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Cereri M|rci publicate în 15.10.2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06575

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/10/2015 S.C. INK MEDIUM S.R.L.

MorMor

2 M 2015 06599

08/10/2015 S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L.

BRICOLA

3 M 2015 06602

08/10/2015 S.C. LUCID DREAMS S.R.L.

Arhitectura & Design

4 M 2015 06603

08/10/2015 UNGUREANU ADRIAN

Donda

5 M 2015 06604

08/10/2015 S.C. AGA NEWS S.R.L.

Vecinul.netLocalInformativValoros

6 M 2015 06605

08/10/2015 PERFECT LTD CO S.R.L.

PERFECT LTD CO

7 M 2015 06606

08/10/2015 S.C. EIKON S.R.L.

Editura Sfanta Cuvioasa
Parascheva

8 M 2015 06607

08/10/2015 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

Bologa DIN MUNÚII APUSENI
AP{ DE IZVOR Natural alcalin|

9 M 2015 06608

08/10/2015 DIACONESCU LUCIA
ALEXANDRA

BURSA GHIDUL
INVESTITORULUI

10 M 2015 06609

08/10/2015 S.C. ENER PARTNERS S.R.L.

VERIFOX COMPARA SI
ECONOMISESTE

11 M 2015 06610

08/10/2015 S.C. MARSOROM S.R.L.

MARSO

12 M 2015 06611

08/10/2015 S.C. MAGIC TIC-TAC S.R.L.

PESC{RIA magic

13 M 2015 06612

08/10/2015 S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L.

MANOLO

14 M 2015 06613

08/10/2015 SIMFONY MOBILE S.R.L.

Simfony

15 M 2015 06614

08/10/2015 S.C. PETROL SOLUTIONS S.R.L. PetroSol

16 M 2015 06616

08/10/2015 S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE
MÂINE S.R.L.

radio SEVEN | 103.4 fm

17 M 2015 06617

08/10/2015 S.C. MASTER BET S.R.L.

EXCLUSIVES

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 06618

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/10/2015 BRONCOM R.B. S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
CLICK4SPORT

19 M 2015 06619

08/10/2015 PIRLEA LAVINIA

HELLO KETA

20 M 2015 06620

08/10/2015 CONAC POLIZU MAXUT S.R.L.

CONAC POLIZU Noblete
Romaneasca

21 M 2015 06621

08/10/2015 S.C. HMI HEALTH MEDIA
INTERNATIONAL S.R.L.

Congresul National de Cercetare
Clinica

22 M 2015 06622

08/10/2015 FR{ÚIL{ DUMITRU

MTK

23 M 2015 06623

08/10/2015 S.C. ROMANEL INTERNATIONAL ROMANEL UBERHOLZ
GROUP S.A.

24 M 2015 06624

08/10/2015 ASOCIATIA STUDENT SPORT
UNIVERSIADA DE VARA 2021
ASOCIATIA VASILE TOMOIOAGA

25 M 2015 06625

08/10/2015 ASOCIATIA STUDENT SPORT
UNIVERSIADA 2021
ASOCIATIA VASILE TOMOIOAGA

26 M 2015 06626

08/10/2015 S.C. PHILOSOPHY BRANDS
S.R.L.

Neoset

27 M 2015 06628

08/10/2015 ALEXANDRU-IONUT VELEA

QUALITY IN LIMITED EDITION S
GOLDEN BOY SOCIETY EST
2014

28 M 2015 06633

08/10/2015 Unilever N.V.

U Unilever Food Solutions

29 M 2015 06635

08/10/2015 S.C. ROSTAR S.A.

RoStar

30 M 2015 06636

08/10/2015 S.C. VISION TEAM GUARD S.R.L. VISION TEAM GUARD

31 M 2015 06637

08/10/2015 NHP Natural Health Pharma Ltd.

SinoSun

32 M 2015 06638

08/10/2015 NHP Natural Health Pharma Ltd.

OticSun

33 M 2015 06639

08/10/2015 NHP Natural Health Pharma Ltd.

SunMag B6

34 M 2015 06640

08/10/2015 REZIDENÚIAL TEAM GUARD
S.R.L.

REZIDENÚIAL TEAM GUARD

35 M 2015 06641

08/10/2015 S.C. MONITORIZARE TEAM
GUARD S.R.L.

MONITORIZARE TEAM GUARD

36 M 2015 06642

08/10/2015 MICU SONIA

NALU underwear
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2015 06643

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/10/2015 RODRAG TRADE CO S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
BONTON EVENTS

38 M 2015 06644

08/10/2015 S.C. CLICK TOP MANAGEMENT
S.R.L.

PITARA

39 M 2015 06646

08/10/2015 S.C. D.V.R. PHARM S.R.L.

telom-RAZ

40 M 2015 06647

08/10/2015 CODE SKILLS S.R.L.

micii developeri

41 M 2015 06648

08/10/2015 NEGRILICA BARAKA S.R.L.

NEGRILICA BARAKA ULEI DE
NEGRILICA 100% PUR SI
NATURAL

3
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(210) M 2015 06575
(151) 08/10/2015
(732) S.C. INK MEDIUM S.R.L., Str.
Curtişoara nr. 28, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06599
(151) 08/10/2015
(732) S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., Nr.
286, judeţul Sălaj, , HIDA ROMANIA
(540)

BRICOLA
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

MorMor
(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
270106; 270303;

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Miere naturală; produse tartinabile dulci
(miere).
32 Băuturi nealcoolice pe bază de miere.

˜˜˜˜˜˜˜
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excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06614
(151) 08/10/2015
(732) S.C. PETROL SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Clopotarii Vechi nr. 18, Birou B5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PetroSol
(531) Clasificare Viena:260411; 260412;
270502; 270508; 270510; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectare, dezvoltare şi programare de
software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06626
(151) 08/10/2015
(732) S.C. PHILOSOPHY BRANDS
S.R.L., Str. Gladitei nr. 42, bl. T6, et.
3, ap. 306, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06616
(151) 08/10/2015
(732) S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE
MÂINE S.R.L., Şos. Berceni nr. 24,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Neoset
radio SEVEN | 103.4 fm

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:260417; 260418;
270501; 270502; 270508; 270711;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, material didactic pentru
învăţământ.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birouri.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţific şi tehnologic.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă pentru oameni sau animale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 06628
(151) 08/10/2015
(732) ALEXANDRU-IONUT VELEA, Str.
Nerva Traian, nr. 14, bl. M36, sc. 3,
ap. 38, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

QUALITY IN LIMITED EDITION S
GOLDEN BOY SOCIETY EST 2014

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
270510; 270511; 270519; 270522;
270525;

(210) M 2015 06633
(151) 08/10/2015
(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)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.

U Unilever Food Solutions
(531) Clasificare Viena:270502; 270506;
270508; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
7
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gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Servicii de furnizare hrană şi băutură;
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa)
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa)
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06636
(151) 08/10/2015
(732) S.C. VISION TEAM GUARD
S.R.L., Str. Liveni nr. 39, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06635
(151) 08/10/2015
(732) S.C. ROSTAR S.A., Sos. Alexandriei
nr. 42, judeţul Ilfov, 077025,
BRAGADIRU ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)

VISION TEAM GUARD
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

RoStar
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:010102; 260108;
261113; 261125; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06637
(151) 08/10/2015
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,
6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06617
(151) 08/10/2015
(732) S.C. MASTER BET S.R.L., Str.
Bujorilor nr. 3, bl. B20, sc. 20, et. 1,
ap. 6, Judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

SinoSun
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare (dietetice) pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

EXCLUSIVES
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270508; 270523;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 14, 18 şi 25;
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,

˜˜˜˜˜˜˜
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astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.

administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06618
(151) 08/10/2015
(732) BRONCOM R.B. S.R.L., Str. Cloşca
nr. 41, camera 1, parter, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06602
(151) 08/10/2015
(732) S.C. LUCID DREAMS S.R.L., Str.
Nicolae Bălcescu, nr. 5, bl. N1, sc. A,
ap. 15, et. 3, Jud. Teleorman, 145100,
ROŞIORII DE VEDE ROMANIA
(540)

CLICK4SPORT
(531) Clasificare Viena:020713; 020723;
270502; 270505; 270508; 270717;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
diverse; gestiunea afacerilor comerciale;

Arhitectura & Design
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270504; 270508; 270511; 270517;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Arhitectură; planificare urbană; design
auto; design vehicule; design industrial;
design de produs; consultaţii arhitecturale;
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 08.10.2015

pentru a fi utilizate ca pagini web; compilare
de anunţuri publicitare; compilare de anunţuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet.
˜˜˜˜˜˜˜

design de software pentru computer; design
pentru sistemele de computer; schiţarea
construcţiilor; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; design de
decoraţiuni interioare; design de sisteme de
computer; proiectare industrială; servicii de
proiectare pentru ambalare; creaţii de modă;
design de arte grafice; inginerie; proiectarea
ambalajelor; studii de proiecte tehnice;
modelare (proiectare industrială); cercetare
tehnică; testarea materialelor; testarea
materialelor textile; autentificarea lucrărilor
de artă.

(210) M 2015 06619
(151) 08/10/2015
(732) PIRLEA LAVINIA, Str. Londra nr.
15 A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06603
(151) 08/10/2015
(732) UNGUREANU ADRIAN, Str. Gib
Mihăescu nr. 8, bl. 90, sc. C, ap. 7,
judeţul Vâlcea, 245700,
DRĂGĂŞANI ROMANIA
(540)
HELLO KETA

Donda

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
270509; 270524;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; difuzare de anunţuri; difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale;
difuzare de anunţuri publicitare; pregătire de
anunţuri publicitare; servicii de anunţuri
clasificate; distribuire de anunţuri publicitare;
realizare de anunţuri publicitare pentru terţi;
plasarea de anunţuri publicitare pentru terţi;
producţie de material publicitar şi anunţuri
publicitare; compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizare pe internet; servicii în vederea
determinării audienţei influenţate de
anunţurile publicitare; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet; compilare de anunţuri publicitare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 08.10.2015

(210) M 2015 06620
(151) 08/10/2015
(732) CONAC POLIZU MAXUT S.R.L.,
Comuna Deleni, Judeţul Iaşi, , SAT
MAXUT ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06604
(151) 08/10/2015
(732) S.C. AGA NEWS S.R.L., Str.
Libertăţii nr. 85A, judeţul Ilfov,
70025, BRAGADIRU ROMANIA
(540)

Vecinul.net Local Informativ Valoros
(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu închis, alb
CONAC POLIZU Noblete Romaneasca

(531) Clasificare Viena:241711; 260418;
270508; 270510; 270524; 290113;

(531) Clasificare Viena:070101; 270502;
270509; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de discotecă;
servicii de disk jockey; furnizarea servicilor
de amuzament; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale;
servicii de campinguri de vacanţă (distracţii);
prezentarea reprezentaţiilor în direct; cluburi
de noapte; organizarea balurilor; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); planificarea petrecerilor
(distracţii); furnizarea articolelor de recreere;
producţia de spectacole.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
cafenele; catering de alimente şi băuturi;
snack-bar-uri.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06622
(151) 08/10/2015
(732) FRĂŢILĂ DUMITRU, Str. Şura
Mare nr.1, bl. 1B, sc. D, et. 7, ap. 127,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06623
(151) 08/10/2015
(732) S . C .
R O M A N E L
INTERNATIONAL GROUP S.A.,
Str. Tuzla nr. 9-27, ap. G 61b, bl. G,
sc. B, et. 6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

MTK
(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
(531) Clasificare Viena:180302; 180321;
270502; 270517; 270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

ROMANEL UBERHOLZ
(591) Culori revendicate:verde

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:240903; 240905;
240916; 240921; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
13
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flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servicii
portuare.

(210) M 2015 06624
(151) 08/10/2015
(732) ASOCIATIA STUDENT SPORT,
Str. Drumul Potcoavei nr. 36 B,
judeţul Ilfov, , PIPERA-TUNARI
ROMANIA
(732) A S O C I A T I A
VASILE
TOMOIOAGA, Str. Venus nr. 7,
judeţul Cluj, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06605
(151) 08/10/2015
(732) PERFECT LTD CO S.R.L., B-dul
Dinicu Golescu nr. 31, bl. 1, sc. B, et.
1, ap. 40, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

UNIVERSIADA DE VARA 2021
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
PERFECT LTD CO

(210) M 2015 06606
(151) 08/10/2015
(732) S.C. EIKON S.R.L., Comuna Ciurea
str. Ştefan Cortez nr. 28, judeţul Iaşi,
, Sat Hlincea ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru
(531) Clasificare Viena:241502; 241507;
270502; 270508; 270522; 290113;

Editura Sfanta Cuvioasa Parascheva

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu

˜˜˜˜˜˜˜
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06607
(151) 08/10/2015
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Libertăţii FN, Judeţul
Cluj, , APAHIDA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06625
(151) 08/10/2015
(732) ASOCIATIA STUDENT SPORT,
Str. Drumul Potcoavei nr. 36 B,
judeţul Ilfov, , PIPERA-TUNARI
ROMANIA
(732) A S O C I A T I A
VASILE
TOMOIOAGA, Str. Venus nr. 7,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

Bologa DIN MUNŢII APUSENI APĂ DE
IZVOR Natural alcalină
(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
303C), verde (pantone 370C)

UNIVERSIADA 2021
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:060102; 260117;
270502; 270504; 270509; 270517;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 06608
(151) 08/10/2015
(732) D I A C O N E S C U
LUCIA
ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor, Nr.11, sector 1, , Bucuresti
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06609
(151) 08/10/2015
(732) S.C. ENER PARTNERS S.R.L., Str.
Gheorghe Asachi nr. 4, bl. A14, ap.
33, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(540)

BURSA GHIDUL INVESTITORULUI
(591) Culori revendicate:roşu,
negru, alb

albastru,

(531) Clasificare Viena:260412; 260418;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

VERIFOX COMPARA SI
ECONOMISESTE

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colorate) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caracter tipografie; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie coifierciala; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
portocaliu deschis, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:030108; 030119;
030124; 270502; 270510; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi distribuire de materiale
publicitare; organizarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
conducerea şi administrarea afacerilor; agenţii
pentru informaţii comerciale; intermediere de
16
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contracte cu furnizori de electricitate, gaz sau
agent termic; combinare, înregistrare şi
ordonare sistematică a datelor în baza de date;
furnizare de informaţii şi consultanţă în
probleme de comert şi afaceri; servicii de
externalizare; intermediere de achizitii;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori; servicii de comparare de preţuri;
analiză preţului de cost; servicii de comerţ
electronic şi anume furnizarea de informaţii
despre produse şi servicii prin reţele cle
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; asistent privind comercializarea
produselor şi serviciilor, în cadrul unui
contract de franciză; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2015 06610
(151) 08/10/2015
(732) S.C. MARSOROM S.R.L., Str.
Principală nr.589, judeţul Mureş, ,
ERNEI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

MARSO
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06611
(151) 08/10/2015
(732) S.C. MAGIC TIC-TAC S.R.L., Str.
Parc Industrial nr. 3, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06612
(151) 08/10/2015
(732) S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Dobrogeanu Gherea nr.
43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MANOLO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

PESCĂRIA magic
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:030901; 030911;
270501; 270508; 270511; 290103;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06613
(151) 08/10/2015
(732) SIMFONY MOBILE S.R.L., Sergent
David Ilie nr. 2, parter, Cam. 1, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 06621
(151) 08/10/2015
(732) S.C. HMI HEALTH MEDIA
INTERNATIONAL S.R.L., Calea
Plevnei nr. 222, et. 3, sector 1,
060016, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Congresul National de Cercetare Clinica

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente.

˜˜˜˜˜˜˜

Simfony

(210) M 2015 06638
(151) 08/10/2015
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,
6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270508; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv on-line; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; creare şi
menţinere site web propriu.

OticSun
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi produse
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea

˜˜˜˜˜˜˜
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animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 06640
(151) 08/10/2015
(732) REZIDENŢIAL TEAM GUARD
S.R.L., Str. Liveni nr. 39, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06639
(151) 08/10/2015
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,
6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

REZIDENŢIAL TEAM GUARD

SunMag B6

(531) Clasificare Viena:270509; 270517;
270524;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi produse
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06641
(151) 08/10/2015
(732) S.C. MONITORIZARE TEAM
GUARD S.R.L., Str. Liveni nr. 39,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06642
(151) 08/10/2015
(732) MICU SONIA, Bd.Ion Mihalache nr.
142, bl. BC, sc. C, ap. 64, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

NALU underwear
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

MONITORIZARE TEAM GUARD

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270509; 270517;
270524;

(210) M 2015 06643
(151) 08/10/2015
(732) RODRAG TRADE CO S.R.L., Şos.
Nordului nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

BONTON EVENTS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06644
(151) 08/10/2015
(732) S.C. CLICK TOP MANAGEMENT
S.R.L., Str. Izvorani I nr. 6, judeţul
Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06647
(151) 08/10/2015
(732) CODE SKILLS S.R.L., Str.
Boccaccio nr. 48, sector 4, 041403,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PITARA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

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

˜˜˜˜˜˜˜
41 Educaţie în domeniul informaticii.
(210) M 2015 06646
(151) 08/10/2015
(732) S.C. D.V.R. PHARM S.R.L., Str. Sat
Cărpiniş nr. 875A, jud. Braşov, ,
TĂRLUNGENI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

telom-RAZ
11)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:050521; 270524;
270724;

(210) M 2015 06648
(151) 08/10/2015
(732) NEGRILICA BARAKA S.R.L., Bd.
I.C. Brătianu nr. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; ulei de negrilică
pentru uz medical.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptand transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
NEGRILICA BARAKA ULEI DE
NEGRILICA 100% PUR SI NATURAL
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(210) M 2015 05703
(151) 27/12/2000
(732) BONA AKTIEBOLAG, P.O.Box
210 74, SE-200 21, MALMÖ
SUEDIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

3 Preparate pentru albit, inclusiv leşie pentru
albitul podelelor; preparate pentru curăţat;
produse pentru îndepărtarea substanţelor de
lustruit; preparate pentru şlefuit; hârtie
abrazivă; săpun moale şi leşie pentru tratarea
suprafeţelor podelelor.
7 Maşini pentru tratarea suprafeţelor
podelelor, inclusiv pentru curăţarea, şlefuirea,
aplicarea de ulei sau lac.

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06151
(151) 10/11/2014
(732) LINTEC KABUSHIKI KAISHA
(also trading as LINTEC
CORPORATION), 23-23, Honcho,
Itabashi-ku,, 173-0001, Tokyo
JAPONIA
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

Removable Selection
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, bej
(531) Clasificare Viena:020914; 200525;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Suporturi de afişe din hârtie sau carton;
etichete publicitare pentru puncte de achiziţie;
articole de papetărie; etichete comerciale şi
etichete publicitare pentru ataşarea la
recipiente de ambalare şi saci/pungi la o
varietate de produse cum ar fi produse
cosmetice şi de toaletă, produse de îngrijire a
părului, produse alimentare şi băuturi, produse
farmaceutice, şi produse pentru necesităţile
zilnice (cu excepţia etichetelor realizate din
pânză); etichete adezive care se pot lipi din
nou(detaşabile) (cu excepţia etichetelor
realizate din pânză); etichete din plastic pentru

ambalaje de alimente; etichete pentru adrese;
etichete adezive pentru publicitate, indicarea
numelui, indicaţie de calitate şi de avertizare,
nu din materiale textile; etichete din plastic;
etichete din hârtie; blocnotesuri cu partea din
spate adezivă; note lipicioase de hârtie sau
plastic; etichete de etanşare care se pot lipi din
nou(detaşabile), nu din materiale textile; feţe
de masă din hârtie; etichete index adezive din
hârtie sau plastic; etichete autoadezive din
hârtie sau plastic pentru etanşarea deschiderii
prin care se scot afara şerveţelele umede
pentru pungi de ambalare; etichete care se pot
lipi din nou (detaşabile) din hârtie sau material
plastic pentru ascunderea informaţiilor scrise
pe cărţi poştale; etichete autoadezive din
hârtie sau plastic pentru utilizare ca etichete
cu preţuri şi etichete raft; etichete care se pot
lipi din nou (detaşabile) din hârtie sau plastic
pentru ataşarea la produse de papetărie,
reviste, jucării, şi sticle returnabile; etichete
instrucţiuni de utilizare şi etichete de
atenţionare prudentă din hârtie sau plastic
pentru ataşarea la echipamente de
automatizare de birou şi aparate de uz casnic.
17 Folii de plastic acoperite cu un strat adeziv
detaşabil pe partea din spate, nu pentru
ambalare (nu se limitează la, dar inclusiv
pentru uz agricol); folii de plastic adezive, nu
pentru ambalare; benzi adezive, altele decât
cele de papetărie şi nu de uz medical sau de uz
casnic; folii de plastic adezive pentru semne
de interior şi de exterior; folii de plastic
adezive pentru utilizare în decorare, pictură
sau protejarea corpurilor de aeronave, nave,
trenuri, automobile, şi motociclete; folii de
plastic adezive pentru protecţia suprafeţelor de
mobilier, pardoseli, pereţi şi uşi pentru
prevenirea de zgârieturi.

˜˜˜˜˜˜˜

