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Cereri Mărci publicate în 16.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

04021
09/06/2014 S.C. FREE STAR INDUSTRY

S.R.L.
Free Star Industry

2 M 2014
04022

09/06/2014 S.C. FREE STAR INDUSTRY
S.R.L.

StrongProfil
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(210) M 2014 04021
(151) 09/06/2014
(732) S.C. FREE STAR INDUSTRY

S.R.L., Str. Mărăşeşti nr. 456, judeţul
Prahova, 100238, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Free Star Industry

(591) Culori revendicate:verde (pantone
383C), negru

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice

semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04022
(151) 09/06/2014
(732) S.C. FREE STAR INDUSTRY

S.R.L., Str. Mărăşeşti nr. 456, judeţul
Prahova, 100238, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

StrongProfil

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;

asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


