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Publicate în 04.02.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00525
28/01/2014 S.C. BIOFARM S.A. INHALOSEPT

2 M 2014
00526

28/01/2014 S.C. BIOFARM S.A. CIOCO SENNALAX

3 M 2014
00527

28/01/2014 S.C. BIOFARM S.A. BALANCE BETWEEN SCIENCE
AND NATURE

4 M 2014
00528

28/01/2014 S.C. BIOFARM S.A.

5 M 2014
00529

28/01/2014 S.C. BIOFARM S.A. CIOCOSENNALAX

6 M 2014
00530

28/01/2014 GENADO STEFAN S.R.L. Atelierul de Vinuri

7 M 2014
00531

28/01/2014 BIZ MANIFESTO S.R.L. D SUNDAY bagels and coffee A piece
of the weekend

8 M 2014
00532

28/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Kissteria matinala

9 M 2014
00533

28/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. FRESH 40 TOP

10 M 2014
00534

28/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Fresh Top 40

11 M 2014
00535

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

ALAWE

12 M 2014
00536

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

BARLIE

13 M 2014
00537

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

LEVON

14 M 2014
00538

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

MERIDENT

15 M 2014
00539

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

OILA

16 M 2014
00540

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

PAMTI

17 M 2014
00541

28/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

RENEX
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2

18 M 2014
00542

28/01/2014 ASOCIATIA CENTRUL DE
AJUTOR UNIVERSAL

CATEDRALA LOCAŞUL
CREDINŢEI

19 M 2014
00543

28/01/2014 ASOCIATIA CENTRUL DE
AJUTOR UNIVERSAL

CENTRUL DE AJUTOR SPIRITUAL

20 M 2014
00544

28/01/2014 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS
JOACĂ ŞI SCHIMBĂ-ŢI VIAŢA

21 M 2014
00545

28/01/2014 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS
SCHIMBĂ-ŢI VIAŢA

22 M 2014
00546

28/01/2014 SIRGHE ROXANA ANDREEA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZAT

COMEMORARI QR

23 M 2014
00547

28/01/2014 S.C. GLOBAL MONEY
RECOVERY SPRL

GMR, global money recovery

24 M 2014
00548

28/01/2014 MATEESCU MARIUS NICOLAE JAZZ FORUM 03

25 M 2014
00549

28/01/2014 S.C. THE JUICE FACTORY
S.R.L.

JUICEit

26 M 2014
00550

28/01/2014 S.C. NEW4IDEEA TRAINING
S.R.L.

27 M 2014
00551

28/01/2014 S.C. NEW4IDEEA TRAINING
S.R.L.

NEW4IDEEA

28 M 2014
00552

28/01/2014 BOGDAN ALEXANDRU
IONESCU

URBAN SHIELD SECURITY

29 M 2014
00553

28/01/2014 S.C. EUROPEAN BUSINESS
ENVIRONMENT S.R.L.

S STIRIPESURSE

30 M 2014
00554

28/01/2014 BANCA DE EXPORT-IMPORT A
ROMANIEI EXIMBANK S.A.

AREX Asociatia Romana a
Exportatorilor

31 M 2014
00555

28/01/2014 STEFAN MARIA CLAUDIA HOT PICK

32 M 2014
00556

28/01/2014 SHEN XINGCHONG spigen sgp

33 M 2014
00557

28/01/2014 SHEN XINGCHONG MI

34 M 2014
00558

28/01/2014 S.C. TRES FACTORY S.R.L. 3 TRES COMPUTER FACTORY

35 M 2014
00559

28/01/2014 UNILEVER N.V. CIF CURATA ROMANIA!
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36 M 2014
00560

28/01/2014 ENEL S.p.A. ADER LA PROIECTUL ONE
SAFETY -ENEL

37 M 2014
00564

28/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART CUT

38 M 2014
00565

28/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART FLEXX

39 M 2014
00566

28/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART BZZZ

40 M 2014
00567

28/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART TAPE
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(210) M 2014 00552
(151) 28/01/2014
(732) B O G D A N  A L E X A N D R U

IONESCU, Str. Dr. Hacman nr. 2, bl.
A1, sc. B, ap. 25, Jude ul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCURE TI

(540)

URBAN SHIELD SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri
deschis, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educa ie i instruire în domeniul serviciilor
de siguran  pentru protejarea bunurilor i
persoanelor.
45 Servicii de siguran  pentru protejarea
bunurilor i persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00530

(151) 28/01/2014
(732) GENADO STEFAN S.R.L., B-dul

Chi in u, nr. 26, bl. M15, sc. 1, parter,
ap. 4, camera 2, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

Atelierul de Vinuri

(591) Culori revendicate:maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:190108; 270508;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00544
(151) 28/01/2014
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(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,
Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistri a-N s ud, 420076, BISTRI A
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO METROPOLIS JOACĂ
ŞI SCHIMBĂ-ŢI VIAŢA

 
(531) Clasificare Viena:090110; 260418;

270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
36 Asigur ri; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunica ii.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00545
(151) 28/01/2014

(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,
Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistri a-N s ud, 420076, BISTRI A
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO METROPOLIS
SCHIMBĂ-ŢI VIAŢA

 
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;

270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
36 Asigur ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunica ii.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00525
(151) 28/01/2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 28.01.2014

6

(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof tul
T utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

INHALOSEPT
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.
5 Produse farmaceutice i de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substan e
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi i materiale de
pansat; materiale pentru plombarea din ilor i
pentru amprente dentare; dezinfectan i;
produse pentru distrugerea d un torilor;
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00526
(151) 28/01/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof tul

T utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

CIOCO SENNALAX
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice i de uz veterinar;
substan e dietetice de uz medical; suplimente
dietetice; produse farmaceutice pentru laxa ie.
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00546
(151) 28/01/2014
(732) SIRGHE ROXANA ANDREEA

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZAT, Aleea Arini Doamnei
nr. 14, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 41,
camera 1, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. S ndulesti nr.
3, Bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCURESTI

(540)

COMEMORARI QR
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
38 Telecomunica ii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protec ia bunurilor i persoanelor;
servicii personale i sociale oferite de ter i
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00547
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(151) 28/01/2014
(732) S . C .  G L O B A L  M O N E Y

RECOVERY SPRL, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 17, et. 2, ap. 14, Jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

GMR, global money recovery

(591) Culori revendicate:ro u, negru
  

(531) Clasificare Viena:010501; 270502;
270503; 270508; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii juridice; servicii de siguran
pentru protejarea bunurilor i indivizilor;
servicii personale i sociale oferite de c tre
ter i destinate s  satisfac  nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00548
(151) 28/01/2014
(732) MATEESCU MARIUS NICOLAE,

Str. Tazlau, nr. 3, bl. 37F, sc. A, et. 1,
ap. 5, Jud. Prahova, , PLOIE TI
ROMANIA 

(540)

JAZZ FORUM 03

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educa ie; instruire;divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00531
(151) 28/01/2014
(732) BIZ MANIFESTO S.R.L. D, Str.

Copacelu nr. 19, Jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

SUNDAY bagels and coffee A piece of the
weekend

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
716)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, patiserie i cofet rie,
înghe at ; zah r, miere, sirop de melas ;
drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et, sosuri;
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condimente; ghea .
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00542
(151) 28/01/2014
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

AJUTOR UNIVERSAL,  os.
Fundeni nr. 11, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

CATEDRALA LOCAŞUL CREDINŢEI

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  

(531) Clasificare Viena:241325; 270508;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Organizarea de întâlniri religioase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00543
(151) 28/01/2014
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

AJUTOR UNIVERSAL, os.
Fundeni nr. 11, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE AJUTOR SPIRITUAL

(591) Culori revendicate:ro u, alb, albastru
  

(531) Clasificare Viena:020901; 030711;
270508; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Organizarea de întâlniri religioase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00549
(151) 28/01/2014
(732) S.C. THE JUICE FACTORY

S.R.L., Str. Avrig nr. 26, bl. P18, sc.
3, et. 10, ap. 129, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUAL ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCURE TI

(540)
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JUICEit

(591) Culori revendicate:alb, verde
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale i produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; alimente pentru animale, mal .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi din fructe i
sucuri de fructe; siropuri i alte preparate
pentru fabricarea b uturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00527
(151) 28/01/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof tul

T utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

BALANCE BETWEEN SCIENCE AND
NATURE

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Cosmetice, uleiuri esen iale, lo iuni pentru
p r; produse pentru îngrijirea din ilor; produse
pentru îngrijirea unghiilor.
5 Produse farmaceutice i veterinare; produse
igienice pentru medicin ; substan e dietetice
de uz medical;alimente pentru sugari;
dezinfectante.
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00550
(151) 28/01/2014
(732) S.C. NEW4IDEEA TRAINING

S.R.L., Str. M rgeanului nr. 123,
mansard , sector 5, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUAL ,
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Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCURE TI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, ro u,
galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:020915; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00529
(151) 28/01/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof tul

T utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

CIOCOSENNALAX
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.
5 Produse farmaceutice i de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substan e
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi i materiale de
pansat; materiale pentru plombarea din ilor i
pentru amprente dentare; dezinfectan i;
produse pentru distrugerea d un torilor;
fungicide, ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate din
cereale, pâine, patiserie i cofet rie, înghe at ;
zah r, miere, sirop de melas ; drojdie, praf de
copt; sare, mu tar; o et, sosuri; condimente;
mirodenii, ghea .
39 Transport; ambalare i depozitare a
m rfurilor, organizare de c l torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00553
(151) 28/01/2014
(732) S.C. EUROPEAN BUSINESS

ENVIRONMENT S.R.L., Str. Intr.
Dridu nr. 4, bl. 26B, sc. 1, et. 1, ap. 5,
sector 1, 013206, BUCURE TI
ROMANIA 

(540)
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S STIRIPESURSE
(591) Culori revendicate:gri, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg torie;
fotografii; papet rie; adezivi (materiale
colante) pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilelor);
materiale de instruire sau înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cli ee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
38 Telecomunica ii.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
42 Servicii tiin ifice i tehnologice, precum i
servicii de cercetare i de crea ie, referitoare la
acestea; servicii de analiz  i cercetare
industrial ;  crearea i  dezvoltarea
calculatoarelor i a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00532
(151) 28/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independen ei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

Kissteria matinala
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg torie;
fotografii; papet rie; adezivi (substan e de
lipit) pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
materiale de instruire sau înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cli ee i în special reviste sau
periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare i de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administra ie comercial ; lucr ri de birou;
strângerea la un loc în beneficiul ter ilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clien ilor s  le vad  i s  le
achizi ioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o re ea computerizat .
38 Telecomunica ii i în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea i închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje i buletine informative, la re elele
interactive de comunica ii prin intermediul
computerelor, la publica ii electronice în
diverse domenii, la cataloage de m rfuri,
servicii sau informa ii; servicii de forumuri de
discu ii pe internet; mesaje electronice.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale i în special emisiuni de
radio i televiziune; înregistr ri pe benzi video
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(filmare); produc ie de filme; închirieri de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publica iilor electronice on-line
nedesc rcabile; publicare electronic  on-line
a c r ilor sau a periodicelor; jocuri on-line
într-o re ea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00554
(151) 28/01/2014
(732) BANCA DE EXPORT-IMPORT A

ROMANIEI EXIMBANK S.A., Str.
Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1,
011355, BUCURE TI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCURE TI

(540)

AREX Asociatia Romana a
Exportatorilor

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
36 Asigur ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguran
pentru protejarea bunurilor i persoanelor;
servicii personale i sociale oferite de c tre

ter i destinate s  satisfac  nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00534
(151) 28/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independen ei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

Fresh Top 40
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg torie;
fotografii; papet rie; adezivi (substan e de
lipit) pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
materiale de instruire sau înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cli ee i în special reviste sau
periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare i de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administra ie comercial ; lucr ri de birou;
strângerea la un loc în beneficiul ter ilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clien ilor s  le vad  i s  le
achizi ioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o re ea computerizat .
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38 Telecomunica ii i în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea i închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje i buletine informative, la re elele
interactive de comunica ii prin intermediul
computerelor, la publica ii electronice în
diverse domenii, la cataloage de m rfuri,
servicii sau informa ii; servicii de forumuri de
discu ii pe internet; mesaje electronice.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale i în special emisiuni de
radio i televiziune; înregistr ri pe benzi video
(filmare); produc ie de filme; închirieri de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publica iilor electronice on-line
nedesc rcabile; publicare electronic  on-line
a c r ilor sau a periodicelor; jocuri on-line
într-o re ea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00535
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

ALAWE
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00533
(151) 28/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independen ei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

FRESH 40 TOP

(591) Culori revendicate:ro u, maro, gri,
argintiu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270711;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg torie;
fotografii; papet rie; adezivi (substan e de
lipit) pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
materiale de instruire sau înv mânt (cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 28.01.2014

14

excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cli ee; i în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare i de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administra ie comercial ; lucr ri de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul ter ilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clien ilor s  le vad  i s  le
achizi ioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o re ea computerizat .
38 Telecomunica ii; i în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea i închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje i buletine informative, la re ele
interactive de comunica ii prin intermediul
computerelor, la publica ii electronice în
diverse domenii, la cataloage de m rfuri,
servicii sau informa ii; servicii de forumuri de
discu ii pe internet; mesaje electronice.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale, i în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistr ri pe benzi
video [filmare]; produc ie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiec ii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publica iilor electronice on-line
nedesc rcabile; publicare electronic  on-line
a c r ilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
re ea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00528
(151) 28/01/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof tul

T utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:2805;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, uleiuri esen iale, lo iuni pentru
p r; produse pentru îngrijirea din ilor; produse
pentru îngrijirea unghiilor.
5 Produse farmaceutice i veterinare; produse
igienice; substan e dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; dezinfectante.
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00536
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)
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BARLIE
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00555
(151) 28/01/2014
(732) STEFAN MARIA CLAUDIA, Aleea

Teilor nr. 6, bl.4, sc. B, et. 1, ap. 5,
jude ul Arge , 110028, PITE TI
ROMANIA 

(540)

HOT PICK

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
ro u, albastru, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:040521; 160313;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00537
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

LEVON
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.
5 Produse farmaceutice i de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; alimente
dietetice i substan e adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru oameni ianimale,
plasturi i materiale de pansat; materiale
pentru plombarea din ilor i pentru amprente
dentare; dezinfectan i; produse pentru
distrugerea d un torilor, fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip rituri;
articole de leg torie; fotografii; papet rie;
adezivi pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
materiale didactic sau pentru înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile i recipienti de menaj sau de
buc t rie; piepteni i bure i; perii (cu excep ia
periilor pentru pictat); materiale pentru perii;
materiale de cur are; lân  metalic ; sticl
brut  sau semiprelucrat  (cu excep ia sticlei
pentru construc ii); sticl rie, por elan i
faian  neincluse în alte clase.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine,patiserie i cofet rie,
înghe at ; zah r, miere, sirop de melas ;
drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et, sosuri
(condimente); mirodenii, ghea .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00538
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

MERIDENT
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.
5 Produse farmaceutice i de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; alimente
dietetice i substan e adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru oameni ianimale,
plasturi i materiale de pansat; materiale
pentru plombarea din ilor i pentru amprente
dentare; dezinfectan i; produse pentru
distrugerea d un torilor, fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip rituri;
articole de leg torie; fotografii; papet rie;
adezivi pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
materiale didactic sau pentru înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile i recipienti de menaj sau de
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buc t rie; piepteni i bure i; perii (cu excep ia
periilor pentru pictat); materiale pentru perii;
materiale de cur are; lân  metalic ; sticl
brut  sau semiprelucrat  (cu excep ia sticlei
pentru construc ii); sticl rie, por elan i
faian  neincluse în alte clase.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine,patiserie i cofet rie,
înghe at ; zah r, miere, sirop de melas ;
drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et, sosuri
(condimente); mirodenii, ghea .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00539
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

OILA
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte din
carne;fructe i legume conservate, congelate,
uscate i g tite; jeleuri, dulce uri, compoturi;
ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, patiserie i cofet rie,
înghe at ; zah r, miere, sirop de melas ;
drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et, sosuri
(condimente); mirodenii, ghea .
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; alimente pentru animale, mal .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi i sucuri din
fructe; siropuri i alteprodusepentru
prepararea b uturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00540
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

PAMTI
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive;s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
past  de din i.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00541
(151) 28/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,
Esenler, , ISTANBUL TURCIA TR

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon  nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCURE TI

(540)

RENEX
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte din
carne;fructe i legume conservate, congelate,
uscate i g tite; jeleuri, dulce uri, compoturi;
ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate din
cereale, pâine,patiserie i cofet rie, înghe at ;
zah r, miere, sirop de melas ; drojdie, praf de
copt; sare, mu tar; o et, sosuri (condimente);
mirodenii, ghea .
31 Cereale si produse agricole, horticole i
forestiere neincluse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; mâncare pentru animale, mal .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi i sucuri din
fructe; siropuri i alte produsepentru

prepararea b uturilor.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00551
(151) 28/01/2014
(732) S.C. NEW4IDEEA TRAINING

S.R.L., Str. M rgeanului nr. 123,
mansard , sector 5, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUAL ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCURE TI

(540)

NEW4IDEEA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00556
(151) 28/01/2014
(732) SHEN XINGCHONG, Cu reziden

în România, Bucure ti, Str. tefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

spigen sgp

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
  

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile, tablete pc i
accesorii,înc rc toare acumulatoare, huse
pentru telefoane, carcase pentru aceste
produse. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00557
(151) 28/01/2014
(732) SHEN XINGCHONG, Cu reziden

în România, Bucure ti, Str. tefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

MI

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260416; 270509;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile, tablete pc i
accesorii,înc rc toare acumulatoare, huse
pentru telefoane, carcase pentru aceste
produse. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00558
(151) 28/01/2014
(732) S.C. TRES FACTORY S.R.L., Str.

Trivale nr. 38, Corp B (C4), Jud.
Arge , 110058, PITE TI ROMANIA

(540)
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3 TRES COMPUTER FACTORY

(591) Culori revendicate:albastru
  

(531) Clasificare Viena:270509; 270711;
290104;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Distribuitoare automate.
9 Aparate i instrumente tiin ifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cânt rire, de m surare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguran  (salvare) i didactice; aparate i
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; supor i de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplat ; case
înregistratoare, ma ini de calculat,
echipamente pentru tratareainforma iei i
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; distribu ie; regruparea în
avantajul ter ilor a produselor din clasa 9(cu
excep ia transportului lor) permi ând
consumatorilor s  le vad  i s  le cumpere
comod; servicii de import-export; gestiunea
afacerilor comerciale; administra ie
comercial ; lucr ri de birou.
38 Telecomunica ii.
42 Servicii tiin ifice i tehnologice, precum i
servicii de cercetare i de crea ie referitoare la
acestea; servicii de analiz  i cercetare
industrial ; crearea i  dezvoltarea
calculatoarelor i a programelor de calculator.
45 Servicii personale i sociale oferite de c tre
ter i, destinate s  satisfac  nevoile indivizilor;
servicii de siguran  pentru protejarea
bunurilor i indivizilor; servicii de anchet  i
de supraveghere cu privire la siguran a

persoanelor i a colectivit ilor; servicii
acordate de persoane în raport cu
evenimentele sociale ca de exemplu serviciile
de înso ire în societate; servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00559
(151) 28/01/2014
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil

Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

CIF CURATA ROMANIA!
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(591) Culori revendicate:ro u, alb, verde,
negru

  (531) Clasificare Viena:011509; 011725;
270507; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Detergen i; preparate i substan e, toate
pentru sp lat; preparate de condi ionare a
es turilor; înalbitori; preparate de cur are,
lustruire, degresare i preparate abrazive;
preparate pentru sp larea vaselor; s punuri;
produse pentru sp larea mâinilor; materiale
impregnate cu preparate i substan e de
cur are i lustruire.
35 Marketing promo ional; dezvoltarea i
organizarea de campanii de promovare i de
publicitate; efectuarea de evenimente de
promovare, inclusiv evenimente on-line;
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale i promo ionale; toate serviciile în
domeniul de cur are.
41 Servicii de divertisment; furnizarea de
informa ii prin internet; servicii de
amuzament/divertisment; servicii de educa ie,
de instruire, de formare/ înv mânt i de
instruire; organizarea de evenimente,
expozi ii, activit i culturale, concursuri i
spectacole de scen ; divertisment interactiv;
servicii de editare; publicarea de c r i i
reviste; informa ii referitoare la educa ie
furnizate on-line dintr-o baz  de date de
calculator sau de pe internet; informare,
consiliere i consultan ; toate serviciile în
domeniul de cur are la acestea; servicii de
analiz  i cerectare industrial , crearea i
dezvoltarea calculatoarelor i a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00560
(151) 28/01/2014
(732) ENEL S.p.A., Viale Regina

Margherita, 137, 00198, ROMA
ITALIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

ADER LA PROIECTUL ONE SAFETY
-ENEL

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1665C), albastru (pantone 286C), gri,
alb

 (531) Clasificare Viena:011505; 090721;
270508; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate i instrumente tiin ifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, de m surare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguran  (salvare) i didactice; aparate i
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri i alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplat ; case de marcat, ma ini de
calculat, echipamente pentru tratarea
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informa iei i calculatoare; software de
calculator; extinctoare. panouri solare,
dispozitive de m surare.
39 Transport; ambalare i depozitare de
m rfuri; organizarea de c l torii distribu ie de
energie electric .
40 Tratament de materiale; producere de
energie electric .
45 Servicii juridice; servicii de siguran
pentru protejarea bunurilor i persoanelor;
servicii personale i sociale oferite de c tre
ter i destinate s  satisfac  nevoile indivizilor;
servicii de securitate; prevenire a
prejudiciului; la acestea; servicii de analiz  i
cerectare industrial , crearea i dezvoltarea
calculatoarelor i a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00565
(151) 28/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constan a, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

S'MART FLEXX
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

17 Cauciuc, gutaperc , gum , azbest, mic  i
produse din aceste materiale necuprinse în alte

clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de c l f tuire,
etan are i izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou; regruparea în avantajul ter ilor a
produselor din clasa 17, (cu excep ia
transportului lor) permi ând consumatorilor s
le vad  i s  le cumpere comod, în special a
unor furtunuri pentru ap .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00567
(151) 28/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constan a, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

S'MART TAPE
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Ma ini distribuitoare de benzi adezive .
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
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de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00566
(151) 28/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constan a, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

S'MART BZZZ
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

24 Plase contra ân arilor.
35 Regruparea în avantajul ter ilor a
produselor din clasa 24 (cu excep ia
transportului lor) permi ând consumatorilor s
le vad  i s  le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00564
(151) 28/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constan a, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

S'MART CUT
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

8 Discuri abrazive cu smirghel; discuri pentru
ascu it (unelte manuale).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou; servicii de import export a
produselor din clasa 8

˜˜˜˜˜˜˜


