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Cereri M|rci publicate în data de 18/01/2017 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00067 11/01/2017 S.C. EOLICA TECHNICAL

SUPPORT S.R.L.
ETS

2 M 2017 00122 11/01/2017 NEACSU MIHAIL ALEXANDRU
NEACSU ALEXANDRA COSTINA

Zevo

3 M 2017 00123 11/01/2017 APINIM S.R.L. FOLIPLANT ÎNGR{Ô{MÂNT
FOLIAR UNIVERSAL

4 M 2017 00124 11/01/2017 PORST MARIANA
ANGHEL DIANA

Presto Mereu la fel de bun|

5 M 2017 00125 11/01/2017 SOLDEA DANIEL BOTEZ EVENTS

6 M 2017 00126 11/01/2017 SOLDEA DANIEL BOTEZ.COM

7 M 2017 00127 11/01/2017 CORDUNEANU IOANA semne cusute

8 M 2017 00128 11/01/2017 S.C. TENUTA ODOBESTI S.R.L. GENERAL RAÔCU 1933

9 M 2017 00129 11/01/2017 ROTARU NARCIS-VASILE
URSACHI LUIS-DORIAN

Formatia Luxor Suceava

10 M 2017 00130 11/01/2017 TEODORESCU DANUT-ADRIAN expressGSM

11 M 2017 00132 11/01/2017 S.C. JOHNSON & SON, INC. LUSCIOUS CHERRY & PEONY

12 M 2017 00133 11/01/2017 CLUB SPORTIV GOLD WIN GW

13 M 2017 00134 11/01/2017 S.C. ALEXANDER PHONE
SERVICE S.R.L.

Kitchen Tools

14 M 2017 00135 11/01/2017 WALMARK a. s. Proenzi. Îngrijire complex|.

15 M 2017 00136 11/01/2017 BRATOSIN CARLA-ALINA
BARNEA GABRIELA-NADIA
GALUSTYAN
CRISTIN-VERONICA

Mind Gift

16 M 2017 00137 11/01/2017 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. LifeImpulse Detox Super Colon
Cleanse

17 M 2017 00138 11/01/2017 IND CEMA INTERNATIONAL
S.R.L.

Vindem-ieftin.ro Casa de
Comenzi
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(210) M 2017 00067
(151) 11/01/2017
(732) S.C. EOLICA TECHNICAL

SUPPORT S.R.L., Sat Bucov nr.
1243E, jud. Prahova, 107110,
BUCOV ROMANIA 

(540)

ETS

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270315; 270510;

290104;  

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

9 Echipament de protecţie împotriva căderii.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
construcţii, construcţii civile şi industriale,
demolări, reparaţii, servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00129
(151) 11/01/2017
(732) ROTARU NARCIS-VASILE, Str.

Brînduşei nr. 2, bl. 35, sc. B, et. 4, ap.
17, Judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(732) URSACHI LUIS-DORIAN, Bdul.
George Enescu nr. 16F, bl. 16F, et. 2,
ap. 12, Judeţul Suceava, , SUCEAVA
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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Formatia Luxor Suceava

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/01/2017

3

(210) M 2017 00130
(151) 11/01/2017
(732) TEODORESCU DANUT-ADRIAN,

Şoseaua Nationala nr. 194, bl. D,
parter, Judeţul Iaşi, 700242, IAŞI
ROMANIA 

(540)

expressGSM

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270522; 290112;  

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

37 Reparaţii de telefoane; instalare şi reparaţii
de hardware de calculator; instalare şi reparare
de hardware de telecomunicaţii; instalare
hardware de calculator şi a aparatelor de
telecomunicaţii, întreţinere şi reparare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00122
(151) 11/01/2017
(732) NEACSU MIHAIL ALEXANDRU,

Str. Traian Popovici nr. 89, bl. B-10,
ap. 11, sector 3, 031424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) N E A C S U  A L E X A N D R A
COSTINA, Str. Traian Popovici nr.
89, bl. B-10, ap. 11, sector 3, 0313424,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zevo

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270501;  

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

18 Genţi; bagaje (genţi); genţi casual; genţi
din piele; genţi servietă; genţi diplomat; genţi
sportive; genţi de stradă; genţi pentru şcolari;
genţi de pânză; genţi de mână; genţi de
călătorie; genţi pentru haine; genţi de umăr;
genţi de plajă; genţi de seară; genţi pentru
şcolari; genţi pentru drumeţii; genţi de mână
(poşete); genţi de voiaj de mână; genţi de
cumpărături din piele; genţi din imitaţie de
piele; genţi de mână pentru bărbaţi; genţi de
voiaj pentru avion; genţi impermeabile; genţi
din pânză; genţi fabricate din pânză; serviete
şi genţi diplomat; genţi diplomat pentru
documente; genţi flexibile pentru haine; genţi
pentru îmbrăcăminte sport; poşete mici (genţi
de mână); piele şi imitaţii de piele; piei de
animale; genţi de voiaj şi de transport;
umbrele, umbrele de soare.
25 Balerini (încălţăminte); saboţi
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(încălţăminte); încălţăminte pentru femei;
încălţăminte de plajă; încălţăminte de stradă;
încălţăminte pentru bărbaţi; balerine
(încălţăminte de damă); încălţăminte pentru
bărbaţi şi femei; încălţăminte de plajă şi
sandale; îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00123
(151) 11/01/2017
(732) APINIM S.R.L., B-dul Transilvaniei

nr. 12, bl. 27, ap. 27, judeţul Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

FOLIPLANT ÎNGRĂŞĂMÂNT FOLIAR
UNIVERSAL

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:261301; 270501;

290112;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte

pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00124
(151) 11/01/2017
(732) P O R S T  M A R I A N A ,  S t r .

Mărgeanului nr. 22, bl. M35, sc. 1, et.
2, ap. 11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ANGHEL DIANA, Str. Novaci nr. 4,
bl. S9, sc. 2, et. 5, ap. 58, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Presto Mereu la fel de bună

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

270501; 270511; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00125
(151) 11/01/2017
(732) SOLDEA DANIEL, Judeţul Giurgiu,

, Comuna Putineiu ROMANIA 

(540)

BOTEZ EVENTS

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00126
(151) 11/01/2017
(732) SOLDEA DANIEL, Judeţul Giurgiu,

, Comuna Putineiu ROMANIA 

(540)

BOTEZ.COM

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00127
(151) 11/01/2017
(732) CORDUNEANU IOANA, Bd. Ion

Mihalache nr. 47, bl. 16A, ap. 12, sect.
1, 011173, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

semne cusute

  
(531) Clasificare Viena:090109; 260323;

270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil. 
24 Tesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00128
(151) 11/01/2017
(732) S.C. TENUTA ODOBESTI S.R.L.,

Str. Măgura nr. 1, Jud. Vrancea,
625300, ODOBEŞTI ROMANIA 

(540)

GENERAL RAŞCU 1933

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

270711;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00132
(151) 11/01/2017
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525

Howe Street, WI 53403, RACINE
S.U.A. WISCONSIN

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

(540)

LUSCIOUS CHERRY & PEONY

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

3 Parfumuri de cameră sau ambientale; uleiuri
esenţiale ambientale; preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului; preparate pentru

parfumarea aerului; potpuriuri; tămâie.
4 Lumânări, lumânări parfumate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00136
(151) 11/01/2017
(732) BRATOSIN CARLA-ALINA, Str.

Fălticeni nr. 32, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BARNEA GABRIELA-NADIA, Str.
Hispania nr. 28A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G A L U S T Y A N
CRISTIN-VERONICA, Str. Doamna
Ghica, nr. 32, bl. 12 Sud, sc. A, et. 8,
ap. 25, sector 2, , 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)

Mind Gift

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 2925C), albastru mediu
(pantone 7315C), albastru închis
(pantone 653C), galben (pantone
YellowC)
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(531) Clasificare Viena:261325; 270511;
290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare, (solicitam protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton; 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; caractere tipografice;
clişee, (solicitam protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în aceasta clasa
conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Căciun, (solicitam protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; regruparea in avantajul terţilor a

produselor solicitate în clasele 9, 16 si 28 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi sa 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, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.
38 Telecomunicaţii, (solicitam protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00137
(151) 11/01/2017
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

LifeImpulse Detox Super Colon Cleanse
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(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru, galben, roz, violet, bej, orange,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:031301; 250119;

270511; 290115;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale;
suplimente alimentare cu extracte de plante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00138
(151) 11/01/2017
(732) IND CEMA INTERNATIONAL

S.R.L., Nr. 384, Comuna Podgoria,
Jud. Buzău, , SAT PODGORIA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

Vindem-ieftin.ro Casa de Comenzi

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

270508; 270511; 290112;  

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

35 Difuzarea de anunţuri publicitare şi
anunţuri comerciale; compilare de anunţuri
publicitare; pregătire de anunţuri publicitare;
distribuire de anunţuri publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; servicii de anunţuri
clasificate; 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 (publicitate);
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet; publicitate şi reclamă; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; 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,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; compilare de anunţuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet; servicii de comenzi online.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
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mărfuri; organizare de călătorii; livrarea de
bunuri; servicii de curier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00133
(151) 11/01/2017
(732) CLUB SPORTIV GOLD WIN,

Calea Călăraşilor nr. 246, bl. 3, sc. 5,
ap. 84, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

GW

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;

260114; 260118; 270501; 270522;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00134
(151) 11/01/2017
(732) S.C. ALEXANDER PHONE

SERVICE S.R.L., Str. Crinului nr.
4B, Cartier Omnis Residence Camera
3, Mansardă în suprafaţă de 13,38 mp,
Comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, ,
SAT TAMASI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 2, ap.
27, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Kitchen Tools

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:110109; 270501;

270509; 290104;  

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

8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; aparate de ras, cutii pentru
tacâmuri, cuţit de răzuit pentru foi de furnir,
cuţit de rindea, cuţit mic de bucătărie pentru
cojirea fructelor şi legumelor, cuţitaşe, cuţite,
cuţite biodegradabile, cuţite confecţionate din
metale preţioase, cuţite de abatoare, cuţite de
aruncare, cuţite de aşchiere , cuţite de brânză,
neelectrice, cuţite de bucătărie, cuţite de
bucătărie cu lamă subţire, cuţite de bucătărie
folosite de bucătari, cuţite de bucătărie
japoneze pentru tocat mărunt, cuţite de
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bucătărie (neelectrice), cuţite de bucătărie
pentru felierea peştelui, cuţite de buzunar,
cuţite de călăfătuire (unelte manuale), cuţite
de feliat brânză (acţionate manual), cuţite de
grădinărit, cuţite de întins (tacâmuri), cuţite de
lamă fixă cu teacă, cuţite de lucru, cuţite de
măcelărie, cuţite de măcelărie (neelectrice),
cuţite de masă, cuţite de masă din oţel
inoxidabil, cuţite de menaj, cuţite de pâine
(acţionate manual), cuţite de paletă, cuţite de
potcovărie, cuţite din argint masiv, cuţite din
ceramic, cuţite, furculiţe şi linguri, cuţite
manuale pentru uz casnic, cuţite pentru
brânzeturi, cuţite pentru bricolaj, cuţite pentru
covoare, cuţite pentru curăţat peşte, cuţite
pentru debavurat, cuţite pentru decojire, cuţite
pentru filetat, cuţite pentru fructe, cuţite
pentru grapefruit, cuţite pentru pâine
(acţionate manual), cuţite pentru pescuit,
cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite pentru
raboteze, cuţite pentru scufundări, cuţite
pentru tăiat carnea, cuţite pentru undiţe pentru
pescuit, cuţite pentru unt, cuţitoaie de
potcovar, deschizătoare de conserve acţionate
manual, deschizătoare de stridii, deschizătoare
neelectrice (acţionate manual) de conserve,
dispozitive de ascuţit cuţite, dispozitive de
curăţat cartofi (cuţite), fiare de gofrat, foarfece
de uz personal (electrice şi neelectrice
acţionate manual), foarfece de casnic,
instrumente pentru prepararea alimentelor,
cuţite de bucătărie şi instrumente de tăiat,
tacâmuri, maşini de găurit, maşini de ras
electrice (acţionate manual), maşini de tuns
electrice (acţionate manual), ondulatoare de
păr electrice (acţionate manual), truse de
manichiură (electrice), truse de pedichiură
electrice, linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri), aparate electrocasnice de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale (acţionate
manual), instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente

de tăiat, tacâmuri (acţionate manual).
11 Ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive
de inducţie a aerului (aer condiţionat), aparate
mobile de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat electrice, extractoare (ventilaţie
sau aer condiţionat), aparate de aer condiţionat
portabile, instalaţii centralizate de aer
condiţionat, ventilatoare pentru aparate de aer
condiţionat, aparate de aer condiţionat pentru
încăperi, aparate de aer condiţionat pentru
vase, unităţi de aer condiţionat pentru
locuinţe, filtre pentru aparate de aer
condiţionat, aparate de aer condiţionat pentru
ferestre, filtre de aer pentru unităţile aparatelor
de aer condiţionat, instalaţii de aer condiţionat
pentru maşini, ventilatoare pentru instalaţii de
aer condiţionat, rotoare (piese pentru aparate
de aer condiţionat), instalaţii de aer
condiţionat pentru uz casnic, aparate de aer
condiţionat pentru uz casnic, ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), instalaţii de aer condiţionat de uz
agricol, instalaţii de aer condiţionat de uz
comercial, aparate de aer condiţionat de uz
comercial, ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalaţiilor de aer condiţionat
de uz casnic, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare axiale (aer condiţionat),
ventilatoare eoliene, ventilatoare de extracţie,
ventilatoare pentru şemineuri, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru
vehicule, ventilatoare de plafon, ventilatoare
de tavan, ventilatoare pentru absorbţie,
ventilatoare de aspiraţie, ventilatoare de
cameră, ventilatoare de masă, ventilatoare
electrice de încălzire, ventilatoare cu aer
comprimat, ventilatoare pentru instalaţii de aer
condiţionat, ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
de uz comercial, ventilatoare de uz industrial,
ventilatoare de uz casnic, ventilatoare axiale
de climatizare, ventilatoare de aer condiţionat,
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ventilatoare electrice (de uz casnic),
ventilatoare electrice de uz personal,
ventilatoare electrice sub formă de instalaţii
de ventilare de uz casnic, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat de uz casnic, calorifere
portprosop, oale electrice, oale (încălzite
electric), oale electrice de gătit, oale de gătit
electrice, oale electrice sub presiune, oale
electrice (de uz casnic), oale electrice cu aburi
pentru legume, oale cu abur electrice pentru
gătit, oale electrice cu aburi pentru orez, oale
de gătit sub presiune, electrice, tigăi electrice,
termoplonjoare electrice, grătare electrice,
grilluri electrice, cuptoare, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de prăjit, cuptoare electrice
de gătit, cuptoare de uz casnic, cuptoare
electrice de gătit, de uz casnic, cuptoare de
coacere pentru alimente de uz comercial,
încălzitoare instantanee, încălzitoare de apă
(aparate), încălzitoare de apă şi boilere,
încălzitoare de apă pentru chiuvetă,
încălzitoare de apă şi boilere, încălzitoare
electrice pentru picioare (de uz personal),
încălzitoare electrice pentru picioare (altele
decât cele pentru uz medical), încălzitoare
electrice pentru prosoape, boilere, boilere
pentru spălare, boilere pentru încălzire, boilere
de uz casnic, arzătoare, boilere şi încălzitoare,
boilere pentru instalaţii de alimentare cu apa
caldă; fiare de călcat, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat non-electrice.
21 Oale de gătit, suporturi pentru oale, oale
neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune, oale de gătit sub presiune, oale duble
pentru bain-marie, oale cu presiune (vase de
bucătărie), oale de fiert sub presiune,
neelectrice, oale şi tigăi portabile pentru
camping, oale şi tigăi pentru gătit
(non-electrice), oale de gătit pentru utilizare în

cuptoare cu microunde, tigăi neelectrice, tigăi
pentru ouă, tigăi cu mâner, tigăi orientale
(wokuri), tigăi din sticlă, tigăi pentru clătite,
tigăi de prăjit, tigăi, veselă, caserole (veselă),
platouri (veselă), servicii (veselă), veselă
pentru servit, suporturi pentru veselă, veselă
din sticlă, veselă pentru picnic, veselă din
ceramic, pahare (veselă de băut), servicii de
ceai (veselă), servicii de cafea (veselă),
farfurii din plastic (veselă), veselă, articole de
bucătărie şi recipient, veselă, altele decât
cuţite, furculiţe şi linguri, linguri pentru gătit
şi servit, pentru bucătărie, linguri pentru gătit
şi servit (ustensile de bucătărie), linguri de
amestecat (ustensile de bucătărie), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
linguri pentru gătit şi servit, linguri
strecurătoare (utensile de bucătărie), suporturi
pentru linguri.

˜˜˜˜˜˜˜
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Proenzi. Îngrijire complexă.

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

5 Preparate farmaceutice şi parafarmaceutice;
vitamine, minerale şi oligoelemente; preparate
nutritive, dietetice şi medicinale; siropuri
medicinale; extracte de ierburi medicinale;
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produse combinate de vitamine, minerale,
oligoelemente şi extracte de plante
medicinale; suplimente alimentare cu adaos de
vitamine sau minerale sau oligoelemente,
preparate îmbogăţite cu vitamine; preparate cu
vitamine şi multivitamine; preparate cu
minerale şi multiminerale; ceaiuri din plante
medicinale; plante medicinale; bomboane sau
pastile sau tablete sau capsule din gelatină sau
gumă de mestecat conţinând ingrediente
curative (produse farmaceutice); produse
dietetice de uz medical; ape minerale dietetice
şi băuturi de uz medical; alimente dietetice
pentru scopuri medicale; suplimente nutritive
de uz medical; preparate cu proteine sau
alimente pentru uz medical; alifii, creme,
geluri şi unguente pentru uz medical; produse
chimice de uz medical; uleiuri curative;
uleiuri pentru scopuri medicale; grăsimi de uz
medical; plasturi adezivi de uz medical; benzi
adezive de uz medical; săruri curative; tincturi
de uz medical; extracte sau siropuri din plante;
produse alimentare îmbogăţite cu vitamine şi
minerale sub formă de concentrate;

concentrate de proteine sub formă
suplimentelor nutriţionale; drojdie de uz
farmaceutic; suplimente alimentare
medicinale; preparate nutritive sau dietetice
pentru scopuri medicale utilizate ca
suplimente alimentare zilnice sub formă de
produse alimentare instant sau amestecuri
diferite compuse în principal din lapte praf,
proteine animale sau proteine vegetale, cu
suplimente de vitamine, minerale,
oligoelemente sau zahăr; suplimente
alimentare nu de uz medical şi care contin
substanţe de origine animală; suplimente
alimentare nu de uz medical şi care conţin
substanţe pe bază de plante; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale;
suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜


