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Cereri Mărci publicate în data de 17/08/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05443 10/08/2016 DIALECT CONSULTING S.R.L. Observator de Ilfov

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMARE
ŞI ATITUDINE

2 M 2016 05456 10/08/2016 CONSTANTINESCU
DRAGOS-VIRGIL

HOTEL IZVOARE CĂCIULATA

3 M 2016 05557 10/08/2016 MIHAI GHEORGHE Uniunea Salvati Bucurestiul

4 M 2016 05558 10/08/2016 MIHAI GHEORGHE Uniunea Salvati Romania

5 M 2016 05559 10/08/2016 S.C. AMADEUS PRODUCTION
S.R.L.

XFINDER

6 M 2016 05560 10/08/2016 S.C. NOUA TEI COM S.R.L. Noua Tei

7 M 2016 05561 10/08/2016 ZUPFINESTRE S.R.L. ZUPFINESTRE

8 M 2016 05562 10/08/2016 OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
CLUJ-NAPOCA

Opera Aperta

9 M 2016 05563 10/08/2016 IVAŞCU ALICE-RAMONA PARCUL
VISĂTORILOR-FÂNTÂNA
VISĂTORILOR

10 M 2016 05564 10/08/2016 IVAŞCU ALICE-RAMONA MATINEELE ARTELOR

11 M 2016 05565 10/08/2016 S.C. TRUST INSOLVENCY SPRL TRUST Insolvency

12 M 2016 05566 10/08/2016 S.C. CUSTODY SECURITY S.R.L. CUSTODY SECURITY

13 M 2016 05567 10/08/2016 KESOUDI ANASTASIA EXPERTBEAUTY
PROFESSIONAL SHOPS

14 M 2016 05568 10/08/2016 FUNDATIA ROMANIAN
BUSINESS SCHOOL

METROPOLITANĂ ARC

15 M 2016 05569 10/08/2016 S.C. ALMERA INTERNATIONAL
S.R.L.

16 M 2016 05570 10/08/2016 S.C. 3F PLANTAMED S.R.L. 3F PlantaMed

17 M 2016 05571 10/08/2016 KHATEEB ASHRAF INFINITTY
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18 M 2016 05572 10/08/2016 S.C. GREENLIGHT ECOSYSTEM
S.R.L.

Solar PRO

19 M 2016 05573 10/08/2016 CRETU ROBERT ALEXANDRU
TIBERIU

T&G

20 M 2016 05574 10/08/2016 PAPUC C. M. ELENA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PăpuşA cosmetics

21 M 2016 05575 10/08/2016 S.C. ALVAL INTERNATIONAL
S.R.L.

PMR PALATUL MOGOŞOAIA
restaurant & events
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(210) M 2016 05456
(151) 10/08/2016
(732) C O N S T A N T I N E S C U

DRAGOS-VIRGIL, Str. Grigore
Procopiu nr. 2A, Jude ul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

HOTEL IZVOARE CĂCIULATA

(591) Culori revendicate:negru, pantone 356
C, pantone 639 C

  
(531) Clasificare Viena:011524; 050313;

261113; 270501; 270512; 290113;  

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien  i de îngrijire a frumuse ii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultur , horticultur  i de silvicultur .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05443
(151) 10/08/2016
(732) DIALECT CONSULTING S.R.L.,

Pia a Charles de Gaulle nr. 15, sect. 1,
, BUCURE TI ROMANIA 

(540)

Observator de Ilfov SĂPTĂMÂNAL DE
INFORMARE ŞI ATITUDINE

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  (531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290112;  

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

16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru leg torie; fotografii; papet rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet rie sau
menaj; materiale pentru arti ti; pensule;
ma ini de scris i articole de birou (cu
excep ia mobilierului); materiale de instruire
sau înv mânt (cu excep ia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; cli ee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
39 Transport; ambalarea i depozitarea
marfurilor.
45 Servicii juridice, servicii personale i
sociale oferite de c tre ter i, destinate s
satisfac  nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05563
(151) 10/08/2016
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA, Str.

Armoniei, nr. 6A, ap. A, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

PARCUL VISĂTORILOR-FÂNTÂNA
VISĂTORILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05564
(151) 10/08/2016
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA, Str.

Armoniei, nr. 6A, ap. A, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

MATINEELE ARTELOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05565
(151) 10/08/2016
(732) S.C. TRUST INSOLVENCY SPRL,

Calea Grivi ei nr. 216, bl. I, sc. B, ap.
46, sector 1, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

TRUST Insolvency

(591) Culori revendicate:roz, violet, mov,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270502; 290113;  

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

45 Servicii oferite de juri ti, asisten i juridici
i avoca i unor persoane, grupuri de persoane,
organiza ii sau întreprinderi (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05572
(151) 10/08/2016
(732) S.C. GREENLIGHT ECOSYSTEM

S.R.L., Str. George Cair nr. 11, bl. 11,
ap. 12, jude ul Dâmbovi a, ,
TÂRGOVI TE ROMANIA 

(540)

Solar PRO

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:010302; 260103;

260207; 270501; 270508; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul ter ilor cu produse
din sfera energiei alternative, însemnând, f r
a ne limita la, panouri solare termice (care
produc ap  cald  menajera), panouri solare
fotovoltaice (panourile fotovoltaice
transform  radia ia solar  în energie electric ),
obiecte de iluminat ecologice (becuri led,
becuri economice, becuri alimentate cu
panouri fotovoltaice, dispozitive de producere
a energiei electrice sau termice din surse
ecologice (solare, eoliene, acvatice), (cu
excep ia transportului lor) permi ând
consumatorilor s  le vad  i s  le cumpere
comod.
37 Servicii de asamblare (montare) a
panourilor solare, atât termice cât i
fotovoltaice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05570
(151) 10/08/2016
(732) S.C. 3F PLANTAMED S.R.L., Calea

Victoriei nr. 103-105, parter, camera
3, sector 1, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cu itul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCURE TI

(540)

3F PlantaMed

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

  
(531) Clasificare Viena:050313; 191321;

270501; 270701; 270711; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul ter ilor cu produse
de înfrumuse are i îngrijire personal ,
cosmetice, produse de toalet , preparate de
îngrijire a pielii, preparate de îngrijire a
p rului, parfumuri i produse pentru
tratamente de înfrumuse are, produse
farmaceutice, suplimente alimentare, produse
sanitare de uz medical, substan e dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat;
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materiale pentru plombarea din ilor i pentru
amprente dentare, dispozitive medicale (cu
excep ia transportului lor) permi ând
consumatorilor s  le vad  i s  le cumpere
comod, prin magazine, prin comer  on-line,
prin comand  on-line.
39 Transport; ambalare i depozitare, precum
i servicii de distribu ie în leg tur  cu produse
de înfrumuse are i îngrijire personal ,
cosmetice, produse de toalet , preparate de
îngrijire a pielii, preparate de îngrijire a
parului, parfumuri i produse pentru
tratamente de înfrumuse are, produse
farmaceutice, suplimente alimentare, produse
sanitare de uz medical, substan e dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea din ilor i pentru
amprente dentare, dispozitive medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05571
(151) 10/08/2016
(732) KHATEEB ASHRAF, Str. Arh. Ion

Berindei nr. 5, bl. OD21B, sc. E, et. 6,
ap. 204, sector 2, , BUCURE TI
ROMANIA 

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

(540)

INFINITTY

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

5 Produse pentru distrugerea d un torilor;
fungicide, erbicide, produse repelente pentru
ân ari, pastile anti- ân ari, leucoplast de uz
medical.
11 Becuri pentru luminat.
16 Adezivi (lipici) pentru papet rie sau menaj;
articole pentru birou: pixuri.
17 Band  adeziv  izolatoare.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul ter ilor a diverselor produse, în mod
special a celor solicitate la înregistrare, (cu
excep ia transportului lor) permi ând
consumatorilor s  le vad  i s  le
achizi ioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi i prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05573
(151) 10/08/2016
(732) CRETU ROBERT ALEXANDRU

TIBERIU, B-dul Dimitrie Cantemir
nr. 19, bl. 5, sc. A, ap. 7, sector 4, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

T&G

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05574
(151) 10/08/2016
(732) P A P U C  C .  M .  E L E N A

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. 1 Decembrie nr.
73, Comuna Berca, jude ul Buz u, ,
SAT VALEA NUCULUI ROMANIA

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIAL , Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

PăpuşA cosmetics

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510;  

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

3 Produse cosmetice; uleiuri naturale de uz
cosmetic; uleiuri naturale pentru parfumuri;
uleiuri esen iale naturale; parfumuri naturale;
creme cosmetice; s punuri cosmetice;
cosmetice i preparate cosmetice; uleiuri
minerale (cosmetice); produse cosmetice
hidratante; creme fluide (cosmetice); m ti de
piele (cosmetice); creme de noapte
(cosmetice); produse cosmetice pentru piele;
produse cosmetice pentru sprâncene; geluri
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cosmetice pentru ochi; creme tonifiante
(produse cosmetice); geluri hidratante
(produse cosmetice); produse cosmetice
pentru sp larea fe ei; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii; cosmetice de îngrijire
a frumuse ii.
35 Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu am nuntul pentru produse
cosmetice i de înfrumuse are; servicii de
vânzare cu ridicata în leg tur  cu produse de
toalet ; consiliere pentru clien i cu privire la
produse de consum în leg tur  cu cosmeticele;
furnizarea de informa ii despre produse de
larg consum, i anume cu privire la cosmetice;
furnizare de informa ii de afaceri prin
intermediul unui site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05575
(151) 10/08/2016
(732) S.C. ALVAL INTERNATIONAL

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 221,
subsol S1, sector 5, , BUCURE TI
ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCURE TI

(540)

PMR PALATUL MOGOŞOAIA
restaurant & events

(591) Culori revendicate:albastru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

260106; 260118; 270501; 270522;
290112;  

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05566
(151) 10/08/2016
(732) S.C. CUSTODY SECURITY S.R.L.,

Aleea Metalurgi tilor nr. 5, bl. 53A,
sc. A, et. 4, ap. 17, Jud. Prahova, ,
PLOIE TI ROMANIA 

(540)

CUSTODY SECURITY

  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protec ia bunurilor i persoanelor:
servicii personale i sociale oferite de ter i
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05567
(151) 10/08/2016
(732) KESOUDI ANASTASIA, Bdul.

Regina Maria nr. 14, sector 4, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

EXPERTBEAUTY PROFESSIONAL
SHOPS

  

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

3 În lbitori i alte preparate pentru sp lare;
preparate pentru cur are, lustruire, degresare
i preparate abrazive; s punuri, parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r,
past  de din i.
10 Aparate i instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice i de uz veterinar,
membre, ochi i din i artificiali; articole
ortopedice, material de sutur .
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien  i frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultur ,
horticultur  i silvicultur .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05568
(151) 10/08/2016
(732) F U N D A T I A  R O M A N I A N

BUSINESS SCHOOL ,  S t r .
Locotenent Aviator Gheorghe Caranda
nr. 12, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

METROPOLITANĂ ARC

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05569
(151) 10/08/2016
(732) S.C. ALMERA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Br ilei nr. 68, bl.BR3,
ap.192, jude  Gala i, *, GALA I
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cu itul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCURE TI

(540)

(591) Culori revendicate:maro, maro închis,
maro deschis

(531) Clasificare Viena:110102; 290107;  

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

29 Lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 10/08/2016

11

comestibile. 
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
f in  i preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie i cofet rie, înghe at ; miere,
sirop de melas ; drojdie, praf de copt; sare,
mu tar; o et, sosuri; condimente; ghea .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi i sucuri din
fructe; siropuri i alte produse pentru
prepararea b uturilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05557
(151) 10/08/2016
(732) MIHAI GHEORGHE, Str. Grîului

nr. 21, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(540)

Uniunea Salvati Bucurestiul

  

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

36 Servicii de strângere de fonduri i
sponzoriz ri financiare.
45 Servicii personale i sociale; servicii
politice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05558
(151) 10/08/2016
(732) MIHAI GHEORGHE, Str. Grîului

nr. 21, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(540)

Uniunea Salvati Romania

  

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

36 Servicii de strângere de fonduri i
sponzoriz ri financiare.
45 Servicii personale i sociale; servicii
politice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05559
(151) 10/08/2016
(732) S.C. AMADEUS PRODUCTION

S.R.L., Intrarea Cri ul Alb nr. 17,
sect. 4, , BUCURE TI ROMANIA 

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

(540)

XFINDER

(591) Culori revendicate:albastru, ro u

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260411;

260416; 260725; 270501; 270510;
290113;  

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

9 Software; program de calculator.
42 Consultan  în crearea i dezvoltarea
programelor de calculator; consultan  în
crearea i dezvoltarea a hardware-ului pentru
calculator; mentenan a software-urilor pentru
computer; analiza software-ului pentru
computer; design pentru sisteme de computer;
crearea i mentenan a site-urilor pentru al ii;

g zduirea site-urilor web; închiriere a
softurilor pentru computer; închirierea
serverelor web; servicii de personalizare de
software; eliminarea erorilor software de
calculator pentru ter i; realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator;
servicii de consultan  în materie de interfe e
om-ma in  pentru software de calculator;
dezvoltare software, programare i
implementare; proiectare de software de
realitate virtual ; crearea i dezvoltarea
calculatoarelor i a programele de calculator;
furnizare de servicii de aplica ii informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05560
(151) 10/08/2016
(732) S.C. NOUA TEI COM S.R.L., Str.

Principe Ferdinand nr. 47, jud. Buz u,
125300 ,  RÂMNICU S RAT
ROMANIA 

(540)

Noua Tei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale adezive pentru industria
construc iilor.
2 Materiale folosite la protejarea construc iilor
(vopsele); materiale folosite la între inerea
construc iilor (vopsele); materiale folosite în
scopul protej rii de construc ii (vopsele);
acoperiri din materiale plastice (vopsele)
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folosite în construc ii; materiale sub form  de
straturi de protec ie pentru construc ii
(vopsele).
6 Materiale metalice pentru construc ii;
materiale metalice refractare pentru
construc ii; intradosuri (materiale metalice de
construc ii); materiale metalice de înt rire
pentru construc ii; marchize din metal
(materiale de construc ii); materiale de înt rire
din metal pentru construc ii; corniere metalice
pentru rigips (materiale de construc ii);
materiale refractare metalice arse (material de
construc ii); materiale de construc ii i
elemente din metal; reazeme pentru poduri
(materiale de construc ii) metalice; materiale
de construc ii (metalice) sub form  de
panouri; materiale de construc ii (metalice)
sub form  de foi; materiale de construc ii
(metalice) sub form  de pl ci.
17 Materiale izolante pentru construc ii;
materiale de etan are pentru îmbin ri în
construc ii; materiale fonoizolante din azbest
(care nu sunt folosite pentru construc ii);
materiale de izola ie din fibr  de sticl
destinate utiliz rii în construc ii; materiale
pentru izola ie fonic  din lân  de piatr  (care
nu sunt folosite în construc ii).
19 Materiale de construc ii din materiale
plastice; bu teni (materiale de construc ii);
materiale de construc ii nemetalice; marmur
(materiale de construc ii); tencuieli (materiale
de construc ii); materiale pentru controlul
eroziunii (construc ii); materiale de
construc ii, din lemn; pl ci fibrolemnoase
(materiale de construc ii); materiale esute
nemetalice folosite în construc ii; materiale
laminate nemetalice folosite în construc ii;
placa din paie materiale de construc ii;
materiale de construc ii nemetalice pentru
nivelare; materiale plastice expandate folosite
în construc ii; materiale plastice transparente
folosite în construc ii; materiale de construc ii

din fibre minerale; placaje de piatr  (materiale
de construc ii); paravane nemetalice folosite
ca materiale de construc ii; materiale de
funda ie (nemetalice) folosite în construc ii;
materiale de etan are ignifuge folosite în
construc ii; scânduri din materiale nemetalice
utilizate în construc ii; materiale de stabilizare
nemetalice folosite la construc ii; materiale de
construc ii nemetalice cu propriet i acustice;
materiale de construc ii pe baz  de bitum;
plac ri exterioare din vinil (materiale de
construc ii); materiale din sticl  laminat
folosite în construc ii; reazeme pentru poduri
(materiale de construc ii) nemetalice; panouri
translucide realizate din materiale plastice
pentru construc ii; materiale de construc ii
confec ionate din fibre de piatr ; materiale de
construc ii din beton armat cu materiale
plastice i fibr  de sticl ; rosturi de dilata ie
din materiale nemetalice folosite în
construc ii; materiale de stabilizare nemetalice
(geotextile) pentru utilizarea în construc ii;
materiale de protec ie la incendiu nemetalice
utilizate în construc ii; materiale textile
ne esute realizate din fibre sintetice destinate
utilizarii în industria constructiilor.
20 Suporturi în consol  din materiale
nemetalice, altele decât pentru construc ii
(mobilier).
35 Servicii de comer  cu am nuntul cu privire
la materiale de construc ii.
42 Controlul calit ii materialelor de
construc ii; analiza comportamentului
structural al materialelor de construc ii.
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(210) M 2016 05561
(151) 10/08/2016
(732) ZUPFINESTRE S.R.L., os.

Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. D, et. 2,
ap. 7, jud. Ia i, 700712, IA I
ROMANIA 

(540)

ZUPFINESTRE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:070302; 260409;

270501; 290104;  

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

6 Produse metalice, în special profile de
ferestre i de u i; tâmpl rie din aluminiu;
ferestre i u i din aluminiu; u i metalice, cadre
metalice pentru u i, dispozitive de închidere i
deschidere pentru u i (neelectrice), feronerie
pentru u i, garnituri metalice pentru u i, inele
i mânere metalice pentru u i, arm turi
metalice pentru u i, dispozitive de închidere i
deschidere pentru u i neelectrice, opritoare
metalice pentru u i; accesorii pentru ferestre i
u i, în special profile metalice de sus inere
(înt rire), cuplare i instalare; piese metalice,
ob inute prin injec ie, pentru sus inerea
(înt rirea), asamblarea i instalarea u ilor i
ferestrelor; materiale de construc ie metalice;
construc ii transportabile metalice.
19 Materiale de construc ie nemetalice;
construc ii transportabile nemetalice; profile
de ferestre i de u i nemetalice; ferestre i u i
nemetalice; sticl  pentru construc ii i

elemente de construc ii, pachete termoizolante
din sticl ; geam termoizolant; u i, ferestre i
rame din material plastic; tâmpl rie din pvc.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale;servicii de import-export în
domeniu; regruparea în avantajul ter ilor a
produselor din clasele 6 i 19 (cu excep ia
transportului lor) permi ând consumatorilor s
le vad  i s  le cumpere comod; servicii de
import-export, lan  de magazine.
37 Construc ii; repara ii; servicii de instala ii;
servicii de montaj; instal ri, repara ii i
între inere u i, ferestre; servicii de tâmpl rie,
în special din aluminiu i pvc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05562
(151) 10/08/2016
(732) OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CLUJ-NAPOCA, Pia a tefan cel
Mare nr. 2-4, jude ul Cluj, 400 081,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Opera Aperta

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

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