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Cereri Mărci publicate în 14/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 04408 07/06/2021 EVA GREEN POWER SRL ZEED

3 M 2021 04409 07/06/2021 ELECTROTEHNO SRL ETH

4 M 2021 04410 07/06/2021 STAR TREND COMPANY SRL MELVEN

5 M 2021 04411 07/06/2021 IRISH BARBER S.R.L. PLARTHS

6 M 2021 04412 07/06/2021 THE CHOCOLATE MAKERS
SRL

CAPTAIN COCOA

7 M 2021 04413 07/06/2021 RAVENCLAW CONSULT SRL RAVENCLAW MEANINGFUL
AERONAUTICS

8 M 2021 04414 07/06/2021 RAVENCLAW CONSULT SRL BYZANTINUM STURGEON
DELICES

9 M 2021 04415 07/06/2021 OCTOPUS INC SRL FEIKE

10 M 2021 04416 07/06/2021 TEVA PHARMACEUTICALS
SRL

RetourBox

11 M 2021 04417 07/06/2021 OCTOPUS INC SRL JOF

12 M 2021 04418 07/06/2021 RAVENCLAW CONSULT SRL THE ROYAL POND STURGEON
DELICES

13 M 2021 04419 07/06/2021 F.A.M TOP QUALITY S.R.L famstore

14 M 2021 04420 07/06/2021 SC SARA SUN cabana valea aurie

15 M 2021 04421 07/06/2021 KOREAN SYNERGY S.R.L. Kwin Beauty

16 M 2021 04422 07/06/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

VanTRa LT2

17 M 2021 04423 07/06/2021 KRONOS BUSINESS
SOLUTIONS SRL

Contapp

18 M 2021 04424 07/06/2021 MYKINES IMPORT SRL CORNELIA OLIVE OIL

19 M 2021 04425 07/06/2021 ANCA GEORGIANA IONICI AiCardio

20 M 2021 04426 07/06/2021 TEVA PHARMACEUTICALS
SRL

teva retourbox

21 M 2021 04427 07/06/2021 MARINELA TURCU GUSTOS & AROMAT Pizza
Radu BLAT PHILADELPHIA

22 M 2021 04428 07/06/2021 CURIERA TRANSPORT
SOLUTIONS SRL

CURIERA

23 M 2021 04430 07/06/2021 GABRIEL MIRON MUSET inRovate

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04404 06/06/2021 TERAPLAST SA NeoTer



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/06/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04431 07/06/2021 SMART DRINK&FOOD S.R.L. Brainia - the smart choice

25 M 2021 04432 07/06/2021 ROPHARMA S.A. Gripofen

26 M 2021 04433 07/06/2021 ROPHARMA S.A. Algofen

27 M 2021 04434 07/06/2021 ROPHARMA S.A. Iburophen

28 M 2021 04435 07/06/2021 MEGA IZOLATII S.R.L. Megatherm

29 M 2021 04436 07/06/2021 TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL

ORICINE, ORIUNDE, ORICÂND
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45+500, SAT SARATEL, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, COM. SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NeoTer

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.08;
26.11.03

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

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comerţ
cu ridicata, cu amănuntul şi on-line, servicii de
agenţii de import-export.

───────

(210) M 2021 04408
(151) 07/06/2021
(732) EVA GREEN POWER SRL,

DRUMUL GURA CRIVĂŢULUI
NR. 4-22, TRONSON 1, ETAJ 2,
AP.14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10, AP.
27, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ZEED

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

21. Perii pentru păr, perii electrice pentru păr,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
rotative pentru păr, perii cu aer cald pentru păr.

───────

(210) M 2021 04409
(151) 07/06/2021
(732) ELECTROTEHNO SRL, STR.

REPUBLICII 166, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ETH

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

(210) M 2021 04404
(151) 06/06/2021
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM
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cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 04410
(151) 07/06/2021
(732) STAR TREND COMPANY SRL,

BDUL BASARABIA, NR. 256,
INCINTA FAUR, SECTOR 3,
BUCURESTI , 030352, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
MELVEN

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

3. Ojă creion, ojă de unghii, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, unghii false, lac
de unghii, decalcomanii pentru unghii, intăritor
pentru unghii, gel pentru unghii, vârfuri pentru
unghii, sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, cosmetice pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, intăritor pentru unghii (cosmetice),
vârfuri pentru unghii (cosmetice), pile abrazive
pentru unghii, materiale de acoperire pentru
unghii, unghii false din metale prețioase,
unghii false de uz cosmetic, lac de bază
pentru unghii, lac pentru albirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, produse pentru întărirea unghiilor,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, preparate

pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, hârtie abrazivă pentru unghii, primer
pentru unghii (cosmetice), bază pentru unghii
(cosmetice), adezivi pentru fixarea unghiilor
false, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic,
strat superior pentru lac de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, straturi de
acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, pulbere
pentru decorarea vârfurilor de unghii sculptate,
unghii false pentru degetele de la picioare,
dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), hârtie abrazivă de tip șmirghel
pentru unghii, produse de îndepărtare a lacului
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), cosmetice,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice,
creme cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice hidratante, uleiuri minerale
(cosmetice), preparate emoliente (cosmetice),
trusă pentru cosmetice, loțiuni tonice
(cosmetice), eye-liner (cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), concentrate
hidratante (produse cosmetice), creme și loțiuni
cosmetice, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
produse cosmetice pentru uz personal, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse de
curățare pentru perii cosmetice, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), rezerve
de cosmetice pentru dozatoare, șervețele
cosmetice umezite în prealabil, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, prosoape din hârtie pentru
mâini, impregnate cu produse cosmetice, pile
(buffer) pentru șlefuire, de uz cosmetic, uleiuri
de cuticule, cremă pentru cuticule, balsam
pentru cuticule, produse pentru îndepărtarea
cuticulei, produse pentru înmuierea cuticulelor,
pietre pentru catifelarea tălpilor, preparate pentru
pedichiură, preparate cosmetice şi articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinţi
nemedicinală, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
8. Clești de unghii, pile pentru unghii,
clești pentru unghii, pile de unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, pile electrice de
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), dispozitive neelectrice de șlefuit
unghiile, clești de unghii (unelte manuale), pile
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de unghii pentru manichiură, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, freză electrică pentru unghii, pile
de unghii, electrice sau neelectrice, capete cu
role pentru pile electronice de unghii, truse
de manichiură, accesorii pentru manichiură,
truse de manichiură (electrice), etuiuri pentru
instrumente de manichiură, pile, pile pentru
bătături, pile (instrumente manuale), pile pentru
picior, pile electronice pentru picioare, capete cu
role pentru pile de picioare folosite la eliminarea
pielii întărite, foarfece pentru cuticule, ustensile
pentru împins cuticulele, instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, truse de pedichiură,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, foarfeci, foarfece, suporturi pentru
foarfece, foarfece de mână (acționate manual),
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
unelte şi ustensile de mână, acţionate manual,
aparate de ras.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de
cutii de cosmetice pe bază de abonament,
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, serviciile 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 sau
al emisiunilor de tip teleshopping, organizare
de târguri și expoziții cu scop comercial sau
publicitar, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu instrumente de cosmetica, manichiura,
pedichiura pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetica,
manichiura, pedichiura pentru oameni, servicii
de comenzi online, realizare de târguri și
expoziții cu scop publicitar, virtuale online,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru echipamente si
aparate pentru ingrijirea unghiilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente si aparate pentru ingrijirea
unghiilor, servicii de vanzare in legatura cu
echipamente si aparate utilizate in domeniul
cosmeticii si infrumusetarii, servicii de vanzare
in legatura cu accesorii utilizate pentru ingrijirea
unghiilor, servicii de vanzare in legatura cu
accesorii utilizate in domeniul cosmeticii si a
serviciilor de infrumusetare, servicii de vanzare
in legatura cu mobilier utilizat in saloanele de
infrumusetare, servicii de agenţii de import-
export, servicii de comerţ cu produse cosmetice
si pentru ingrijirea unghiilor prestate prin
intermediului unui lanţ de magazine.

───────

(210) M 2021 04411
(151) 07/06/2021
(732) IRISH BARBER S.R.L., STR.

SITNEI, NR. 11, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
PLARTHS

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

8. Aparate de bărbierit, aparate de ras, non-
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras cu vibrație, brice (de bărbierit),
cutii adaptate pentru lame de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, lame pentru
aparate de bărbierit, lame pentru aparate de
ras, lame pentru aparate de ras electrice, mașini
de ras electrice, piele de ascuțit briciul (curele
din piele pentru ascuțit briciul), tocuri pentru
aparate de ras, rezerve de lame de ras, truse
de bărbierit, aparate de ras japoneze, aparate
de tuns părul, electrice și acționate cu baterii,
aparate de tuns părul, non-electrice, aparate
electrice de tuns barba, aparate electrice de
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tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate neelectrice de
tuns barba, aparate pentru tuns si aranjat barba
și mustața, aparate pentru tăierea părului din
nas, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul acționate manual, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, pieptene pentru contur
barbă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: aparate de bărbierit, aparate
de ras, non-electrice, aparate de ras de unică
folosință, aparate de ras cu vibrație, brice (de
bărbierit), cutii adaptate pentru lame de ras,
dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
distribuitoare de lame pentru aparate de ras,
lame pentru aparate de bărbierit, lame pentru
aparate de ras, lame pentru aparate de ras
electrice, mașini de ras electrice, piele de ascuțit
briciul (curele din piele pentru ascuțit briciul),
tocuri pentru aparate de ras, rezerve de lame de
ras, truse de bărbierit, aparate de ras japoneze,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de
tuns părul din urechi, aparate electrice pentru
tuns (instrumente manuale), aparate neelectrice
de tuns barba, aparate pentru tuns si aranjat
barba și mustața, aparate pentru tăierea părului
din nas, mașini de tuns barba, foarfeci de
tuns, mașini de tuns (unelte acționate manual),
mașini de tuns electrice, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul acționate manual, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, pieptene pentru contur
barbă.

───────

(210) M 2021 04412
(151) 07/06/2021
(732) THE CHOCOLATE MAKERS

SRL, ȘOS. COLENTINA, NR. 16,
CLĂDIRII CAMELIE, BL. B5, ET. 5,
AP. 41, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
CAPTAIN COCOA

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

30. Ciocolată, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată, gumă de mestecat, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, cacao.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, 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.

───────
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(210) M 2021 04413
(151) 07/06/2021
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500085, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RAVENCLAW MEANINGFUL
AERONAUTICS

(531) Clasificare Viena:
03.07.12; 27.05.01; 27.05.11

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

44. Servicii pentru agricultură, pulverizare
aeriană de îngrășăminte și alte produse
chimice pentru agricultură, pulverizare aeriană
de produse de protecție a plantelor în agricultură,
pulverizare aeriană de insecticide și erbicide în
agricultură.

───────

(210) M 2021 04414
(151) 07/06/2021
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BYZANTINUM
STURGEON DELICES

(531) Clasificare Viena:
03.09.24; 26.01.01; 26.04.05; 26.11.05;
27.05.01

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

29. Produse și derivate din sturioni, caviar,
produse pe bază de caviar.

───────
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VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

FEIKE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Echipament de scufundări precum ochelari
de înot/scafandru, măști pentru respiraţie, cleme
nazale pentru scufundări, aparate de respirat sub
apă,
acumulatori, electrici: adaptoare electrice,
sisteme de avertizare anti-furt, mixere audio,
monitoare pentru bebeluşi, ecrane de proiecţie,
măşti de
protecţie, căşti de protecţie, radiouri, pături de
supravieţuire, bărci de salvare, cântare, baterii
solare.
25. Costume de înot, articole de îmbrăcăminte și
încățăminte pentru sport, şorţuri (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
papuci de baie, sandale de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, chiloţi tip boxeri, sutiene, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
rochii, veste de pescuit, încălţăminte, pantofi
pentru gimnastică, pelerine pentru coafor/
frizerie, jachete (îmbrăcăminte), chiloţi de
damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (pantaloni), costume de
gimnastică/balet, costume de bal mascat,
îmbrăcăminte pentru motociclişti, îmbrăcăminte
cu LED-uri încorporate, îmbrăcăminte de stradă,
cămăşi, fuste, şosete, ciorapi, costume.
28. Echipament pentru sport, articole de sport,
benzi elastice pentru sport, echipament pentru
înot precum veste pentru înot, labe pentru înot,
colaci de înot,

plute pentru înot, aripioare pentru înot, jucării
gonflabile pentru piscină, zăpadă artificială
pentru pomii de Crăciun, saltea de joacă
pentru bebeluşi, clopoţei pentru pomul de
Crăciun, jocuri pe tablă, sănii bob, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de Crăciun, măşti de
carnaval, extensoare pentru piept (aparate
de exerciţii)/aparate de exerciţii (extensoare),
pomi de Crăciun din material sintetic, suporturi
pentru pomii de Crăciun, confetti, truse de
magie, păpuşi (jucării), protecţii pentru cot
(articole sportive), labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), gută pentru pescuit, manşe de
comandă pentru jocurile video, protecţii pentru
genunchi (articole sportive), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării de pluş,
mosoare pentru pescuit, apărători de tibie
(articole sportive), globuri de zăpadă, piscine
(articole de joacă), centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării.

───────

(210) M 2021 04416
(151) 07/06/2021
(732) TEVA PHARMACEUTICALS SRL,

STR. DOMNIŢA RUXANDRA
NR. 12, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
RetourBox

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

10. Containere special adaptate pentru deșeuri
medicale.

───────

(210) M 2021 04415
(151) 07/06/2021
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.
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(210) M 2021 04417
(151) 07/06/2021
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

JOF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.01

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

8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), sule,
tăişuri pentru uneltele aşchietoare (unelte de
mână), cuţite pentru deschis cutiile, cleşti
pentru ondulare, unelte pentru tăiat (unelte de
mână), harpoane pentru pescuit, bricege, cleşti
utilizaţi la pescuit, cuţite pentru undiţe pentru
pescuit, freze de gheaţă acţionate manual pentru
pescuitul la copcă, instrumente de ascuţit cârlige
de undiţă, acţionate manual, cârlige manuale,
foarfece de fire, pompe de aer, acţionate manual,
burghie (unelte de mână), maşini de tuns barba,
plăci de păr, ustensile de mână pentru ondularea
părului, seturi de manichiură, foarfeci de tuns,
foarfeci mecanice (ustensile de mână), harpoane
pentru pescuit.
22. Plase pentru pescuit.
28. Plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
momeală artificială pentru pescuit, plute de
pescuit, echipament de pescuit, gute de pescuit,
mulinete pentru pescuit, mincioguri de pescuit,
genţi de pescuit, lansete de pescuit, nade pentru
pescuit, strune pentru pescuit, hamuri pentru
pescuit, juvelnice (unelte de pescuit), momeală
artificială de pescuit, vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială pentru pescuit, senzori de
muşcătură (pescuit), cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), bărci gonflabile
pentru pescuit, fire tippet pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, tocuri pentru undiţe
de pescuit, greutăţi de plumb pentru pescuit,
vergi de undiţe pentru pescuit, suporturi pentru
undiţe de pescuit, plase de pescuit în acvariu,
greutăţi din wolfram pentru pescuit, plase pentru
pescuitul cu undiţa, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, indicatoare de muşcătură
(echipament de pescuit), momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, săculeţi cu

momeală pentru catapulte de pescuit, alarme
de muşcătură pentru pescuitul cu undiţa,
indicatoare de muşcătura peştelui pentru pescuit
la copcă, momeală artificială de aruncat în
apă pentru pescuit, suporturi de undiţă pentru
pescuitul de pe mal, indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiţă,
articole de scoatere a peştelui din cârlige
de undiţă (accesorii de pescuit), învelişuri
pentru camuflare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
echipament pentru înot, veste pentru înot, labe
pentru înot, plute pentru înot, colaci de înot,
mănuşi pentru înot, aripioare pentru înot, plute
gonfîabile pentru înot, echipamente de plutire
pentru înot, colaci pentru scăldat şi înot, articole
de înot pentru menţinerea corpului la suprafaţa
apei, pentru uz recreativ.

───────

(210) M 2021 04418
(151) 07/06/2021
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

THE ROYAL POND
STURGEON DELICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.06;
26.01.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse şi derivate din sturioni, caviar,
produse pe baza de caviar.

───────

(210) M 2021 04419
(151) 07/06/2021
(732) F.A.M TOP QUALITY S.R.L,

STR. ELENA NR. 18, JUD. TIMIŞ,
COMUNA MOSNITA NOUA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
famstore

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2021 04420
(151) 07/06/2021
(732) SC SARA SUN, STR. VALEA

AURIE NR 1, JUD. SIBIU, SIBIU,
550375, SIBIU, ROMANIA

(540)
cabana valea aurie

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 04421
(151) 07/06/2021
(732) KOREAN SYNERGY S.R.L., B-DUL

MIHAI VITEAZUL NR. 61, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450090, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

Kwin Beauty

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 29.01.02; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.

───────

(210) M 2021 04422
(151) 07/06/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(540)

VanTRa LT2

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────

(210) M 2021 04423
(151) 07/06/2021
(732) KRONOS BUSINESS SOLUTIONS

SRL, STR. BÎRNOVA, NR.1, BL.
M115, SC. 1, ET.6, AP. 34,SECTOR
5, BUCURESTI, 051161, ROMANIA

(540)

Contapp

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.04.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151), roz (Pantone 193), albastru
(Pantone 286)

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

9. Aplicatii software descarcabile, aplicaţii
mobile descarcabile, aplicaţii pentru circuite
specifice integrate, aplicaţii software de
calculator, descărcabile, aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicaţii de servicii de cloud computing
descarcabile, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, comparatoare,
drivere pentru software, instrucţiuni de
operare şi utilizare stocate în format
digital pentru calculatoare şi software de
calculator, îndeosebi pe dischete sau cd-
rom-uri ori alte suporturi electronice, software
de calculator (programe), platforme magnetice
pentru software, programe înregistrare operate
pe computere, programe pentru computer
(software descărcabil), publicaţii electronice
descărcabile, programe de operare a
computerului înregistrate, software (programe),
softuri educative, software de comunicaţii,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (api), software
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea de
text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 04424
(151) 07/06/2021
(732) MYKINES IMPORT SRL, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR.
20A, TARLA 11, PARCELA 212/15,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI, 75100,
ILFOV, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34,SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010708, ROMANIA

(540)

CORNELIA OLIVE OIL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 05.03.17;
26.01.04

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrarea magazinelor,
administrare de afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a lanțului de
aprovizionare, servicii de agentii de import și
export.

───────

(210) M 2021 04425
(151) 07/06/2021
(732) ANCA GEORGIANA IONICI, STR.

SIGHISOARA 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021935, ROMANIA

(540)

AiCardio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 04426
(151) 07/06/2021
(732) TEVA PHARMACEUTICALS SRL,

STR. DOMNIŢA RUXANDRA
NR. 12, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

teva retourbox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.07.09

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

10. Containere special adaptate pentru deșeuri
medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/06/2021

(210) M 2021 04427
(151) 07/06/2021
(732) MARINELA TURCU, STR. UNIRII,

NR. 122, JUDETUL BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

GUSTOS & AROMAT Pizza
Radu BLAT PHILADELPHIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.01.01; 27.01.02; 08.07.04;
26.01.01; 26.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb,
galben

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

30. Pizza, sosuri pentru pizza, crusta de pizza,
sosuri pentru salate, pizza cu blat de branza,
condiment pentru pizza, foietaj pentru pizza,
aluat pentru pizza, paste și preparate pentru
paste, pizza preparata, cafea, ceai, cacao,
zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
salate preparate, deserturi preparate, clatite,
ingrediente semipreparate pentru pizza, pizza
proaspătă, condimente şi sosuri pentru pizza,
aluaturi şi amestecuri pentru pizza, blaturi de
pizza, făină pentru pizza, amestecuri de pizza,
crustă de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, blaturi de pizza cu branza,
sosuri (condimente), mâncăruri preparate pe
bază de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
referitoare la produsele şi serviciile de
pregatire a pizzei si a pastelor, servicii de
publicitate referitoare la pizza, servicii de
vanzare a produselor, precum pizza si paste,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pizza, paste, salate
si clatite, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate și reclamă, servicii
de relații cu publicul.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de snack bar, servicii de cafenea,
cantine și fast-food, servicii de catering, servicii
de pregătire a mâncării și de luare la dispoziție
prin intermediul unei rețele de calculatoare
online, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de pizzerii, servicii oferite de piadinerie,
servicii ce constau în gestionarea hotelurilor,
pensiunilor și hanurilor, servicii ce constau în
gestionarea restaurantelor, barurilor, trattoriilor,
cantinelor, servicii ce constau în administrarea
de alimente și băuturi pregătite pentru consum,
servicii de alimentatie publica, servicii de
catering, servicii oferite de fast-food-uri, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast-food
la pachet, servicii prestate de pizzerii, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2021 04428
(151) 07/06/2021
(732) CURIERA TRANSPORT

SOLUTIONS SRL, BDUL CAMIL
RESSU NR 44, BL C14, SC 5,
AP 64, SECTOR 3, BUCURESTI,
031756, ROMANIA

(540)

CURIERA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.01.01; 27.01.02; 03.13.04;
26.01.03; 26.04.05

(591) Culori revendicate:galben deschis,
negru

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

39. Servicii de curierat, servicii postale și de
curierat.

───────

(210) M 2021 04430
(151) 07/06/2021
(732) GABRIEL MIRON MUSET, STR.

ABRUD, BL 105A, BL. 125, SC.
A, AP. 9,JUDETUL ARAD, ARAD,
310274, ARAD, ROMANIA

(540)

inRovate

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 13.01.17

(591) Culori revendicate:galben auriu,
albastru, galben, rosu, gri deschis

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04431
(151) 07/06/2021
(732) SMART DRINK&FOOD S.R.L.,

STR. PETRE LINTEȘ NR. 4,,
CAMERA NR.1, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)
Brainia - the smart choice

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin radio sau televiziune, servicii
de promovare şi de informare, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, marketing,
consultanta cu privire la strategia de comunicare
in domeniul publicitatii, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, consultanta
cu privire la strategia de comunicare in domeniul
relatiilor publice, difuzare de anunturi publicitare
prin retele de comunicatii online, promovare
de bunuri si servicii ale tertilor prin intermediul
retelelor de calculatoare si de comunicatii,
consultanta privind promovarea comerciala,
consultanta privind marketingul, servicii de
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consultanta si asistenta in domeniul strategiei
comerciale

───────

(210) M 2021 04432
(151) 07/06/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Gripofen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine si preparate pe baza de
vitamine.

───────

(210) M 2021 04433
(151) 07/06/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Algofen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinart, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine si preparate pe baza de
vitamine.

───────

(210) M 2021 04434
(151) 07/06/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Iburophen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine si preparate pe baza de
vitamine.

───────

(210) M 2021 04435
(151) 07/06/2021
(732) MEGA IZOLATII S.R.L., STR.

MESTEACĂNULUI NR.18B, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Megatherm

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

1. Adezivi de contact, adezivi poliuretanici,
adezivi (apreturi), adezivi utilizați în construcție,
adezivi pentru utilizare în construcții, adezivi
industriali folosiți în construcții, adezivi pentru
acoperiri de podele, adezivi pentru acoperirile
de pereți, adezivi rășinoși de uz industrial,
adezivi conductivi pentru uz industrial, adezivi
pentru plăci de faianță, adezivi pentru utilizare
în industria construcțiilor, adezivi de uz
industrialsub formă de tencuieli, adezivi pentru
căptușelile ceramice, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice.
2. Grunduri, grunduri sub formă de vopsea,
straturi de acoperire folosite ca grunduri,
grunduri cu un conținut ridicat de materii solide,
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grunduri pentru prepararea suprafețelor care
vor fi vopsite, grunduri epoxidice, învelișuri sub
formă de grunduri, pulberi sub formă de amorse
(jinoko), vopsea email, vopsea poliuretanică,
vopsea pentru exterior, vopsea pentru interior,
preparate de vopsea, pastile de vopsea, baițuri
(ca vopsea), produse de etanșare (vopsea),
preparate de etanșare (vopsea), vopsea de uz
casnic, vopsea colorată pentru fațade, vopsea
argintie pentru ceramică, vopsea aurie pentru
ceramică, preparate sub formă de vopsea.
17. Polistiren (semifinisat), granule din polistiren
extrudat, panouri de polistiren pentru izolare,
granule din polistiren extrudat pentru ambalare,
izolație din polistiren expandat dispusă sub
pardoseală, vată minerală (izolant), adezivi
pentru izolare.
19. Panouri din polistiren utilizate în construcții,
șapă, șapă uscată, tencuieli (materiale de
construcții), tencuieli care au nevoie de întărire,
tencuieli de pereți (pe bază de ciment), ferestre
din pvc, membrane pvc pentru acoperiș, dibluri
de fixare nemetalice folosite la construcții,
dibluri de fixare nemetalice folosite la zidării
de cărămidă, mortare rezistente la apă, mortar,
amestec de mortar, mortar pentru fațadă, plăci
de mortar, mortar de var, mortar gata preparat,
mortar cu azbest, mortar pentru construcții,
mortar de legătură pentru construcții, mortar
adeziv folosit în construcții, ardezii din mortar
de ciment, mortar de ciment pentru construcții,
amestecuri preparate de mortar uscat, șape
pentru pardoseli.
22. Plase din fibră de sticlă.

───────

(210) M 2021 04436
(151) 07/06/2021
(732) TRANSFER RAPID ELECTRONIC

SRL, BULEVARDUL UNIRII 72,
BLOC J3C, ET 8, MODUL 801,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030836,
ROMANIA

(540)
ORICINE, ORIUNDE, ORICÂND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare

───────


