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Cereri Mărci publicate în 22/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09247 15/01/2020 SC STANDOX STAR SRL LuxGlass

2 M 2020 00202 15/01/2020 VERA-VALERIA DAN VD. VeraDan

3 M 2020 00203 15/01/2020 CIPRIAN GHEORGHE
PORUMB

BlackSeaParty

4 M 2020 00204 15/01/2020 SC TOP PMU CONFERENCE
SRL

A&I Schendel

5 M 2020 00205 15/01/2020 ANDA-IULIANA MĂNESCU II BREAZA de Anda Mănescu

6 M 2020 00206 15/01/2020 SC TOP PMU CONFERENCE
SRL

PMU events

7 M 2020 00207 15/01/2020 SC Fluent Distribution SRL Fluent Distribution intotdeauna o
alegere corecta

8 M 2020 00208 15/01/2020 PODO-PREV SRL PODOPREV CLINICA
PICIOARELOR

9 M 2020 00209 15/01/2020 SC ICE DYP BALAS SRL înghețata ICE DYP TRIPLE
MAGIC

10 M 2020 00210 15/01/2020 OVERHEAT MEDIA SRL OVERHEAT

11 M 2020 00211 15/01/2020 LIVIU-GABRIEL MĂRGINEAN PROMOVATOR ONLINE

12 M 2020 00212 15/01/2020 IOANA-DIANA ZVÂC
LAURA FLORENTINA IONESCU

Wildcard

13 M 2020 00213 15/01/2020 SOCIETE DE PRODUITS
NESTLE

JOE DREAMS

14 M 2020 00214 15/01/2020 S.C TARAFUL DOMNESC S.R.L TARAFUL DOMNESC

15 M 2020 00215 15/01/2020 MARIA DAN AFTERHOPE

16 M 2020 00216 15/01/2020 ORINOCOVEN FOOD S.R.L. NICO

17 M 2020 00217 15/01/2020 SC LIDERI DE ELITA SRL LEAD FOR ELITE

18 M 2020 00218 15/01/2020 INNERPRIDE BRANDING SRL EPICA

19 M 2020 00219 15/01/2020 TATLISUMAKLAR GIDA
MADDELERİ PAZARLAMA
TİCARET VE SANAYİ ANONİ M
ŞİRKETİ

ANTAT Jolita

20 M 2020 00220 15/01/2020 BARBER TOOLS SRL BARBER TOOLS
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(210) M 2019 09247
(151) 15/01/2020
(732) SC STANDOX STAR SRL, STR.

RODNEI NR. 11, BL. 11, SC. C, ET.
4, AP. 14, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

LuxGlass

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.25

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis

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

6. Garnituri metalice, garnituri metalice pentru
sertare, garnituri metalice pentru construcții,
garnituri
metalice pentru uși, garnituri metalice pentru
mobilă, garnituri metalice pentru ferestre,
suporturi din metal
pentru sticlă.
11. Instalații sanitare, vane (instalații sanitare),
instalații pentru toalete, instalații de duș, instalații
de baie,
cabine de duș din sticlă, instalații de încălzire
montate în sticlă.
17. Garnituri de etanşare, material de garnituri,
garnituri confecționate din cauciuc, garnituri
pentru etanșarea îmbinărilor,
bandă pentru geamuri din sticlă, bandă adezivă
utilizată cu sticlă izolată, garnituri
pentru îmbinări.
19. Sticlă izolatoare, uși din sticlă, panouri din
sticlă, ecrane din sticlă, cărămizi din sticlă,
acoperișuri din
sticlă, plăci de sticlă, pereți din sticlă, sticlă
de construcții, sticlă izolantă (construcții), sticlă
pentru
construcții, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă întărită pentru construcții, sticlă armată
pentru
construcții, sticlă colorată pentru ferestre, fațade
de sticlă (nemetalice), sticlă transparentă pentru
construcții, sticlă luminoasă pentru construcții,

sticlă plană pentru construcții, sticlă emailată,
pentru construcții,
materiale de construcție din sticlă, grilaje din
sticlă pentru construcții, panouri din sticlă pentru
ferestre,
panouri din sticlă pentru uși, sticlă securizată
folosită în construcții, cărămizi din sticlă
pentru construcții, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
panouri de acoperire confecționate din sticlă,
plăci din sticlă (nu pentru acoperiș), uși
transparente din sticlă pentru clădiri, plăci de
sticlă folosite în construcții, materiale de
construcție care sunt din sticlă.
20. Garnituri nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru uși, garnituri din
material plastic, garnituri
nemetalice pentru ferestre, garnituri de uși
(nemetalice), mobilier din sticlă, mânere din
sticlă, oglinzi (sticlă argintată), sticlă argintată
(oglinzi), uși din sticlă pentru mobilier, mânere
din sticlă pentru sertare, plăci
de sticlă pentru oglinzi, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, scări confecționate din fibră de
sticlă,
mânere rotunde pentru uși, din sticlă, panouri din
sticlă pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
conectori
pentru jaluzele lamelare, mobilier, oglinzi
(mobilier), mobilier confecționat în principal din
sticlă, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier.

───────
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(210) M 2020 00202
(151) 15/01/2020
(732) VERA-VALERIA DAN, STR. JURUL

LACULUI NR. 17, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

VD. VeraDan

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.13

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

16. Picturi, picturi artistice, reproduceri de
picturi, picturi și lucrări caligrafice, picturi
(tablouri) înrămate sau nu.
37. Lucrări de pictură ulei pe pănuşă.

───────

(210) M 2020 00203
(151) 15/01/2020
(732) CIPRIAN GHEORGHE PORUMB,

STR. ACADEMIEI NR. 35-37,
BLOC ROMARTA, SCARA A, AP.
10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BlackSeaParty

(531) Clasificare Viena: 18.03.14; 26.02.01;
06.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210) M 2020 00204
(151) 15/01/2020
(732) SC TOP PMU CONFERENCE

SRL, STR. 23 AUGUST NR. 213A,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

A&I Schendel
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(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00205
(151) 15/01/2020
(732) ANDA-IULIANA MĂNESCU, STR.

SUNATORII NR. 37, JUDEŢUL
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

II BREAZA de Anda Mănescu

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00206
(151) 15/01/2020
(732) SC TOP PMU CONFERENCE

SRL, STR. 23 AUGUST NR. 213A,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PMU events

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00207
(151) 15/01/2020
(732) SC Fluent Distribution SRL,

STR. CETATIANU IOAN NR. 23 A,
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Fluent Distribution
intotdeauna o alegere corecta

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:magenta, albastru,
gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00208
(151) 15/01/2020
(732) PODO-PREV SRL, STR. TUNARI

NR. 71, PARTER, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PODOPREV CLINICA
PICIOARELOR

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 27.05.01;
27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii medicale de
podologie, consiliere în domeniul sănătăţii,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2020 00209
(151) 15/01/2020
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, STR.

VI-A NR.69, JUDEŢUL TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

înghețata ICE DYP
TRIPLE MAGIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 01.15.17

(591) Culori revendicate:auriu, albastru (HEX
#004dff)

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

30. Înghețată, torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, înghețată pe băț, înghețată din lapte,
batoanede înghețată, amestecuri de înghețată,
deserturi cu înghețată, înghețată sub formă
de sandviș, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile., ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2020 00210
(151) 15/01/2020
(732) OVERHEAT MEDIA SRL, STR.

BURDUJENI NR. 18, BL. N15,
SC. A, ET. 4, AP. 14, BUCUREŞTI,
032729, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OVERHEAT

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

35. Publicitate online, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
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(publicitate), publicitate și marketing, servicii
de agenții de publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de reclamă și publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de publicitate
și marketing, marketing digital, informații de
marketing, previzionare de marketing, marketing
de produse, campanii de marketing, consultanță
în marketing, marketing pe internet, servicii
de marketing, consultanță privind marketingul,
consultanță profesională în marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță în marketing
comercial, furnizare de informații de marketing,
întocmire de planuri de marketing, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în marketing, servicii de agenție de marketing,
planificare de strategii de marketing, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, marketing
promoțional, marketing
direct, marketing afiliat, marketing destinat unui
anumit scop, elaborare de studii de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor.

───────

(210) M 2020 00211
(151) 15/01/2020
(732) LIVIU-GABRIEL MĂRGINEAN,

ALEEA PETUNIEI NR. 2, BL.
23, SC. A, AP. 2, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PROMOVATOR ONLINE

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00212
(151) 15/01/2020
(732) IOANA-DIANA ZVÂC, STR. EMIL

RACOVIŢĂ NR. 70, BL. 1, AP.
2, PARTER, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
LAURA FLORENTINA IONESCU,
STR. NICOLAE GALEA NR. 5, BL.
10, SC. B, ET. 3, AP. 33, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Wildcard

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00213
(151) 15/01/2020
(732) SOCIETE DE PRODUITS NESTLE,

VEVEY 1800, VEVEY, ELVEȚIA
(740) Drakopoulos IP Services SRL,

STR. LUNEI NR.5, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
JOE DREAMS

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

30. Cacao şi preparate şi băuturi pe bază
de cacao, ciocolată, produse din ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de cereale,
zahăr, biscuiţi, dulciuri, prăjiturele, prăjituri,
napolitane, caramele, budinci, bomboane,
gumă de mestecat, produse de brutărie,
pâine, amestecuri pentru prăjituri, produse
de patiserie, deserturi, gheaţă comestibilă,
îngheţată, şerbeturi, produse de cofetărie
îngheţate, deserturi îngheţate, iaurt îngheţat,
cereale, cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi
de porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, preparate din cereale, gustări pe bază
de cereale.

───────
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(210) M 2020 00214
(151) 15/01/2020
(732) S.C TARAFUL DOMNESC S.R.L,

STR. BRADULUI NR. 8, JUDETUL
ILFOV, COM CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TARAFUL DOMNESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale.

───────

(210) M 2020 00215
(151) 15/01/2020
(732) MARIA DAN, SAT MALU SPART

NR. 293, JUD. GIURGIU, *,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
AFTERHOPE

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

9. Software (programe), aplicaţii software,
software pentru utilităţi, securitate şi criptografie,
aplicaţii software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,

analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, servicii
de securitate, protecţie şi reconstituire IT.

───────

(210) M 2020 00216
(151) 15/01/2020
(732) ORINOCOVEN FOOD S.R.L.,

CALEA BUCURESTI NR. 182, ETAJ
1, JUD. GIURGIU, MIHAILESTI,
085200, GIURGIU, ROMANIA

(540)

NICO

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00217
(151) 15/01/2020
(732) SC LIDERI DE ELITA SRL , STR.

UNIRII, BL. 1, SC. 1, ET. 5, AP. 16,
JUD. GORJ, TARGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

LEAD FOR ELITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.16;
01.03.01

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#0776BC), albastru deschis (HEX
#209ECE), galben, portocaliu (HEX
#F16B2A)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00218
(151) 15/01/2020
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BL. CL 7, ET. 3, AP. 10, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EPICA

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de servicii, și anume
servicii de comerț, servicii bancare, servicii de
furnizare a alimentelor și băuturilor, servicii

de înfrumusețare, servicii oferite de săli de
sport, servicii de divertisment pentru copii
oferite prin intermediul spațiilor de joacă,
servicii de divertisment, servicii în domeniul
telecomunicațiilor, permiţând clienţilor să vadă
şi să achizitioneze în mod convenabil aceste
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putand fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, al aplicațiilor software
sau al emisiunilor de tip teleshopping, publicitate,
servicii de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor
pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imbiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spațiu în centrele comerciale.
37. Construcții de clădiri.
41. Spectacole cinematografice, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea de concerte,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii de discotecă, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, planificarea
de petreceri (divertisment), producţia de
spectacole, furnizarea de facilităţi sportive
(instruire şi educaţie), producţii de teatru,
servicii de divertisment şi educaţie oferite prin
intermediul locurilor de joaca pentru copii,
organizarea de evenimente de divertisment,
educaționale, culturale sau sportive.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pensiuni pentru animale, cazare temporară.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
aranjamente florale, servicii oferite de centre
spa, servicii de îngrijire a animalelor de
companie.

───────

(210) M 2020 00219
(151) 15/01/2020
(732) TATLISUMAKLAR GIDA

MADDELERİ PAZARLAMA
TİCARET VE SANAYİ ANONİ
M ŞİRKETİ, STR. BÜYÜK KAYACIK
MAH. KON. ORGANİZE SAN.
BÖLGESİ 13. SOKAK NO: 17,
SELÇUKLU, TURCIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTAT Jolita

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
portocaliu, alb, negru

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

30. Cafea, cacao, băuturi pe bază de cafea
sau cacao, băuturi pe bază de ciocolată,
paste, găluște umplute, tăiței, produse de
patiserie și produse de panificație pe bază de
făină, deserturi pe bază de făină și ciocolată,
pâine, simit (covrig turcesc) în formă de inel
acoperit cu semințe de susan, poğaça (covrig
turcesc), pita, sandvișuri, katmer (patiserie

turcească), plăcinte, prăjituri, baclava (desert
turcesc pe bază de aluat acoperit cu sirop),
cataif (desert turcesc pe bază de aluat),
deserturi pe bază de aluat acoperit cu sirop,
budinci, cremă , kazandibi (budincă turcească),
budincă de orez, keșkül (budincă turcească),
miere, clei de albine pentru consum uman,
propolis în scopuri alimentare, condimente
pentru produse alimentare, vanilie (aromate),
condimente, sosuri (condimente), drojdie, praf
de copt, făină, griș, amidon pentru alimente,
zahăr, zahăr cub, zahăr pudră, ceai, ceai
cu gheață, produse de cofetărie, ciocolată,
biscuiți, biscuiți tip crackers, napolitane, gumă
de mestecat, înghețată, zahăr comestibil, sare,
gustări pe bază de cereale, floricele de ovăz,
ovăz zdrobit, chipsuri de porumb, cereale pentru
micul dejun, grâu procesat pentru consum uman,
orz zdrobit pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară procesată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.

───────

(210) M 2020 00220
(151) 15/01/2020
(732) BARBER TOOLS SRL, STR.

ROSIA MONTANA NR. 4, BL. O5,
AP. 47, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BARBER TOOLS

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
02.01.01

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, fixative pentru păr.
44. Servicii de frizerie pentru bărbați, servicii de
frizerie, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de salon de coafor pentru femei.
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