04 01 
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ 

ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1896 R2 
(156) 2016 04 02 
(186) 2026 04 02 

(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ 
ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1897 R2 
(156) 2016 04 03 
(186) 2026 04 03 
(732) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ 

ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1949 R2 
(156) 2016 04 16 
(186) 2026 04 16 
(732) ისტმან ქემიკალ კომპანი 

200 საუთ უილკოქს დრაივი,  
კინგსპორტი, ტენესი 37660, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1952 R2 
(156) 2016 04 17 
(186) 2026 04 17 
(732) რადიუ ლამპენვერკ გმბჰ  

დრ. იგენ-კერსტინგ-შტრასე 6, 51688  
ვიპერფიურტი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1966 R2 
(156) 2016 04 22 
(186) 2026 04 22 
(732) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ. 

პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი,  
ფინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1977 R2 
(156) 2016 04 24 
(186) 2026 04 24 
(732) ინგერსოლ-რენდ კომპანი 

800-D ბიტი სტრიტი, დევიდსონი,  
ნორთ კაროლინა 28036, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1978 R2 
(156) 2016 04 24 
(186) 2026 04 24 

(732) ინგერსოლ-რენდ კომპანი 
800-D ბიტი სტრიტი, დევიდსონი,  
ნორთ კაროლინა 28036, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2014 R2 
(156) 2016 05 07 
(186) 2026 05 07 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 
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2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2015 R2 
(156) 2016 05 07 
(186) 2026 05 07 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2016 R2 
(156) 2016 05 07 
(186) 2026 05 07 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2105 R2 
(156) 2016 05 21 
(186) 2026 05 21 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2133 R2 
(156) 2016 05 22 
(186) 2026 05 22 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2135 R2 
(156) 2016 05 22 
(186) 2026 05 22 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2141 R2 
(156) 2016 05 23 
(186) 2026 05 23 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2172 R2 
(156) 2016 05 29 
(186) 2026 05 29 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 

(111) M 1996 2251 R2 
(156) 2016 06 05 
(186) 2026 06 05 
(732) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი,  

ლ.პ. 
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,  
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2292 R2 
(156) 2016 06 10 
(186) 2026 06 10 
(732) პეგი საჟ 

ზაკ დე ბორდე, 295, რიუ დე ერონ  
სენდრე, 74130 ბონვილი, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2392 R2 
(156) 2016 06 17 
(186) 2026 06 17 
(732) ქენონ კაბუშიკი კაიშა 

30-2, 3-ჩომე, შიმომარუკო, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2396 R2 
(156) 2016 06 17 
(186) 2026 06 17 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2403 R2 
(156) 2016 06 17 
(186) 2026 06 17 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ, 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2408 R2 
(156) 2016 06 18 
(186) 2026 06 18 
(732) ქენონ კაბუშიკი კაიშა 

30-2, 3-ჩომე, შიმომარუკო, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2409 R2 
(156) 2016 06 18 
(186) 2026 06 18 
(732) ქენონ კაბუშიკი კაიშა 

30-2, 3-ჩომე, შიმომარუკო, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
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(111) M 1996 2410 R2 
(156) 2016 06 18 
(186) 2026 06 18 
(732) ქენონ კაბუშიკი კაიშა 

30-2, 3-ჩომე, შიმომარუკო, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2414 R2 
(156) 2016 06 18 
(186) 2026 06 18 
(732) ქენონ კაბუშიკი კაიშა 

30-2, 3-ჩომე, შიმომარუკო, ოჰტა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2418 R2 
(156) 2016 06 18 
(186) 2026 06 18 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2423 R2 
(156) 2016 06 19 
(186) 2026 06 19 
(732) რასტ-ოლეუმ ბრენდს კომპანი  

(დელავერის კორპორაცია) 
11 ჰოთორნ პარკუეი, ვერნონ ჰილზი,  
ილინოისი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2595 R2 
(156) 2016 07 09 
(186) 2026 07 09 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2658 R2 
(156) 2016 07 17 
(186) 2026 07 17 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ, 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი, 
ტეხასის შტატი 75039-2298, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2999 R2 
(156) 2016 09 11 
(186) 2026 09 11 
(732) ბრაუ იუნიონ აგ 

პოშახერშტრასე 35, A-4020 ლინცი,  
ავსტრია 

_________________________________________ 

(111) M 1996 3424 R2 
(156) 2016 09 30 
(186) 2026 09 30 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3508 R2 
(156) 2016 10 08 
(186) 2026 10 08 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ფარმაცეუტიკალს  

სპოლკა აქციჟნა 
გრიუნვალდსკა 189, 60-322 პოზნანი,  
პოლონეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3509 R2 
(156) 2016 10 08 
(186) 2026 10 08 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ფარმაცეუტიკალს  

სპოლკა აქციჟნა 
გრიუნვალდსკა 189, 60-322 პოზნანი,  
პოლონეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3893 R2 
(156) 2016 11 08 
(186) 2026 11 08 
(732) მრ. ტიერი გობე 

9 პლას დ'ეგლიზი, შატო დე ლა სელი,  
78720 ლა სელ ლე ბორდი, საფრანგეთი; 
მრ. არნო გობე 
9 რიუ დე ბუენოს-აირესი, 75007 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3958 R2 
(156) 2016 11 13 
(186) 2026 11 13 
(732) ეპლ ინკ. 

1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4084 R2 
(156) 2016 11 25 
(186) 2026 11 25 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი , ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4085 R2 
(156) 2016 11 25 
(186) 2026 11 25 
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(732) გალაჰერ ლიმიტიდი 
მემბერზ ჰილი, ბრუკლინზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სურეი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4101 R2 
(156) 2016 11 26 
(186) 2026 11 26 
(732) რიბოკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

4 ფლორი, 11-12 პელ მელი, ლონდონი  
SW1Y 5LU, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 4279 R2 
(156) 2016 12 20 
(186) 2026 12 20 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ  

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1995 783 R2 
(156) 2016 03 04 
(186) 2025 07 31 
(732) ლ'ეკიპ 

4 კურ დე ლ'ილ სეგუინი, 92100 ბულონ- 
ბიიანკური, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
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(111) M 1999 011639 R1 
(732) ჟულიეტ დელონი 

25 რიუ დე ორანჟი, 33200 ბორდო,  
საფრანგეთი 

(770) ქალბატონი ჟენევიევ დ'ალტონი, 
23 რიუ ნიკოლა ბიჟონი - 33000 ბორდო,  
საფრანგეთი; 
ბატონი ჟან-ჰიუბერ დელონი 
3 ავენიუ დიუ მოულინ ა ვენი - 33320  
ეიზინი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012774 R1 
(732) უპსა სას 

3 რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012776 R1 
(732) უპსა სას 

3 რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ, 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012777 R1 
(732) უპსა სას 

3 რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი-

მალმეზონი, საფრანგეთი 
(580) 2016 03 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012778 R1 
(732) უპსა სას, 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ, 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 1999 012779 R1 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014394 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014395 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001631 R2 
(732) ელოპაკ ას 

საფოსტო ყუთი 24, 3431 სპიკისტადი,  
ნორვეგია 

(770) ელოპაკ სისტემზ აგ 
39, ფლუგჰოფშტრასე, CH-8152  
გლატბრუგი, შვეიცარია 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016751 R 
(732) კრაფტ ფუდს ფრანს ინტელექტუალ  

პროპერტი ს.ა.ს. 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(770) კედბერი ფრანს 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 

uflebebis gadacema 
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(111) M 2006 016752 R 
(732) კრაფტ ფუდს ფრანს ინტელექტუალ  

პროპერტი ს.ა.ს. 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(770) კედბერი ფრანს  
6 ავ რომური, 92140 კლამარი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016753 R 
(732) კრაფტ ფუდს ფრანს ინტელექტუალ  

პროპერტი ს.ა.ს. 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(770) კედბერი ფრანს 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016754 R 
(732) კრაფტ ფუდს ფრანს ინტელექტუალ  

პროპერტი ს.ა.ს. 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

(770) კედბერი ფრანს 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016810 R 
(732) ალვოჟენ იპკო ს.ა.რ.ლ. 

5 რიუ აიენაფ, L-1736 სენინგერბერგი,  
ლუქსემბურგი 

(770) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001838 R2 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) სინჯენტა ლიმიტიდ 
იუროპიან რიჯენალ სენტერი, პრისლი  
როუდი, სარი რესერჩ პარკი,  
გილდფორდი, სარი GU2 7YH,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018898 R 
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს 

საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა  
კაუნტი-მიტი, ირლანდია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ `ნიდან-სოკი~ 
1 პოკროვსკიი პროეზდ, სტრ..2/4, მკრნ  
`ბელაია დაჩა~, კოტელნიკი, 140055  
მოსკოვსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019077 R 
(732) აი ემ ჯი იუნივერს, ლლკ 

11 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი, 
ნიუ-იორკი 10010, აშშ 

(770) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ, დელავერის  
შტატის კომანდიტური საზოგადოება 
1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკასი, ნიუ- 
იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019078 R 
(732) აი ემ ჯი იუნივერს, ლლკ 

11 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10010, აშშ 

(770) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ 
დელავერის შტატის კომანდიტური  
საზოგადოება, 
1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკასი, ნიუ- 
იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019137 R 
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს 

საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა  
კაუნტი-მიტი, ირლანდია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ `ნიდან-სოკი~ 
1 პოკროვსკიი პროეზდ, სტრ..2/4, მკრნ  
`ბელაია დაჩა~, კოტელნიკი, 140055  
მოსკოვსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019811 R 
(732) შპს `შტოლცფარმა~ 

ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ვეისმარკ“, 
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019826 R 
(732) შპს `შტოლცფარმა~ 

ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 
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(770) შპს „ვეისმარკ“, 
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019834 R 
(732) შპს `შტოლცფარმა~ 

ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ვეისმარკ“, 
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 4, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020047 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020048 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002014 R2 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) სინჯენტა ლიმიტიდ 
პრისლი როუდი, სარი რესერჩ პარკი, 
გილდფორდი, სარი GU2 7YH,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002015 R2 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) სინჯენტა ლიმიტიდ 
პრისლი როუდი, სარი რესერჩ პარკი,  
 
 

გილდფორდი, სარი GU2 7YH,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002016 R2 
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი, W2 6BD,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) სინჯენტა ლიმიტიდ 
პრისლი როუდი, სარი რესერჩ პარკი,  
გილდფორდი, სარი GU2 7YH,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020512 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ 
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020513 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000207 R2 
(732) ელოპაკ ას 

საფოსტო ყუთი 24, 3431 სპიკისტადი,  
ნორვეგია 

(770) ელოპაკ სისტემ აგ 
კერშტრასე 4, CH- 8152 გლატბრუგი,  
შვეიცარია 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022041 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
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(111) M 2011 022042 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1994 000224 R2 
(732) ელოპაკ ას 

საფოსტო ყუთი 24, 3431 სპიკისტადი,  
ნორვეგია 

(770) ელოპაკ სისტემ აგ 
კერშტრასე 4, CH- 8152 გლატბრუგი,  
შვეიცარია 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 023200 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
პარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ 
პლოტ No.90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 023201 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ 
პლოტ No.90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023346 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023347 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 

სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023348 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023349 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023350 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ 
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023395 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023396 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 
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(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023400 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ , 
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023401 R 
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრის  

ლიმიტიდ 
სპარკი, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,  
გუჯარათი, ინდოეთი 

(770) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტედ  
პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024613 R 
(732) შპს ომნიფარმა კიევი 

ლენინის ქ. 55, 02088 კიევი, უკრაინა 
(770) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(580) 2016 03 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025025 R 
(732) ჰანჯინ შიპინგ კო., ლტდ. 

25, გუკიეგეუმიუნგ-რო 2-გილი,  
იეონგდეუნგპო-გუ, სეული, კორეის  
რესპუბლიკა 

(770) ჰანჯინ შიპინგ ჰოლდინგზ კო., ლტდ. 
25-11, იოიდო-დონგ, იოუნგდეუნგპო-კუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(580) 2016 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025026 R 
(732) ჰანჯინ შიპინგ კო., ლტდ. 

25, გუკიეგეუმიუნგ-რო 2-გილი,  
იეონგდეუნგპო-გუ, სეული, კორეის  
რესპუბლიკა 

(770) ჰანჯინ შიპინგ ჰოლდინგზ კო., ლტდ. 
25-11, იოიდო-დონგ, იოუნგდეუნგპო-კუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(580) 2016 04 04 
_________________________________________ 

(111) M 2015 025566 R 
(732) აი ემ ჯი იუნივერს, ლლკ 

11 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10010, აშშ 

(770) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ 
1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკას, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025567 R 
(732) აი ემ ჯი იუნივერს, ლლკ 

11 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10010, აშშ 

(770) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ 
1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკას, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025635 R 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025636 R 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ, 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025637 R 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005157 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
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ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005158 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005159 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007824 R1 
(732) მოდელო ბრენდს დელ პასიფიკო, ს. დე  

რ.ლ. დე კ.ვ. 
კალსადა გაბრიელ ლეივა ი მელჩორ  
ოკამპო ს/ნ, კოლ. სენტრო, 82000,  
მასატლანი, სინალოა, მექსიკა 

(770) სერვესერია დელ პასიფიკო ს. დე რ.ლ.  
დე კ.ვ. 
კალზადა გაბრიელ ლეივა ი მელჩორ  
ოკამპო ს/ნ, კოლონია ცენტრო, 82000,  
მაზატლანი, სინალოა, მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007825 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1998 008849 R1 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009602 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009603 R1 
(732) მოდელო მკტ დე მეხიკო, ს. დე რ.ლ. დე  

კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, მეხიკო, დისტრიტო ფედერალ  
11320, მექსიკა 

(770) სერვესერია მოდელო, ს. დე რ.ლ. დე კ.ვ. 
ლაგო ალბერტო N156, კოლონია  
ანაუაკი, 11320 მეხიკო, D.F., მექსიკა 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
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(111) M 1995 001239 R2 
(732) უბრ/საერ ვენჩერზ ინკ. 

3300 ვორნერ ბულვარი, ბურბანკი,  
კალიფორნია 91505, აშშ 

(770) უბრ/საერ ვენჩერზ ინკ. 
75 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 2016 03 31 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012574 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012671 R1 
(732) ინლინგუა ინტერნაციონალე აგ 

ბელპშტრასე 11, CH-3007 ბერნი,  
შვეიცარია 

(770) ინტერნაციონალე ინლინგუა  
შპრახშულენ 
ბელპშტრასე 11, CH-3007 ბერნი,  
შვეიცარია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012672 R1 
(732) ინლინგუა ინტერნაციონალე აგ 

ბელპშტრასე 11, CH-3007 ბერნი,  
შვეიცარია 

(770) ინტერნაციონალე ინლინგუა  
შპრახშულენ 
ბელპშტრასე 11, CH-3007 ბერნი,  
შვეიცარია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013189 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 2000 013190 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001398 R2 
(732) როუდსტარ მენეჯმენტ ს.ა. 

ვია პასეჯატა 7, CH-6883 ნოვაძანო,  
შვეიცარია 

(770) როუდსტარ მენეჯმენტ ს.ა. 
1, ვია პასეჯატა, CH-6828 ბალერნა,  
შვეიცარია 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014834 R1 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფე~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  

(770) `მოსკოუ-ეფეს ბრევერი~ ქლოუზდ  
ჯოინტ-სტოკ კომპანი, 
ულიცა პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დომ  
15ბ, RU-117546, მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014835 R1 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770)  `მოსკოუ-ეფეს ბრევერი~ ქლოუზდ  
ჯოინტ-სტოკ კომპანი 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დომ  
15ბ, RU-117546, მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015561 R1 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(770)  `მოსკოუ-ეფეს ბრევერი~ 
ქლოუზდ ჯოინტ-სტოკ კომპანი 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დომ 15ბ,  
RU-117546, მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016-03-24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016497 R1 
(732) ოოო „გლავსპირტტრესტი“ 

ულ. ოკტიაბრსკაია 46, პუშკინო,  
მოსკოვსკაია ობლასტი, 141201,  
რუსეთის ფედერაცია 

(770) ოოო „გლავსპირტტრესტი“ 
მუკომოლნი პროეზდ, დ.2. სტრ.1, 123290,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016498 R1 
(732) ოოო „გლავსპირტტრესტი“ 

ულ. ოკტიაბრსკაია 46, პუშკინო,  
მოსკოვსკაია ობლასტი, 141201,  
რუსეთის ფედერაცია 

(770) ოოო „გლავსპირტტრესტი“ 
მუკომოლნი პროეზდ, დ.2. სტრ.1, 123290,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016512 R1 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 
გამსახურდიას გამზ. 44, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016517 R1 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 
გამსახურდიას გამზ. 44, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016520 R1 
(732) ჩოის ჰოუტელზ ინტერნეშენელ, ინკ. 

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
1 ჩოის ჰოუტელზ სერქლი, როკვილი  
მერილენდი 20850, აშშ 

(770) ჩოის ჰოუტელზ ინტერნეშენელ, ინკ.  
(დელავერის შტატის კორპორაცია) 

10750 კოლუმბია პაიკი, სილვერ-სპრინგი,  
მერილენდი 20901, აშშ 

(580) 2016 03 22 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018757 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე  
ობშჩესტვო `პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016-03-24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018781 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
პრომზონა ბირიულევო, ულ.  
პოდოლსკიხ კურსანტოვი, დ 15ბ, 117546,  
ქ. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001889 R2 
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ 

ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ 
ცურცახი, შვეიცარია 

(580) 2016 03 21 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001896 R2 
(732) ტრიუმფ ინტერტრეიდ აგ 

ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ, 
ცურცახი, შვეიცარია 

(580) 2016 03 21 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001897 R2 
(732) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ 

ტრიუმფვეგ 6, 5330 ბად-ცურცახი,  
შვეიცარია 

(770) ტრიუმფ ინტერტრადე აგ 
ცურცახი, შვეიცარია 

(580) 2016 03 21 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 2009 019811 R 
(732) შპს „ვეისმარკ“ 

ს.ცინცაძის ქ.12, სართ. 4, 0160 თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ვეისმარკ“ 
ბარათაშვილის ქ.6-8-10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019826 R 
(732) შპს „ვეისმარკ“ 

ს.ცინცაძის ქ.12, სართ. 4, 0160 თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ვეისმარკ“ 
ბარათაშვილის ქ.6-8-10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019834 R 
(732) შპს „ვეისმარკ“ 

ს.ცინცაძის ქ.12, სართ. 4, 0160 თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ვეისმარკ“ 
ბარათაშვილის ქ.6-8-10, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019851 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020308 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
 

(111) M 2010 020749 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020750 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020865 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021421 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 2011 021422 R 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია  

მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,  
117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(580) 2016 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000692 R2 
(732) გ.დ. სიარლ ლლკ 

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(770) გ.დ.სირლ ლლკ 
c/o კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი,  
კორპორეიშენ ტრასტ სენტერი, 1209  
ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
ნიუ-კასლის ოლქი, დელავერი 19801, 
აშშ 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000694 R2 
(732) გ.დ. სიარლ ლლკ 

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(770) გ.დ.სირლ ლლკ 
c/o კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი,  
კორპორეიშენ ტრასტ სენტერი, 1209  
ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
ნიუ-კასლის ოლქი, დელავერი 19801,  
აშშ 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000696 R2 
(732) გ.დ. სიარლ ლლკ 

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი, 
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(770) გ.დ.სირლ ლლკ 
c/o კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი,  
კორპორეიშენ ტრასტ სენტერი, 1209  
ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
ნიუ-კასლის ოლქი, დელავერი 19801,  
აშშ 

(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009237 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009238 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009240 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009242 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009244 R1 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(770) კაბუშიკი კაიშა სეგა დ/ბ/ა სეგა  
კორპორეიშენ 
2-12, ჰანედა 1-ჩომე, ოჰტა-კუ, ტოკიო 144,  
იაპონია 

(580) 2016 04 01 
_________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 C 7/02 AP 2016 13718 A 
A 61 K 9/08; A 61 K 31/55; A 61 K 9/00; A 61 P 35/00 AP 2016 12599 A 
C 02 F 1/68 AP 2016 13229 A 
C 05 F 11/02 AP 2016 13183 A 
C 07 K 14/47 AP 2016 13091 A 
C 12 G 1/02 AP 2016 13481 A 
C 12 G 3/06 AP 2016 13592 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2016 12599 A A 61 K 9/08; A 61 K 31/55; A 61 K 9/00; A 61 P 35/00 
AP 2016 13091 A C 07 K 14/47 
AP 2016 13183 A C 05 F 11/02 
AP 2016 13229 A C 02 F 1/68 
AP 2016 13481 A C 12 G 1/02 
AP 2016 13592 A C 12 G 3/06 
AP 2016 13718 A A 01 C 7/02 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 C 1/00 P 2016 6460 B AP 2015 13445 A 
A 01 N 25/00 P 2016 6463 B AP 2015 13562 A 
A 61 K 9/08; A 61 K 47/10; A 61 K 47/18;  
A 61 K 47/36 P 2016 6459 B AP 2015 13357 A 

A 61 K 9/107; A 61 K 9/00; A 61 K 31/57 P 2016 6457 B AP 2015 12903 A 
A 61 K 31/165; A 61 P 25/22 P 2016 6456 B AP 2015 12854 A 
A 61 K 31/4418; A 61 K 31/4412;  
A 61 K 31/44; A 61 P 43/00 P 2016 6455 B AP 2015 12775 A 

C 07 K 14/51; C 07 K 16/18 P 2016 6454 B AP 2015 12335 A 
C 12 P 21/08; A 61 K 35/14; G 01 N 33/53 P 2016 6458 B AP 2015 13232 A 
G 01 N 27/22 P 2016 6464 B AP 2015 13611 A 
G 02 B 6/02 P 2016 6462 B AP 2015 13522 A 
G 06 K 19/06 P 2016 6461 B AP 2015 13490 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 2016 6454 B AP 2015 12335 A C 07 K 14/51; C 07 K 16/18 

P 2016 6455 B AP 2015 12775 A A 61 K 31/4418; A 61 K 31/4412; A 61 K 31/44; 
A 61 P 43/00 

P 2016 6456 B AP 2015 12854 A A 61 K 31/165; A 61 P 25/22 
P 2016 6457 B AP 2015 12903 A A 61 K 9/107; A 61 K 9/00; A 61 K 31/57 
P 2016 6458 B AP 2015 13232 A C 12 P 21/08; A 61 K 35/14; G 01 N 33/53 

P 2016 6459 B AP 2015 13357 A A 61 K 9/08; A 61 K 47/10; A 61 K 47/18;  
A 61 K 47/36 

P 2016 6460 B AP 2015 13445 A A 01 C 1/00 
P 2016 6461 B AP 2015 13490 A G 06 K 19/06 
P 2016 6462 B AP 2015 13522 A G 02 B 6/02 
P 2016 6463 B AP 2015 13562 A A 01 N 25/00 
P 2016 6464 B AP 2015 13611 A G 01 N 27/22 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2006 012335 AP 2015 12335 A P 2016 6454 B 
AP 2010 012775 AP 2015 12775 A P 2016 6455 B 
AP 2011 012854 AP 2015 12854 A P 2016 6456 B 
AP 2011 012903 AP 2015 12903 A P 2016 6457 B 
AP 2010 013232 AP 2015 13232 A P 2016 6458 B 
AP 2012 013357 AP 2015 13357 A P 2016 6459 B 
AP 2014 013445 AP 2015 13445 A P 2016 6460 B 
AP 2011 013490 AP 2015 13490 A P 2016 6461 B 
AP 2012 013522 AP 2015 13522 A P 2016 6462 B 
AP 2014 013562 AP 2015 13562 A P 2016 6463 B 
AP 2014 013611 AP 2015 13611 A P 2016 6464 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 23 F 3/00 U 2016 1894 Y AU 2015 13624 U 
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sistemuri saZieblebi 

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

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2016 1894 Y AU 2015 13624 U A 23 F 3/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2014 013624 AU 2015 13624 U U 2016 1894 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

06-13 AD 2016 887 S 
11-02 AD 2016 890 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2016 887 S 06-13 
AD 2016 890 S 11-02 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

25-01 D 2016 676 S AD 2015 876 S 
25-01 D 2016 677 S AD 2015 882 S 
25-03 D 2016 675 S AD 2015 852 S 
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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) 

D 2016 675 S AD 2015 852 S 25-03 
D 2016 676 S AD 2015 876 S 25-01 
D 2016 677 S AD 2015 882 S 25-01 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2015 000852 AD 2015 852 S D 2016 675 S 
AD 2015 000876 AD 2015 876 S D 2016 676 S 
AD 2015 000882 AD 2015 882 S D 2016 677 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 

AM 2016 26881 R AM 77725 AM 2015 77725 A 18(430)2015 
AM 2016 26882 R AM 77946 AM 2015 77946 A 22(434)2015 
AM 2016 26883 R AM 78130 AM 2015 78130 A 16(428)2015 
AM 2016 26884 R AM 78238 AM 2015 78238 A 15(427)2015 
AM 2016 26885 R AM 78254 AM 2015 78254 A 17(429)2015 
AM 2016 26886 R AM 78392 AM 2015 78392 A 22(434)2015 
AM 2016 26887 R AM 78393 AM 2015 78393 A 22(434)2015 
AM 2016 26888 R AM 78535 AM 2015 78535 A 16(428)2015 
AM 2016 26889 R AM 78594 AM 2015 78594 A 16(428)2015 
AM 2016 26890 R AM 78816 AM 2015 78816 A 17(429)2015 
AM 2016 26891 R AM 78926 AM 2015 78926 A 16(428)2015 
AM 2016 26892 R AM 79050 AM 2015 79050 A 16(428)2015 
AM 2016 26893 R AM 79065 AM 2015 79065 A 16(428)2015 
AM 2016 26894 R AM 79066 AM 2015 79066 A 16(428)2015 
AM 2016 26895 R AM 79100 AM 2015 79100 A 22(434)2015 
AM 2016 26896 R AM 79116 AM 2015 79116 A 16(428)2015 
AM 2016 26897 R AM 79118 AM 2015 79118 A 17(429)2015 
AM 2016 26898 R AM 79136 AM 2015 79136 A 15(427)2015 
AM 2016 26899 R AM 79164 AM 2015 79164 A 17(429)2015 
AM 2016 26900 R AM 79290 AM 2015 79290 A 15(427)2015 
AM 2016 26901 R AM 79292 AM 2015 79292 A 22(434)2015 
AM 2016 26902 R AM 79890 AM 2015 79890 A 22(434)2015 
AM 2016 26903 R AM 79949 AM 2015 79949 A 17(429)2015 
AM 2016 26904 R AM 79950 AM 2015 79950 A 17(429)2015 
AM 2016 26905 R AM 79952 AM 2015 79952 A 17(429)2015 
AM 2016 26906 R AM 79955 AM 2015 79955 A 18(430)2015 
AM 2016 26907 R AM 79987 AM 2015 79987 A 22(434)2015 
AM 2016 26908 R AM 80007 AM 2015 80007 A 15(427)2015 
AM 2016 26909 R AM 80437 AM 2015 80437 A 17(429)2015 
AM 2016 26910 R AM 80464 AM 2015 80464 A 18(430)2015 
AM 2016 26911 R AM 80491 AM 2015 80491 A 21(433)2015 
AM 2016 26912 R AM 80502 AM 2015 80502 A 17(429)2015 
AM 2016 26913 R AM 80561 AM 2015 80561 A 17(429)2015 
AM 2016 26914 R AM 86423 - 7(443)2016 
AM 2016 26915 R AM 86591 - 7(443)2016 
AM 2016 26916 R AM 86691 - 7(443)2016 
AM 2016 26917 R AM 80577 AM 2015 80577 A 20(432)2015 
AM 2016 26918 R AM 80583 AM 2015 80583 A 21(433)2015 
AM 2016 26919 R AM 80646 AM 2015 80646 A 20(432)2015 
AM 2016 26920 R AM 80709 AM 2015 80709 A 21(433)2015 
AM 2016 26921 R AM 80711 AM 2015 80711 A 22(434)2015 
AM 2016 26922 R AM 80719 AM 2015 80719 A 21(433)2015 
AM 2016 26923 R AM 80721 AM 2015 80721 A 21(433)2015 
AM 2016 26924 R AM 80723 AM 2015 80723 A 21(433)2015 
AM 2016 26925 R AM 80725 AM 2015 80725 A 21(433)2015 
AM 2016 26926 R AM 80762 AM 2015 80762 A 20(432)2015 

 
#7  2016 04 11 

 
205 



                                                    
 
 

sistemuri saZieblebi 

1 2 1 2 
AM 2016 26927 R AM 80882 AM 2015 80882 A 22(434)2015 
AM 2016 26928 R AM 81039 AM 2015 81039 A 21(433)2015 
AM 2016 26929 R AM 81076 AM 2015 81076 A 21(433)2015 
AM 2016 26930 R AM 81233 AM 2015 81233 A 20(432)2015 
AM 2016 26931 R AM 81234 AM 2015 81234 A 20(432)2015 
AM 2016 26932 R AM 81250 AM 2015 81250 A 23(435)2015 
AM 2016 26933 R AM 81251 AM 2015 81251 A 23(435)2015 
AM 2016 26934 R AM 81252 AM 2015 81252 A 23(435)2015 
AM 2016 26935 R AM 81266  AM 2015 81266 A 23(435)2015 
AM 2016 26936 R AM 81297  AM 2015 81297 A 21(433)2015 
AM 2016 26937 R AM 81333  AM 2015 81333 A  22(434)2015 
AM 2016 26938 R AM 81390  AM 2015 81390 A  23(435)2015 
AM 2016 26939 R AM 81391  AM 2015 81391 A 23(435)2015 
AM 2016 26940 R AM 81755  AM 2015 81755 A 24(436)2015 
AM 2016 26941 R AM 86564 - 7(443)2016 
AM 2016 26942 R AM 86535 - 7(443)2016 
AM 2016 26943 R AM 86694 - 7(443)2016 
AM 2016 26944 R AM 86695 - 7(443)2016 
AM 2016 26945 R AM 86620 - 7(443)2016 
AM 2016 26946 R AM 86512 - 7(443)2016 
AM 2016 26947 R AM 86690 - 7(443)2016 
AM 2016 26948 R AM 86555 - 7(443)2016 
AM 2016 26949 R AM 86689 - 7(443)2016 
AM 2016 26950 R AM 86479 - 7(443)2016 
AM 2016 26951 R AM 86575 - 7(443)2016 
AM 2016 26952 R AM 86674 - 7(443)2016 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2016 82568 A AM 82568 A 
AM 2016 82570 A AM 82570 A 
AM 2016 82606 A AM 82606 A 
AM 2016 82754 A AM 82754 A 

1 2  AM 2016 82755 A AM 82755 A 
AM 2016 76846 A AM 76846 A  AM 2016 82757 A AM 82757 A 
AM 2016 76848 A AM 76848 A  AM 2016 82758 A AM 82758 A 
AM 2016 77157 A AM 77157 A  AM 2016 82759 A AM 82759 A 
AM 2016 78738 A AM 78738 A  AM 2016 82760 A AM 82760 A 
AM 2016 80070 A AM 80070 A  AM 2016 82991 A AM 82991 A 
AM 2016 80405 A AM 80405 A  AM 2016 82992 A AM 82992 A 
AM 2016 80516 A AM 80516 A  AM 2016 83026 A AM 83026 A 
AM 2016 80765 A AM 80765 A  AM 2016 83028 A AM 83028 A 
AM 2016 80864 A AM 80864 A  AM 2016 83046 A AM 83046 A 
AM 2016 81198 A AM 81198 A  AM 2016 83049 A AM 83049 A 
AM 2016 81569 A AM 81569 A  AM 2016 83052 A AM 83052 A 
AM 2016 81623 A AM 81623 A  AM 2016 83054 A AM 83054 A 
AM 2016 81686 A AM 81686 A  AM 2016 83055 A AM 83055 A 
AM 2016 81880 A AM 81880 A  AM 2016 83057 A AM 83057 A 
AM 2016 82343 A AM 82343 A  AM 2016 83058 A AM 83058 A 
AM 2016 82398 A AM 82398 A  AM 2016 83102 A AM 83102 A 
AM 2016 82501 A AM 82501 A  AM 2016 83104 A AM 83104 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2016 83106 A AM 83106 A  AM 2016 83516 A AM 83516 A 
AM 2016 83107 A AM 83107 A  AM 2016 83523 A AM 83523 A 
AM 2016 83115 A AM 83115 A  AM 2016 83542 A AM 83542 A 
AM 2016 83116 A AM 83116 A  AM 2016 83544 A AM 83544 A 
AM 2016 83118 A AM 83118 A  AM 2016 83551 A AM 83551 A 
AM 2016 83119 A AM 83119 A  AM 2016 83576 A AM 83576 A 
AM 2016 83120 A AM 83120 A  AM 2016 83577 A AM 83577 A 
AM 2016 83200 A AM 83200 A  AM 2016 83587 A AM 83587 A 
AM 2016 83202 A AM 83202 A  AM 2016 83607 A AM 83607 A 
AM 2016 83233 A AM 83233 A  AM 2016 83608 A AM 83608 A 
AM 2016 83259 A AM 83259 A  AM 2016 83609 A AM 83609 A 
AM 2016 83263 A AM 83263 A  AM 2016 83610 A AM 83610 A 
AM 2016 83269 A AM 83269 A  AM 2016 83630 A AM 83630 A 
AM 2016 83270 A AM 83270 A  AM 2016 83631 A AM 83631 A 
AM 2016 83271 A AM 83271 A  AM 2016 83702 A AM 83702 A 
AM 2016 83284 A AM 83284 A  AM 2016 83707 A AM 83707 A 
AM 2016 83310 A AM 83310 A  AM 2016 83708 A AM 83708 A 
AM 2016 83322 A AM 83322 A  AM 2016 83710 A AM 83710 A 
AM 2016 83334 A AM 83334 A  AM 2016 83711 A AM 83711 A 
AM 2016 83335 A AM 83335 A  AM 2016 83712 A AM 83712 A 
AM 2016 83336 A AM 83336 A  AM 2016 83713 A AM 83713 A 
AM 2016 83359 A AM 83359 A  AM 2016 83714 A AM 83714 A 
AM 2016 83407 A AM 83407 A  AM 2016 83716  A AM 83716  A 
AM 2016 83408 A AM 83408 A  AM 2016 83717 A AM 83717 A 
AM 2016 83423 A AM 83423 A  AM 2016 83718 A AM 83718 A 
AM 2016 83426 A AM 83426 A  AM 2016 83719 A AM 83719 A 
AM 2016 83427 A AM 83427 A  AM 2016 83720 A AM 83720 A 
AM 2016 83428 A AM 83428 A  AM 2016 83721 A AM 83721 A 
AM 2016 83514 A AM 83514 A  AM 2016 84062 A AM 84062 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
5 AM 2016 83028 A 
5 AM 2016 83052 A 
5 AM 2016 83104 A 
5 AM 2016 83106 A 

1 2  5 AM 2016 83107 A 
1 AM 2016 83200 A  5 AM 2016 83200 A 
1 AM 2016 83202 A  5 AM 2016 83202 A 
2 AM 2016 83516 A  5 AM 2016 83270 A 
2 AM 2016 83523 A  5 AM 2016 83426 A 
3 AM 2016 83270 A  5 AM 2016 83427 A 
3 AM 2016 83610 A  5 AM 2016 83428 A 
4 AM 2016 83516 A  5 AM 2016 83576 A 
4 AM 2016 83523 A  5 AM 2016 83577 A 
4 AM 2016 83702 A  5 AM 2016 83631 A 
5 AM 2016 82754 A  5 AM 2016 83707 A 
5 AM 2016 82755 A  5 AM 2016 83708 A 
5 AM 2016 82757 A  5 AM 2016 83710 A 
5 AM 2016 82758 A  5 AM 2016 83711 A 
5 AM 2016 82759 A  5 AM 2016 83712 A 
5 AM 2016 82760 A  5 AM 2016 83713 A 
5 AM 2016 83026 A  5 AM 2016 83714 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
5 AM 2016 83716 A  32 AM 2016 83702 A 
5 AM 2016 83717 A  33 AM 2016 80405 A 
5 AM 2016 83718 A  33 AM 2016 80516 A 
5 AM 2016 83719 A  33 AM 2016 81198 A 
5 AM 2016 83720 A  33 AM 2016 81686 A 
5 AM 2016 83721 A  33 AM 2016 81880 A 
5 AM 2016 84062 A  33 AM 2016 82501 A 
6 AM 2016 81880 A  33 AM 2016 83049 A 
7 AM 2016 82570 A  33 AM 2016 83054 A 
7 AM 2016 83514 A  33 AM 2016 83115 A 
8 AM 2016 83270 A  33 AM 2016 83116 A 
8 AM 2016 83284 A  33 AM 2016 83118 A 
8 AM 2016 83514 A  33 AM 2016 83119 A 
8 AM 2016 83607 A  33 AM 2016 83120 A 
8 AM 2016 83608 A  33 AM 2016 83233 A 
8 AM 2016 83609 A  33 AM 2016 83334 A 
8 AM 2016 83610 A  33 AM 2016 83335 A 
9 AM 2016 83052 A  33 AM 2016 83630 A 
9 AM 2016 83259 A  33 AM 2016 83702 A 
9 AM 2016 83269 A  34 AM 2016 83102 A 

10 AM 2016 83052 A  34 AM 2016 83359 A 
10 AM 2016 83270 A  34 AM 2016 83587 A 
12 AM 2016 83046 A  35 AM 2016 76846 A 
12 AM 2016 83263 A  35 AM 2016 76848 A 
16  AM 2016 83310 A  35 AM 2016 77157 A 
16 AM 2016 83702 A  35 AM 2016 78738 A 
17 AM 2016 82570 A  35 AM 2016 80070 A 
18 AM 2016 83702 A  35 AM 2016 80765 A 
19 AM 2016 82570 A  35 AM 2016 81880 A 
20 AM 2016 83407 A  35 AM 2016 82343 A 
25 AM 2016 83270 A  35 AM 2016 82570 A 
25 AM 2016 83408 A  35 AM 2016 83054 A 
25 AM 2016 83702 A  35 AM 2016 83233 A 
26 AM 2016 83408 A  35 AM 2016 83334 A 
29 AM 2016 81880 A  35 AM 2016 83335 A 
29 AM 2016 82343 A  35 AM 2016 83407 A 
29 AM 2016 83271 A  35 AM 2016 83408 A 
30 AM 2016 78738 A  35 AM 2016 83514 A 
30 AM 2016 80864 A  35 AM 2016 83542 A 
30 AM 2016 81880 A  35 AM 2016 83702 A 
30 AM 2016 82398 A  36 AM 2016 83702 A 
30 AM 2016 82991 A  37 AM 2016 83052 A 
30 AM 2016 82992 A  37 AM 2016 83702 A 
30 AM 2016 83336 A  38 AM 2016 83702 A 
30 AM 2016 83423 A  39 AM 2016 80070 A 
30 AM 2016 83551 A  39 AM 2016 83702 A 
30 AM 2016 83702 A  40 AM 2016 83702 A 
31 AM 2016 81880 A  41 AM 2016 82606 A 
31 AM 2016 83200 A  41 AM 2016 83055 A 
31 AM 2016 83202 A  41 AM 2016 83057 A 
32 AM 2016 76846 A  41 AM 2016 83058 A 
32 AM 2016 76848 A  41 AM 2016 83702 A 
32 AM 2016 81623 A  42 AM 2016 83269 A 
32 AM 2016 81880 A  42 AM 2016 83702 A 
32 AM 2016 82568 A  43 AM 2016 80864 A 
32 AM 2016 83544 A  43 AM 2016 81569 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
43 AM 2016 81880 A  43 AM 2016 83702 A 
43 AM 2016 82398 A  44 AM 2016 83322 A 

 
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 2016 26941 R 
5 M 2016 26952 R 
7 M 2016 26915 R 
9 M 2016 26914 R 
9 M 2016 26915 R 
11 M 2016 26915 R 
30 M 2016 26942 R 
33 M 2016 26945 R 
33 M 2016 26948 R 
34 M 2016 26951 R 
35 M 2016 26946 R 
36 M 2016 26947 R 
36 M 2016 26949 R 
37 M 2016 26950 R 
41 M 2016 26916 R 
41 M 2016 26943 R 
41 M 2016 26944 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

7(443) 

 

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: 2016 04 08  
 

tiraJi: 25 

SekveTa #7 
 
 
 

 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

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

http://www.sakpatenti.org.ge/
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