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Cereri Mărci publicate în 01/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06725 24/09/2021 ASOCIATIA PENTRU

PROMOVARE CULTURALA SI
ARTISTICA RAWW
ASOCIATIA MINIMORUM

VENETIC

2 M 2021 06886 24/09/2021 ENABIOART SRL CD CHICAS DENTISTAS

3 M 2021 06887 24/09/2021 ENABIOART SRL ITalkTeeth

4 M 2021 06893 24/09/2021 LEONTE C. GEORGE-
MADALIN PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Ritual Software

5 M 2021 06894 24/09/2021 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
FOTBAL CLUB DINAMO
BUCURESTI

D

6 M 2021 06895 24/09/2021 UBYDEAL S.R.L. UBYDEAL

7 M 2021 06896 24/09/2021 VOICU DASCAU info-natal

8 M 2021 06897 24/09/2021 S.C. GLOBAL DURAMA S.R.L. VERA ROSA

9 M 2021 06898 24/09/2021 ISARA MEDIA S.R.L. Cartea de după

10 M 2021 06899 24/09/2021 ANNELY SHOES SRL AL ANNELY

11 M 2021 06900 24/09/2021 RADENT ESTETIQUE &
IMPLANTS SRL

RADENT ESTETIQUE &
IMPLANTS

12 M 2021 06901 24/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA SINFLU

13 M 2021 06902 24/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA REMIFLU

14 M 2021 06903 24/09/2021 ANDREI-ȘTEFAN NISTOR
PETER LUKACS
ADRIAN-MIRCEA IONESCU

The S'aint

15 M 2021 06904 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF AGROPOWER

16 M 2021 06905 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF TECHDAY

17 M 2021 06906 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF digital

18 M 2021 06907 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF BANKERS SUMMIT

19 M 2021 06908 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF POWER SUMMIT

20 M 2021 06909 24/09/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF HEALTH & PHARMA summit

21 M 2021 06916 24/09/2021 INNOVATION HUB TRADING
S.R.L.

InnoHub

22 M 2021 06917 24/09/2021 SC ADY SRL AGREMENT LA MALUL BALTII -
POTCOAVA 2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 06918 24/09/2021 DELOTI CONSULTING SRL Societatea Calderon

24 M 2021 06919 24/09/2021 LION TOUR SRL DÖNER KING

25 M 2021 06920 24/09/2021 SEEDS AGRI PREST SERV
SRL

MW LOUNGE Smart relaxing

26 M 2021 06921 24/09/2021 SEEDS AGRI PREST SERV
SRL

Smart relaxing

27 M 2021 06922 24/09/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

FAIRY MAX POWER
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(210) M 2021 06725
(151) 24/09/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVARE CULTURALA
SI ARTISTICA RAWW, STR.
GHERDEAL NR. 86, JUD. SIBIU,
GHERDEAL, 557066, SIBIU,
ROMANIA
ASOCIATIA MINIMORUM, STR.
SOMARTIN NR. 213, COMUNA
BRUIU, JUD. SIBIU, SOMARTIN,
SIBIU, ROMANIA

(540)
VENETIC

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

35. Organizare și coordonare de expoziții de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii al caror scop
esential este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de prezentare
a operelor de arta plastica sau literatura
publicului, in scopuri culturale sau educative,
activitati de divertisment, sportive si culturale,
organizarea spectacolelor, organizarea de
seminarii, organizarea de cursuri, organizarea
de expozitii, educatie muzicala, formare
muzicala, divertisment muzical, impresariere de
artisti, organizarea de evenimente culturale si
artistice, servicii culturale, servicii educationale
si de instruire referitoare la arte si mestesuguri.,
servicii muzicale, management artistic,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
organizarea spectacolelor, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe cu privire
la educație, organizarea de conferințe în
scopuri recreative, organizarea de conferințe
referitoare la educație, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,

tabere de recreere, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
educație muzicală, servicii de educație muzicală,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
și conducerea de seminarii, organizarea de
seminarii în domeniul publicității, organizarea
de seminarii în scopuri recreative, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de expoziții de artă, servicii de
expoziții de artă.

───────

(210) M 2021 06886
(151) 24/09/2021
(732) ENABIOART SRL, INTR. BADENI

NR.4, BLOC T6, SC.1, ETAJ 9, AP.
37, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
CD CHICAS DENTISTAS

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

10. Dispozitive medicale de uz dentar,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, protecții pentru dinți, de
uz medical, coroane pentru dinți, instrumente
utilizate la fabricarea dinților artificiali, aparate
utilizate pentru fixarea dinților artificiali, dinți
artificiali.
41. Organizare de seminarii educative,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire, activități culturale,
instruire de personal.
44.  Servicii oferite de clinici medicale,
asistență medicală, îngrijire medicală, consultații
medicale, consiliere medicală, închiriere de
echipament medical și de îngrijire medicală,
servicii de analize medicale, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare.

───────
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(210) M 2021 06887
(151) 24/09/2021
(732) ENABIOART SRL, INTR. BADENI

NR.4, BLOC T6, SC.1, ETAJ 9, AP.
37, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ITalkTeeth

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

41. Organizare de seminarii educative,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire, activități culturale,
instruire de personal.

───────

(210) M 2021 06893
(151) 24/09/2021
(732) LEONTE C. GEORGE-MADALIN

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
SAT COMARNA NR. 237, JUDEŢ
IAŞI, COMUNA COMARNA, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Ritual Software

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

42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06894
(151) 24/09/2021
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

FOTBAL CLUB DINAMO
BUCURESTI, CALEA FLOREASCA
NR. 18-20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

D

(531) Clasificare Viena:
27.05.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilelor), materiale de instruire sau
învățămînt (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat, caractere tipografice,
suporturi pentru cărți, semne de cărți, calendare,
cataloage, tipărituri, fluturași publicitari, felicitări,
etichete, reviste, ghiduri, publicații periodice,
ziare, agende, broșuri, ecusoane cu nume
(articole de birou), fotografii, placarde de hârtie
și carton, postere, cărți poștale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pantofi de fotbal,
ghete, sorturi, bandane, șepci, manșete, mănuși,
bentițe, jambiere, cămăși, tricouri, pantaloni,
pantaloni scurți, șosete.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
servicii de vânzare produse prin intermediul
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magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
39. Servicii de transport de persoane,
organizarea de călătorii, rezervarea locurilor de
călătorie, transportul cu autocarul.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii oferite de baze
sportive (activităţi sportive), organizarea de
activități sportive, antrenare (instruire), servicii
de club (divertisment sau educație), organizarea
de competiții sportive, educație fizică, instruire
practică, închirierea de terenuri de sport.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și creație referitoare
la acestea, servicii de analiză și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator
precum și a site-urilor web, crearea de domenii
de internet, gestionare domenii de internet.

───────

(210) M 2021 06895
(151) 24/09/2021
(732) UBYDEAL S.R.L., STR. C.D.

LOGA NR. 4, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

UBYDEAL

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, gri

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

35. Regruparea în avantajul terților a pieselor
pentru automobile (exceptând transportul lor),
permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin showroom,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentare de
servicii, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul și/sau cu
ridicată, gestionare și organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de import și export,
administrarea magazinelor.
36. Consultanță și intermediere asigurări
auto, finanțare privind autovehiculele, servicii
de asigurare a autovehiculelor, servicii de
intermediere de credite auto.
37. Servicii de service pentru repararea
și întreținerea autovehiculelor, servicii de
tinichigerie (reparare), întreținere, service și
reparare de motoare și electromotoare, informații
legate de reparații, consultanță cu privire la
repararea de vehicule, reparare de piese
de motoare, montare (instalare) de piese
pentru autovehicule, lubrifierea vehiculelor,
mentenanța și repararea autovehiculelor, servicii
de instalare, servicii de lăcuire a autovehiculelor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parțial
distruse, reșaparea pneurilor și anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparație), tapisare,
reparații de tapiserie, emailare, recondiționarea
ambreiajelor, reparare de axe pentru vehicule,
înlocuirea țevilor de eșapament (reparații),
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, instalare de mecanisme de
transmisie, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reglajul și revizia motoarelor,
servicii de gresaj de motoare, recondiționarea
motoarelor de vehicul, revizie generala a
motoarelor, reparare piese de motoare, reparare
de sisteme de frânare pentru vehicule, stații
de service pentru vehicule (realimentare și
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mentenanță), construcție și montare de standuri
de prezentare, de scene și de cabine, tratament
anticoroziv pentru vehicule, curățare și spălare a
autovehiculelor, servicii de schimb de ulei pentru
autovehicule, șlefuirea automobilelor.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire și livrare de piese
auto, închirieri de autovehicule, servicii de
limuzine (trasport), servicii de tractare, servicii de
asistență în caz de defectare a vehiculelor.
40. Servicii de vopsire interior și exterior
autovehicule, servicii de tuning pentru
automobile, tuning pentru motoare și
electromotoare de autovehicule.
42. Proiectare de software de calculator pentru
servicii de service și consultanță cu privire la
repararea și întreținerea vehiculelor, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
consultanță cu privire la repararea și întreținerea
de vehicule, inspecția tehnică a automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), dezvoltarea de
programe și de software de calculator.

───────

(210) M 2021 06896
(151) 24/09/2021
(732) VOICU DASCAU, STR. CLOSCA

NR. 3A, ET. 2, AP. 7, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

info-natal

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.01; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile, aplicaţii
software descărcabile, aplicaţii software pentru
web, descărcabile.
42. Găzduire de aplicaţii mobile, creare şi
dezvoltare de software în domeniul aplicaţiilor
mobile.

───────

(210) M 2021 06897
(151) 24/09/2021
(732) S.C. GLOBAL DURAMA S.R.L.,

SAT PRISPOLU MARE NR. 129,
CAMERA 2, JUDEŢ ARGEŞ,
COMUNA DRĂGANU, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
VERA ROSA

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, limonade,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, sucuri.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, regruparea în avantajul terților
a băuturilor nealcoolice, preparatelor pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropurilor
pentru băuturi, siropurilor pentru limonadă,
limonadelor, extractelor nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, sucurilor
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achiziționeze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 06898
(151) 24/09/2021
(732) ISARA MEDIA S.R.L., INTRAREA

MORARILOR NR. 1M, SAT
SĂFTICA, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Cartea de după

(531) Clasificare Viena:
20.07.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte,
cărți de desen, publicații periodice, ziare,

reviste, manuale tipărite, manuale didactice, cărți
școlare, cărți educative.
41. Editare de publicații, servicii de editare,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare și editare de materiale tipărite,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, servicii de editare
computerizată, consultanță editorială, publicare
și editare de cărți, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de
căr instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, furnizare de informații referitoare
la cărți, servicii de informare cu privire la
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de cărț
electronice și periodice pe internet, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare de literatură didactică, publicare de
publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
servicii de agenție literară.

───────
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(210) M 2021 06899
(151) 24/09/2021
(732) ANNELY SHOES SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 47,
JUDETUL SUCEAVA, VICOVU DE
SUS, LOC. BIVOLARIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ANNELY SHOES SRL, STR.
UNIVERSITATII NR. 15-17,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AL ANNELY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.09.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comandă online în domeniul
comerțului cu încălțăminte și îmbrăcăminte,
servicii de marketing în domeniul comerțului cu
încălțăminte și îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse modele de
încălțăminte și îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse modele
de încălțăminte și îmbrăcăminte, administrarea
afacerilor care privesc comerțul cu încălțăminte
și îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 06900
(151) 24/09/2021
(732) RADENT ESTETIQUE &

IMPLANTS SRL, BULEVARDUL
DECEBAL NR. 14, ET. 1, AP. 5,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
RADENT ESTETIQUE

& IMPLANTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2021 06901
(151) 24/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
SINFLU

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2021 06902
(151) 24/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
REMIFLU

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare.

───────
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(210) M 2021 06903
(151) 24/09/2021
(732) ANDREI-ȘTEFAN NISTOR, STR.

TOAMNEI NR. 84, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
PETER LUKACS, BLD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 173C, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
ADRIAN-MIRCEA IONESCU, STR.
WASHINGTON NR. 12, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

The S'aint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06904
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF AGROPOWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, furnizarea de informaţii
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
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o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06905
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF TECHDAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, furnizarea de informaţii
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de

expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06906
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF digital

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
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şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06907
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF BANKERS SUMMIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri

de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare la
ziare, reviste, fotografii si imagini printr-o reţea
online de calculatoare, scrierea de texte altele
decât cele publicitare, furnizarea de informații
despre educație, servicii de tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06908
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF POWER SUMMIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
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nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06909
(151) 24/09/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU, NR.
58-60, CAMERA 3, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ZF HEALTH &
PHARMA summit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.17

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
producție audio, video, multimedia si fotografie,
organizarea si susținerea de conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii, organizare de
expoziții si târguri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, furnizare online de publicații
electronice, nedescărcabile, servicii de reporteri
de știri, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de tutoriale online,

furnizarea de forumuri online, furnizarea de
informații si știri online in domeniul formarii
profesionale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio si vizuale,
servicii de biblioteca online, si anume furnizare
de servicii de biblioteca electronica referitoare
la ziare, reviste, fotografii si imagini printr-
o reţea online de calculatoare, scrierea de
texte altele decât cele publicitare, furnizarea
de informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 06916
(151) 24/09/2021
(732) INNOVATION HUB TRADING

S.R.L., STR. ȚIGLINA NR. 24,
PARTER, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

InnoHub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 13.01.17

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

9. Aparate si instrumente de uz științific,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor si calculatoare inclusiv: modulatoare fm,
incarcafoare wireless, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric pentru protecție împotriva
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accidentelor, raportoare, echere de navigație,
mașini de birou cu cartele perforate, aparatură
de divertisment concepută pentru a fi utiiizată
cu un ecran de afișare independent sau
cu un monitor, programe de calculator
de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o rețea
informatică externă.
12. Brichete pentru autovehicule.
21. Ustensile si recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni si bureți, perii, materiale
pentru perii, lână metalică, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepția sticlei folosite
în construcții), sticlărie, porțelan si faianță,
dispenser de hrana pentru animale, dispenser
de apa pentru animale, mici ustensile si aparate
manuale de menaj si bucătărie, ca ustensile
de toaletă, sticlărie si articole din porțelan,
ustensile si recipiente pentru menaj si bucătărie,
ustensile de bucătărie, oale, cratite si tigâi
din tablă, din aluminiu, din plastic sau altele,
mici aparate acționate manual pentru tocat,
măcinat, presat, piepteni electrici, periuțe de
dinți electrice, suporturi pentru farfurii si carafe
(veselă).
35. Publicitate, conducerea sl administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizații al căror scop
principal este să ofere asistentă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistentă în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
ca serviciile asigurate de firme de publicitate
care se ocupă în principal de comunicare
publică, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări, ca si compilarea datelor
matematice sau statistice, serviciile agențiilor
de publicitate, ca si servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin postă, sau distribuirea
de mostre, publicitate în legătura cu alte
servicii, cum ar fi publicitatea prin radio. inclusiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse.

───────

(210) M 2021 06917
(151) 24/09/2021
(732) SC ADY SRL, STR. BRĂILEI BL.

E18, AP. 31, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA,
STR. REGIMENT 11 SIRET,
NR. 15, BL.E4 , AP.54, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
AGREMENT LA MALUL
BALTII - POTCOAVA 2

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazazare temporară.

───────

(210) M 2021 06918
(151) 24/09/2021
(732) DELOTI CONSULTING SRL, STR.

VLAD DRACU NR. 1, SECTOR 3 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Societatea Calderon

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
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hârtie, carton sau plastic, blocnotesuri, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton), ustensile
de scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, pixuri, creioane, stilouri, agende,
caiete, calendare, semne de carte.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele și
alte articole destinate transportului șicăratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj și valize,
bastoane, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, bagaje,
pungi și alte accesorii, respectiv: portofele și
alte articole destinate transportului șicăratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj și valize,
bastoane, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, etuiuri pentru cârduri de credit
(portmonee), dosare pentru conferințe, mape
pentru documente.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, căni de băut, termosuri,
pahare biodegradabile, învelișuri protectoare
pentru paharele de băutură.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, șepci.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucătărie si recipiente, servicii de vanzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
ervicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata
in legătură cu produse de imprimerie, afișe,

ghiduri, ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din
hârtie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicații
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de publicitate, promovare și relații publice.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere lingvistică,
consultanță editorială, servicii de biblioteci de
cercetare dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, învățământ, educație, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, activități
culturale, instruire, cursuri de limbi străine,
furnizare de activități culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de evenimente educaționale.

───────
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(210) M 2021 06919
(151) 24/09/2021
(732) LION TOUR SRL, STR. MIHAIL

EMINESCU NR. 11B, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

DÖNER KING

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.07; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
457U), negru (Pantone 296U)

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06920
(151) 24/09/2021
(732) SEEDS AGRI PREST SERV SRL,

STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

MW LOUNGE Smart relaxing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații.

───────

(210) M 2021 06921
(151) 24/09/2021
(732) SEEDS AGRI PREST SERV SRL,

STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
Smart relaxing

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

36. Servicii financiare, monetare si bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de constructii, servicii de instalatii si
reparatii.

───────
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(210) M 2021 06922
(151) 24/09/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FAIRY MAX POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18;
26.05.01; 26.05.18; 01.15.15

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

clase:
3. Preparate de albire și alte substanțe
de spălare, preparate de curățare, lustruire,
degresare și abrazive, săpunuri, detergenți
pentru spălarea vaselor, șervețele impregnate cu
preparate de curățare.
5. Săpun antibacterian, săpun dezinfectant,
dezinfectante folosite pentru igienă, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, biocide,
fungicide, erbicide, germicide.
21. Articole de curățare, respectiv: cârpe, bureți
abrazivi, bureți, cârpe de șters praful, bureți
metalici, mopuri, lavete, perii (cu excepția
pensulelor).

───────


