OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 05.08.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 12.08.2016

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05.08.2016

Cereri Mărci publicate în data de 12.08.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05481

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/08/2016 HELIAE DEVELOPMENT LLC

NYAXA

2 M 2016 05482

05/08/2016 HELIAE DEVELOPMENT LLC

PHYDELITY

3 M 2016 05483

05/08/2016 S.C. BLITZTRANS IMPEX S.R.L.

webpiesa.ro

4 M 2016 05484

05/08/2016 DEZSO KAROLY-BALINT
OJEDA GARCIA FRANCISCO

La caña

5 M 2016 05485

05/08/2016 S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.

MONO Diversità

6 M 2016 05486

05/08/2016 CUSTURA MONICA
DRĂGOI ADRIAN

FINCA DRĂGĂŞANI

7 M 2016 05487

05/08/2016 S.C. FINSOURCE S.A.

SUN METER - Modul inteligent
de a te bucura de soare

8 M 2016 05488

05/08/2016 S.C. CASA MAIEREANA S.R.L.

Casa Maiereana

9 M 2016 05489

05/08/2016 ZLOTEA MIRELA

trenta pizza

10 M 2016 05490

05/08/2016 S.C. STEILMANN ROMANIA
S.R.L.

steilmann

11 M 2016 05491

05/08/2016 GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC
HOFMAN PATRICK ANDRE M

LE CONSUL - HAUTE CUISINE HAUTE PATISSERIE

12 M 2016 05492

05/08/2016 GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC
HOFMAN PATRICK ANDRE M

LE CONSUL - HAUTE CUISINE HAUTE PATISSERIE

13 M 2016 05493

05/08/2016 GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC
HOFMAN PATRICK ANDRE M

LC LE CONSUL - HAUTE
CUISINE - HAUTE PATISSERIE

14 M 2016 05494

05/08/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L.

ABATORUL PERIŞ CONTINUĂM
TRADIŢIA CĂRNII

15 M 2016 05495

05/08/2016 MUNICIPIUL BRAILA PRIN
PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAILA

16 M 2016 05497

05/08/2016 IVANESCU BOGDAN MIRCEA

1

Denumire
Marcă
(540)

ISOFLECT SISTEME
PERFORMANTE PENTRU
IZOLATII TERMICE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 05499

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/08/2016 POPA IOAN

Denumire
Marcă
(540)
Pur şi sigur de la bob la furculiţă

18 M 2016 05500

05/08/2016 POPA IOAN

Fermele Transavia Fragedo

19 M 2016 05502

05/08/2016 S.C. ZAREA S.A.

ZAREA BELLA VITA

20 M 2016 05503

05/08/2016 S.C. RAW'Z VEGAN CAKES
S.R.L.

RAW'Z RAW VEGAN CAKES

2
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(210) M 2016 05493
(151) 05/08/2016
(732) GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC, Square
Sainctelette 5, 1000, BRUXELLES
BELGIA
(732) HOFMAN PATRICK ANDRE M,
Str. Square Sainctelette 5, 1000,
BRUXELLES BELGIA
(540)

(210) M 2016 05494
(151) 05/08/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.
Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI
(540)

LC LE CONSUL - HAUTE CUISINE HAUTE PATISSERIE
(531) Clasificare Viena:240307; 260118;
270501; 270522; 270524;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

ABATORUL PERIŞ CONTINUĂM
TRADIŢIA CĂRNII
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:030418; 260415;
260418; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, extracte şi preparate din carne.
31 Animale vii.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29 şi 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
44 Creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi
păsărilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05495
(151) 05/08/2016
(732) MUNICIPIUL BRAILA PRIN
PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAILA, Piaţa Independenţei nr. 1,
Judeţul Brăila, BRĂILA ROMANIA

(210) M 2016 05497
(151) 05/08/2016
(732) IVANESCU BOGDAN MIRCEA,
Aleea Textilistului nr. 23A, judeţul
Olt, 230004, SLATINA ROMANIA
(540)

(540)

ISOFLECT SISTEME PERFORMANTE
PENTRU IZOLATII TERMICE
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:260106; 261108;
261325; 270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:070101; 070106;
070108; 070125; 170102; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; 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; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05499
(151) 05/08/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05500
(151) 05/08/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(540)
Pur şi sigur de la bob la furculiţă
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

Fermele Transavia Fragedo
(591) Culori revendicate:verde (pantone
3435 C), roşu (pantone 485 C),alb, bej
(531) Clasificare Viena:030719; 240109;
260118; 270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05481
(151) 05/08/2016
(732) HELIAE DEVELOPMENT LLC,
578 E Germann Road, Gilbert, 85297,
ARIZONA S.U.A.
(740) M U S A T
&
ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05482
(151) 05/08/2016
(732) HELIAE DEVELOPMENT LLC,
578 E Germann Road, Gilbert, 85297,
ARIZONA S.U.A.
(740) M U S A T
&
ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)
NYAXA

PHYDELITY

(300) Prioritate invocată:
86/915,283/22/02/2016/US

(300) Prioritate invocată:
86/915,186/22/02/2016/US

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente nutritive sau dietetice pentru
anumite acvatice care produc antioxidanţi.
31 Hrană sau nutreţ pentru animale acvatice,
respectiv peşti.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Amelioratori pentru sol, modificatori pentru
sol, modificatori ai plantelor şi îngrăşăminte
de tipul substanţelor nutritive pentru sol şi
plante, pentru utilizare în agricultură şi
horticultură şi anume pentru produsele
vegetale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05483
(151) 05/08/2016
(732) S.C. BLITZTRANS IMPEX S.R.L.,
Bd. Dacia nr. 72B, et. 2, ap. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

webpiesa.ro
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(210) M 2016 05484
(151) 05/08/2016
(732) DEZSO KAROLY-BALINT, Str.
Szondi nr. 18, ap. 7, , BUDAPESTA
UNGARIA
(732) OJEDA GARCIA FRANCISCO,
Avda. Alejandro del Castillo 67, San
Bartolome de Titajana, , SAN
FERNANDO SPANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(531) Clasificare Viena:150703; 180114;
180123; 270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vânzări en gross şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv în mediul on-line şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
cât mai comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
servicii, inclusiv on-line pe internet;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legătura cu acestea; activităţi de
import-export; lanţ de magazine şi magazine
on-line specializate.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii; livrări de
bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

La caña
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:030402; 030404;
030424; 270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; 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; caractere
tipografice; forme de tipar.
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.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

condimente, mirodenii; gheaţă.
39 Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, baruri, bodegi de vinuri, bufet
salate, bufete cu autoservire, cantine, cafenele,
ceainării, spaţii pentru festivităţi şi facilităţi
temporare de reuniuni.
43 Restaurante şi cazare temporară, asigurarea
de hrană şi băuturi, catering.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05485
(151) 05/08/2016
(732) S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.,
Bd. Constantin Brâncuşi nr. 12/A,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) OPREA I. PATRICIA DIANA CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ŞI SERVICII, DESENE ŞI
MODELE INDUSTRIALE, Str.
Dimitrie Gusti nr. 4-6, ap. 3A, judeţul
Cluj CLUJ-NAPOCA
(540)

MONO Diversità
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceaiuri, cacao, zahăr şi înlocuitori ai
acestora, orez, tapioca, sago; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;

(210) M 2016 05486
(151) 05/08/2016
(732) CUSTURA MONICA, Intr. General
Grigore Cantilli nr. 6, sc. 1, et. 3, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) DRĂGOI ADRIAN, Şos. Virtuţii nr.
8, bl. R13, sc. 2, ap. 100, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) PATENTPOINT S.R.L., Str. Doinei
nr. 78B, et.2, ap.20, comuna
Dobroieşti, judeţ Ilfov sat FUNDENI
(540)

FINCA DRĂGĂŞANI
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, ghete de
sport, ghete de ski, ghete de fotbal, crampoane
pentru ghete de fotbal, pantofi de fotbal,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, haine,
îmbrăcăminte pentru ciclişti, întăritoare de
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călcâi pentru încălţăminte, galoşi, dispozitive
anti-alunecare pentru încălţăminte, sandale de
baie, papuci de baie, pantofi pentru plajă,
întăritoare de călcâi pentru ciorapi, ciorapi de
damă, branţuri, aplicaţii anti-alunecare pentru
încălţăminte, sandale, tălpi pentru
încălţăminte, şosete, tricouri de sport, ciorapi,
tricouri cu mânecă scurtă, îmbrăcăminte
rezistentă la apă, costume de neopren pentru
ski pe apă, jachete, jachete matlasate, tricouri,
tricotaje (îmbrăcăminte).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
publicitate, publicitate online pe o reţea de
computere; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
agenţii de import-export; marketing; cercetare
de marketing.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05487
(151) 05/08/2016
(732) S.C. FINSOURCE S.A., Str. Barajul
Argeş nr. 41A, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SUN METER - Modul inteligent de a te
bucura de soare
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
100), roz portocaliu (Pantone 155), roz
(Pantone 217), roşu (Pantone 186),
negru

(531) Clasificare Viena:010302; 170517;
170525; 270501; 270517; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 pentru industrie.
2 Coloranti, 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.
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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
16 Hârtie şi carton; 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; caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
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oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05488
(151) 05/08/2016
(732) S.C. CASA MAIEREANA S.R.L.,
Str. Valea Aniesului nr. 188, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 427131, ANIES
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05489
(151) 05/08/2016
(732) ZLOTEA MIRELA, Intrarea
Transilvania nr. 51, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

trenta pizza
Casa Maiereana

(531) Clasificare Viena:040503; 060704;
060725; 070125; 080725; 260116;

(531) Clasificare Viena:070108; 070109;
070110; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Preparate din cereale; produse de patiserie;
sosuri (condimente); pizza; sandwich-uri; sos
tomat; ketchup; paste.
35 Publicitate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a produselor alimentare
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod.
39 Livrarea de produse alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05490
(151) 05/08/2016
(732) S.C. STEILMANN ROMANIA
S.R.L., Splaiul Unirii nr. 76, sector 4,,
040037, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05491
(151) 05/08/2016
(732) GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC, Square
Sainctelette 5, 1000, BRUXELLES
BELGIA
(732) HOFMAN PATRICK ANDRE M,
Str. Square Sainctelette 5, 1000,
BRUXELLES BELGIA
(540)

steilmann
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

LE CONSUL - HAUTE CUISINE HAUTE PATISSERIE
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05502
(151) 05/08/2016
(732) S.C. ZAREA S.A., Str. B-dul
Bucureştii Noi nr. 176, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 05503
(151) 05/08/2016
(732) S.C. RAW'Z VEGAN CAKES
S.R.L., Str. Leordeni nr. 115, Judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

ZAREA BELLA VITA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

RAW'Z RAW VEGAN CAKES
(531) Clasificare Viena:080117; 080118;
110302; 250706; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de cofetărie şi gelaterie, servicii de
catering, servicii oferite de cafenele, patiserii,
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05492
(151) 05/08/2016
(732) GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC, Square
Sainctelette 5, 1000, BRUXELLES
BELGIA
(732) HOFMAN PATRICK ANDRE M,
Str. Square Sainctelette 5, 1000,
BRUXELLES BELGIA
(540)

(531) Clasificare Viena:240307; 260118;
270501; 270522; 270524; 290112;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

LC LE CONSUL - HAUTE CUISINE HAUTE PATISSERIE
(591) Culori revendicate:albastru închis,
auriu

˜˜˜˜˜˜˜

