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Cereri Mărci publicate în 29/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08661 19/12/2020 23H ONLINE TECH SRL

ALIN VELICU
23h EVENTS

INTEPRINDERE INDIVIDUALA
ChocoBox

2 M 2020 09060 19/12/2020 STARDORS SRL STONEWOOL HEATSULATED

3 M 2020 09245 19/12/2020 GEORGIANA FILIPESCU mica Cera

4 M 2020 09246 19/12/2020 KX TEAMWORK SRL POT

5 M 2020 09247 19/12/2020 MARIANA ANDONE ROTARU MaryAndo FIOR D'OR

6 M 2020 09248 20/12/2020 OLTEAN FLORIAN IONEL
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(210) M 2020 08661
(151) 19/12/2020
(732) 23H ONLINE TECH SRL, STR.

POPESTI VEST NR 29, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA
ALIN VELICU, STR. STOIAN
MILITARU NR. 40A, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

23h EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.17; 26.04.18;
26.07.21

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

16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
articole de papetărie și accesorii educative,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate.

───────

(210) M 2020 09060
(151) 19/12/2020
(732) STARDORS SRL, SPLAIUL UNIRII,

NR. 9, BL. 3, SC. A, ET. 5, AP. 31,
JUD. ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

STONEWOOL HEATSULATED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu deschis, gri, gri
închis, gri deschis, mov, roşu închis

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

17. Învelişuri izolatoare pentru protejarea
electrică a cablurilor, izolanți pentru conductori
electrici, izolanți pentru uz electronic, izolatori
pentru cabluri electrice, împletituri din material
izolant pentru protejarea electrică a cablurilor,
materiale pentru izolare electrică, substraturi
pentru izolare electrică, învelişuri matlasate
pentru izolare, învelişuri pentru izolare termică
pentru centrale industriale, învelişuri pentru
izolare termică pentru cilindrii cu apă fierbinte,
învelişuri pentru izolare termică pentru supape,
învelişuri reflectorizante (nemetalice) pentru
prevenirea transmiterii de căldură, articole
matlasate de căptușire pentru izolare, articole
termoizolante, bariere pentru protecție împotriva
căldurii, izolații cu funcții de etanșare pentru
protecție termică, izolații din material sintetic
pentru protecția termică a conexiunilor, învelișuri
de izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane izolatoare pentru
boilere, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
materiale de izolare termică, materiale de izolare
termică folosite la transformarea mansardelor,
materiale de izolare termică pentru construcția
de mansarde, materiale de izolare împotriva
curenților de aer sub formă de benzi, materiale
izolatoare pentru izolare împotriva căldurii, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
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saltele izolante termic, vată minerală (izolant),
acoperiri industriale pentru izolarea clădirilor,
acoperiri izolatoare pentru manșoane pentru
cabluri electrice, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare acustică,
acoperiri izolatoare pentru protejarea electrică
a cablurilor, izolanți pentru conductori electrici,
izolanți pentru uz electronic, izolatori pentru
cabluri electrice, împletituri din material izolant
pentru protejarea electrică a cablurilor, materiale
pentru izolare electrică, substraturi pentru
izolare electrică, acoperiri matlasate pentru
izolare, acoperiri pentru izolare termică pentru
centrale industriale, acoperiri pentru izolare
termică pentru cilindrii cu apă fierbinte, acoperiri
pentru izolare termică pentru supape, acoperiri
reflectorizante (nemetalice) pentru prevenirea
transmiterii de căldură, articole matlasate de
căptușire pentru izolare, articole termoizolante,
bariere pentru protecție împotriva căldurii,
izolații cu funcții de etanșare pentru protecție
termică, izolații din material sintetic pentru
protecția termică a conexiunilor, învelișuri de
izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane izolatoare pentru
boilere, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
materiale de izolare termică, materiale de izolare
termică folosite la transformarea mansardelor,
materiale de izolare termică pentru construcția
de mansarde, materiale de izolare împotriva
curenților de aer sub formă de benzi, materiale
izolatoare pentru izolare împotriva căldurii, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
saltele izolante termic, vată minerală (izolant),
acoperiri industriale pentru izolarea clădirilor,
acoperiri izolatoare pentru manșoane pentru
cabluri electrice.

───────

(210) M 2020 09245
(151) 19/12/2020
(732) GEORGIANA FILIPESCU,

BD. BUCURESTII NOI NR.76,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 012365,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mica Cera

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.17

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
sticlărie, porțelan și ceramică, veselă, veselă
din ceramică, porțelanuri, figurine ornamentale
realizate din porțelan.

───────
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(210) M 2020 09246
(151) 19/12/2020
(732) KX TEAMWORK SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 111-113,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante.

───────

(210) M 2020 09247
(151) 19/12/2020
(732) MARIANA ANDONE ROTARU,

STR. MORISTI 22, JUDETUL
CLUJ, MORISTI, 407247, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MaryAndo FIOR D'OR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Pictură realizată pe ouă de struț, tipărituri
(gravuri) pe ouă de struț.
41. Instruire privind predarea tehnicii de
încondeiere a ouăelor de struț.

───────

(210) M 2020 09248
(151) 20/12/2020
(732) OLTEAN FLORIAN IONEL

INTEPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. ARINULUI NR.1 D, JUDETUL
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ChocoBox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

26. Aranjamente de flori artificiale.
39. Livrare de coșuri cadou cu obiecte selectate
pentru o ocazie sau un motiv special (transport).

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020 09037/14.12.2020, publicată 

în 23.12.2020  reprezentarea grafică corectă a cererii este: 

 
 

                            


