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Cereri Mărci publicate în data de 02.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07030 26/10/2015 S.C. TOPHOUSE INVEST S.R.L. EVOLIO

2 M 2015 07031 26/10/2015 AGENTIA NATIONALA PENTRU
EGALITATEA DE SANSE INTRE
FEMEI SI BARBATI

SERBĂRILE NORMALITĂŢII

3 M 2015 07032 26/10/2015 MOCANU LARISA HEALTH ICON

4 M 2015 07033 26/10/2015 MOCANU LARISA COLAGEX

5 M 2015 07034 26/10/2015 MOCANU LARISA COLAFAST

6 M 2015 07035 26/10/2015 MOCANU LARISA COLASAN

7 M 2015 07036 26/10/2015 MOCANU LARISA CREDE IN SANATATE!

8 M 2015 07037 26/10/2015 MOCANU LARISA TAOS PHARMACEUTICALS

9 M 2015 07038 26/10/2015 S.C. BIOEEL S.R.L. PRODIAL

10 M 2015 07039 26/10/2015 OPREA FLORENTINA GET NAILS

11 M 2015 07040 26/10/2015 OPREA FLORENTINA TIGER NAILS

12 M 2015 07041 26/10/2015 NAGY PRATA ZOLTAN GYORGY BUCHAREST BRIDAL FASHION
WEEK

13 M 2015 07042 26/10/2015 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU REMATOGREEN

14 M 2015 07043 26/10/2015 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU TENDOFLEXIN

15 M 2015 07044 26/10/2015 STANCIU LARISA ADRIANA RAISA MAYER

16 M 2015 07045 26/10/2015 TURCAN MAXIM EAT & GO

17 M 2015 07046 26/10/2015 S.C. ROCK IN BARACA S.R.L. VOLTAGE BAR
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18 M 2015 07047 26/10/2015 COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE LAZĂR

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE LAZAR
BUCURESTI

19 M 2015 07048 26/10/2015 MARTINOV POMPILIU EMILIAN Martinov

20 M 2015 07049 26/10/2015 MARTINOV POMPILIU EMILIAN Blazonul fam. Martinov M VINCIT
OMNIA VERITAS

21 M 2015 07050 26/10/2015 S.C. BZ CONSULTING S.R.L. ZYG The buzzing sound of work

22 M 2015 07051 26/10/2015 S.C. BARRACUDA GUARD
SECURITY S.R.L.

BARRACUDA

23 M 2015 07052 26/10/2015 S.C. EALAN INVESTMENT S.R.L. DOCTOR naturALL

24 M 2015 07053 26/10/2015 S.C. ATELIERUL DE VISE S.R.L. 100% românesc

25 M 2015 07054 26/10/2015 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DELENI

ANSAMBLUL FOLCLORIC
Corăgheasca Comuna Deleni de
Iaşi

26 M 2015 07055 26/10/2015 S.C. SONYA MOD S.A. KIDS nail color

27 M 2015 07056 26/10/2015 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. CUPRIDIN

28 M 2015 07057 26/10/2015 S.C. ATELIERUL DE VISE S.R.L. CRAZY CHRISTMAS

29 M 2015 07058 26/10/2015 S.C. DONAD TURISM S.R.L. CARNE DE ŞOLD

30 M 2015 07059 26/10/2015 S.C. DONAD TURISM S.R.L. TURNUL SLĂNINILOR

31 M 2015 07060 26/10/2015 S.C. CLINICA NOVA-EXPLORĂRI
ORL S.R.L.

Clinica NOVA

32 M 2015 07061 26/10/2015 S.C. NOVELLI DESIGN S.R.L. CARROUSEL

33 M 2015 07062 26/10/2015 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. PESTCOMBAT

34 M 2015 07063 26/10/2015 CHIRIAC FANICA ALIANTA PENTRU DAMBOVITA

35 M 2015 07064 26/10/2015 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

Cuvee Nicolae
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36 M 2015 07065 26/10/2015 INL FOOD S.R.L. jolipot slow food fast service

37 M 2015 07066 26/10/2015 HEILAN HOME CLOTHING CO.,
LTD.

HLA

38 M 2015 07067 26/10/2015 HEILAN HOME CLOTHING CO.,
LTD.

HLA

39 M 2015 07068 26/10/2015 HEILAN HOME CLOTHING CO.,
LTD.

HLA BY HEILAN

40 M 2015 07069 26/10/2015 HEILAN HOME CLOTHING CO.,
LTD.

HLA BY HEILAN

41 M 2015 07070 26/10/2015 HEILAN HOME CLOTHING CO.,
LTD.

BY HEILAN HLA

42 M 2015 07071 26/10/2015 BOTEZATU GEORGE 4x4wheels
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(210) M 2015 07051
(151) 26/10/2015
(732) S.C. BARRACUDA GUARD

SECURITY S.R.L., Str. Dimitrie
Gorneanu nr. 73, Comuna Iepureşti,
judeţul Giurgiu, SAT GORNENI
ROMANIA 

(540)

BARRACUDA
(531) Clasificare Viena:030901; 030910;

030924; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07061
(151) 26/10/2015
(732) S.C. NOVELLI DESIGN S.R.L., Str.

Parc Central, Simion Barnutiu nr. 1,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CARROUSEL
(531) Clasificare Viena:260207; 270502;

270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07030
(151) 26/10/2015
(732) S.C. TOPHOUSE INVEST S.R.L.,

Str. Cobălcescu Grigore Prof., nr. 39,
Camera nr. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

    EVOLIO
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini electromecanice pentru prepararea
alimentelor, blendere electrice, maşini de tocat
electrice pentru uz casnic, aparate electrice
pentru bucătărie, turbine eoliene, maşini de
spălat, aspiratoare.
9 Carcase de acumulatoare, acumulatoare
electrice, maşini de calcul, antene, agende
electronice, aparat de analiză a aerului, sonerii
electrice de alarmă, alarme, amplificatoare,
dispozitive de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat (electricitate), baterii electrice,
încărcătoare de baterii, brăţări magnetice
pentru identificare codificată, maşini de
calcul, camere video aparate de fotografiat,
aparate de procesare a datelor, detectoare de
fum, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului), aparate de redare a compact
discurilor, tastaturi de computer, dispozitive
de memorie pentru computere, dispozitive
periferice pentru computer, computere, aparat
de sistem de poziţionare globală gps, seturi
mâini libere pentru telefoane, căşti audio,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, invertoare(electricitate),
dispozitive de redare a muzicii pe computere,
lanterne optice, laptopuri, boxe, aparate de
măsură, computere tip notebook, player-e,
player portabil multimedia, telefoane
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portabile, cântare de precizie, aparate de
proiecţie, radiouri, receptoare audio şi video,
receptoare telefonice, aparat de navigaţie prin
satelit, scanere (echipamente de procesare a
datelor), transmiţătoare de semnale
electronice, aparate de reproducere a
sunetelor, aparate de telefon, receptoare de
telefon, telefoane portabile, aparate de
televiziune, indicatoare de temperatură,
transmiţătoare de semnale electronice,
memorie flash usb, aparate de navigaţie pentru
vehicule (altele decât computerele de bord),
telefoane video, aparate portabile de emisie
-recepţie.
10 Aparate pentru măsurarea presiunii
arteriale, inhalatoare, pulsometre.
11 Aparate şi maşini pentru purificarea
aerului, aparate de prăjit pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate şi instalaţii de gătit,
ustensile electrice pentru gătit, uscatoare de
păr, maşini şi aparate pentru gheaţă, lanterne
electrice, radiatoare electrice.
12 Aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
automobile, biciclete, vehicule pe doua roţi,
vehicule electrice, vehicule cu comandă de la
distanţă altele decât jucării, scuter (vehicule).
14 Ceasuri cu alarmă, ceasuri, ceasuri de
mână, curele de ceas.
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 plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caracter tipografic, clişee.
28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(omamente) pentru pomul de crăciun.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07063
(151) 26/10/2015
(732) CHIRIAC FANICA ,  Bdul.

Independenţei nr. 5, bl. O4, ap. 21,
Judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

ALIANTA PENTRU DAMBOVITA

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07062
(151) 26/10/2015
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PESTCOMBAT

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

5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07064
(151) 26/10/2015
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

Cuvee Nicolae

(531) Clasificare Viena:010302; 010307;
020101; 090110; 260114; 260116;  

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07065
(151) 26/10/2015
(732) INL FOOD S.R.L., Str. Valea

Argeşului nr. 10, bl. M 24, sc. A, et.
10, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

jolipot slow food fast service

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
închis, gri-grej, negru

  (531) Clasificare Viena:011511; 011521;
110304; 110318; 270315; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în mod
special a celor solicitate în clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, şi prin
intermediul caselor de comenzi.
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43 Servicii de alimentaţie publică în spaţii
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare: restaurante, cantine, baruri, cafenele,
snack-baruri, restaurante cu autoservire,
fast-food, cofetării; servicii de catering. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07031
(151) 26/10/2015
(732) AGENTIA NATIONALA PENTRU

EGALITATEA DE SANSE INTRE
FEMEI SI BARBATI, Str. Petofi
Sandor nr. 47, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERBĂRILE NORMALITĂŢII

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3025C), galben (pantone 7409C), roşu
(pantone 1788C)

(531) Clasificare Viena:020723; 240723;
260205; 270502; 270507; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07050
(151) 26/10/2015
(732) S.C. BZ CONSULTING S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 502-504, Comuna
Floreşti, judeţul Cluj, 407280, SAT
FLOREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

ZYG The buzzing sound of work

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  (531) Clasificare Viena:150701; 150702;
150719; 270508; 290113;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07052
(151) 26/10/2015
(732) S.C. EALAN INVESTMENT S.R.L.,

Str. 3, nr. 19, Judeţul Ilfov ,
C O M U N A  1  D E C E M B R I E
ROMANIA 

(540)

DOCTOR naturALL

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
verde deschis

(531) Clasificare Viena:270509; 270512;
290112;  

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

5 Suplimente alimentare şi dietetice de uz
medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07053
(151) 26/10/2015
(732) S.C. ATELIERUL DE VISE S.R.L.,

Str. Olari nr. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

100% românesc
(531) Clasificare Viena:020323; 020723;

090109; 200515; 270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07054
(151) 26/10/2015
(732) CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI DELENI, judeţul Iaşi, ,
COMUNA DELENI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

ANSAMBLUL FOLCLORIC     
Corăgheasca Comuna Deleni de Iaşi

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

(531) Clasificare Viena:020702; 020704;
020716; 270112; 290113;  

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

41 Instruire; divertisment; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07055
(151) 26/10/2015
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KIDS nail color

(531) Clasificare Viena:270116; 270502;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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); caracter
tipografice, clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07056
(151) 26/10/2015
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CUPRIDIN

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

5 Produse pentru protecţia plantelor -
insecticide, erbicide, fungicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07057
(151) 26/10/2015
(732) S.C. ATELIERUL DE VISE S.R.L.,

Str. Olari nr. 43, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRAZY CHRISTMAS
(531) Clasificare Viena:011108; 011509;

090110; 200505; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07058
(151) 26/10/2015
(732) S.C. DONAD TURISM S.R.L., Str.

Bodului nr. 727, Comuna Hălchiu,
judeţul Braşov, SAT HĂLCHIU
ROMANIA 

(540)

CARNE DE ŞOLD

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07059
(151) 26/10/2015
(732) S.C. DONAD TURISM S.R.L., Str.

Bodului nr. 727, Comuna Hălchiu,
judeţul Braşov,   SAT HĂLCHIU
ROMANIA 

(540)

TURNUL SLĂNINILOR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07060
(151) 26/10/2015
(732) S.C. CLINICA

NOVA-EXPLORĂRI ORL S.R.L.,
Str. Răşinari nr. 4, et. 2, ap. 19,
sector 3,   BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Clinica NOVA

(531) Clasificare Viena:260408; 260409;
260418; 270501; 270511;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07066
(151) 26/10/2015
(732) HEILAN HOME CLOTHING CO.,

LTD., Str. Huaxin Road, nr. 8, Huashi
Town Industrial Zone, Jiangsu
Province, , JIANGYIN CITY CHINA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

HLA

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

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

18 Piei de animale; rucsacuri; portofele;
poşete mici (genţi de mână); saci de voiaj;
portchei (din piele sau înlocuitori); etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee); huse de
mobilă, din piele; curele de umăr din piele;
umbrele; bastoane; garnituri de harnaşament;
maţe pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; cămăşi;
pantaloni; paltoane; jachete (îmbrăcăminte);
articole de îmbrăcăminte din piele; tricouri;
lenjerie de corp; chiloţi; bluzoane de pânză
groasă; fuste; articole de încălţăminte; articole
pentru acoperirea capului; tricotaje; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); cravate; eşarfe;
curele din piele (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte de uz religios; rochii de
mireasă.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea
afacerilor; organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a

serviciilor pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de marketing; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; agenţii de
plasare; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de fotocopiere; contabilitate;
închiriere de automate de vânzare; căutare de
sponsorizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07032
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ

nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEALTH ICON

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07033
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLAGEX

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07034
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ

nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLAFAST

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07035
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLASAN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07036
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ

nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CREDE IN SANATATE!

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07037
(151) 26/10/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAOS PHARMACEUTICALS

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07038
(151) 26/10/2015
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr. 5,

judeţul Mureş,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

PRODIAL

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3 şi 5 (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07039
(151) 26/10/2015
(732) OPREA FLORENTINA, Str.

Baneasa nr. 30, bl. V/4, sc. C, et. 2, ap.
32, sector 1, , BUCUREŞTI
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 NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GET NAILS

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07067
(151) 26/10/2015
(732) HEILAN HOME CLOTHING CO.,

LTD., Str. Huaxin Road, nr. 8, Huashi
Town Industrial Zone, Jiangsu
Province, , JIANGYIN CITY CHINA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

HLA

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
2803;  

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

18 Piei de animale; rucsacuri; portofele;
poşete mici (genţi de mână); saci de voiaj;
portchei (din piele sau înlocuitori); etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee); huse de
mobilă, din piele; curele de umăr din piele;
umbrele; bastoane; garnituri de harnaşament;
maţe pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; cămăşi;
pantaloni; paltoane; jachete (îmbrăcăminte);
articole de îmbrăcăminte din piele; tricouri;
lenjerie de corp; chiloţi; bluzoane de pânză
groasă; fuste; articole de încălţăminte; articole
pentru acoperirea capului; tricotaje; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); cravate; eşarfe;
curele din piele (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte de uz religios; rochii de
mireasă.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea
afacerilor; organizarea de târguri în scopuri
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comerciale şi publicitare; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de marketing; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; agenţii de
plasare; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de fotocopiere; contabilitate;
închiriere de automate de vânzare; căutare de
sponsorizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07068
(151) 26/10/2015
(732) HEILAN HOME CLOTHING CO.,

LTD., Str. Huaxin Road, nr. 8, Huashi
Town Industrial Zone, Jiangsu
Province,  JIANGYIN CITY CHINA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

HLA BY HEILAN

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  

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

18 Piei de animale; rucsacuri; portofele;
poşete mici (genţi de mână); saci de voiaj;
portchei (din piele sau înlocuitori); etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee); huse de
mobilă, din piele; curele de umăr din piele;
umbrele; bastoane; garnituri de harnaşament;
maţe pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; cămăşi;
pantaloni; paltoane; jachete (îmbrăcăminte);
articole de îmbrăcăminte din piele; tricouri;

lenjerie de corp; chiloţi; bluzoane de pânză
groasă; fuste; articole de încălţăminte; articole
pentru acoperirea capului; tricotaje; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); cravate; eşarfe;
curele din piele (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte de uz religios; rochii de
mireasă.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea
afacerilor; organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de marketing; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; agenţii de
plasare; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de fotocopiere; contabilitate;
închiriere de automate de vânzare; căutare de
sponsorizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07069
(151) 26/10/2015
(732) HEILAN HOME CLOTHING CO.,

LTD., Str. Huaxin Road, nr. 8, Huashi
Town Industrial Zone, Jiangsu
Province, , JIANGYIN CITY CHINA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

HLA BY HEILAN

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
2803;  

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

18 Piei de animale; rucsacuri; portofele;
poşete mici (genţi de mână); saci de voiaj;
portchei (din piele sau înlocuitori); etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee); huse de
mobilă, din piele; curele de umăr din piele;
umbrele; bastoane; garnituri de harnaşament;
maţe pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; cămăşi;
pantaloni; paltoane; jachete (îmbrăcăminte);
articole de îmbrăcăminte din piele; tricouri;
lenjerie de corp; chiloţi; bluzoane de pânză
groasă; fuste; articole de încălţăminte; articole
pentru acoperirea capului; tricotaje; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); cravate; eşarfe;
curele din piele (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte de uz religios; rochii de
mireasă.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea
afacerilor; organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de marketing; furnizarea

unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; agenţii de
plasare; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de fotocopiere; contabilitate;
închiriere de automate de vânzare; căutare de
sponsorizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07070
(151) 26/10/2015
(732) HEILAN HOME CLOTHING CO.,

LTD., Str. Huaxin Road, nr. 8, Huashi
Town Industrial Zone, Jiangsu
Province, , JIANGYIN CITY CHINA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

BY HEILAN HLA

(531) Clasificare Viena:270502; 2803;  

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

18 Piei de animale; rucsacuri; portofele;
poşete mici (genţi de mână); saci de voiaj;
portchei (din piele sau înlocuitori); etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee); huse de
mobilă, din piele; curele de umăr din piele;
umbrele; bastoane; garnituri de harnaşament;
maţe pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; cămăşi;
pantaloni; paltoane; jachete (îmbrăcăminte);
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articole de îmbrăcăminte din piele; tricouri;
lenjerie de corp; chiloţi; bluzoane de pânză
groasă; fuste; articole de încălţăminte; articole
pentru acoperirea capului; tricotaje; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); cravate; eşarfe;
curele din piele (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte de uz religios; rochii de
mireasă.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea
afacerilor; organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de marketing; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; agenţii de
plasare; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de fotocopiere; contabilitate;
închiriere de automate de vânzare; căutare de
sponsorizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07071
(151) 26/10/2015
(732) BOTEZATU GEORGE, Str. Petre S

Aurelian, nr. 42, bl. 821, et. 6, ap. 37,
sector 1,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4x4wheels

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:241707; 261113;
261125; 270315; 270711; 290112;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07040
(151) 26/10/2015
(732) OPREA FLORENTINA, Str.

Baneasa nr. 30, bl. V/4, sc. C, et. 2, ap.
32,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

TIGER NAILS

511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07041
(151) 26/10/2015
(732) NAGY PRATA ZOLTAN

GYORGY, Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 46 , ORADEA ROMANIA 

(540)

        BUCHAREST BRIDAL FASHION   
                            WEEK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07042
(151) 26/10/2015
(732) N E A G O E  G H E O R G H E

CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov,  MĂGURELE, ROMANIA

(540)

REMATOGREEN

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumene, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07043
(151) 26/10/2015
(732) N E A G O E  G H E O R G H E

CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov,  MĂGURELE, ROMANIA

(540)

TENDOFLEXIN

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire: săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07044
(151) 26/10/2015
(732) STANCIU LARISA ADRIANA, Str.

Intr. Sinei nr. 18, sect. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

RAISA MAYER

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

38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07045
(151) 26/10/2015
(732) TURCAN MAXIM, Valea Satului,

nr. 0, jud. Iaşi, COMUNA
GRAJDURI ROMANIA 

(540)

EAT & GO

(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;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07046
(151) 26/10/2015
(732) S.C. ROCK IN BARACA S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 39-49, bl.
12, sc. C, ap. 152, sector 1, 011134,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VOLTAGE BAR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07047
(151) 26/10/2015
(732) C O L E G I U L  N A T I O N A L

GHEORGHE LAZĂR, Bd. Regina
Elisabeta nr. 48, sector 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE   
             LAZAR BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:070101; 070125;
260104; 260116; 260121;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07048
(151) 26/10/2015
(732) M A R T I N O V  P O M P I L I U

EMILIAN, Calea Bucureştilor nr.
305 A30, jud. Ilfov, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

   Martinov

(591) Culori revendicate:albastru safir,
verde smarald, gri

(531) Clasificare Viena:240103; 270501;
290112;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07049
(151) 26/10/2015
(732) M A R T I N O V  P O M P I L I U

EMILIAN, Calea Bucureştilor nr. 305
A30, jud. Ilfov, OTOPENI ROMANIA

(540)

         Blazonul fam. Martinov M VINCIT  
                   OMNIA VERITAS

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu, galben, negru, gri

(531) Clasificare Viena:010302; 050116;
090110; 240103; 240105; 240107;
240113; 241324; 250106; 270501;
290115;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


