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 ( 111 )  215.728

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01217

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  dr. Gőz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VELUX fénycsatorna - Élvezze a napfényt minden időben!

 ( 511 )   19    Fénycsatornák nem fémből.

 ( 111 )  215.729

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01218

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  dr. Gőz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eredeti VELUX árnyékolók VELUX tetőtéri ablakokra. A jó döntés.

 ( 511 )   24    Árnyékolók textilből.

 ( 111 )  215.805

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01106

 ( 220 )  2015.04.21.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Albumintartalmú tej; kókuszvaj; kókuszzsír; sűrített tej; tejszín (tejtermék); tej; tejes italok, főként tejet

tartalmazó; tejtermékek; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); erjesztett tejes italok étkezési célokra; mandulatej

étkezési célokra;amerikai mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; rizstej (tejpótló); szójatej (tejpótló);

 zöldségek, főtt; tejszínhab; joghurt.

 30    Mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; aprósütemény; keksz; cukrászsütemények;

gabonakészítmények; müzliszeletek; snack ételek (gabona alapú); csokoládés tej [ital]; csokoládéalapú italok;

csokoládé-bevonatú diófélék; kakaó; kakaó tejesital; kakaóalapú italok; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica,

darált; kukorica, sült; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; diófélékből készült lisztek; szerecsendió;

zabpehely; zabalapú ételek; zabliszt; amerikaimogyorós cukrászsütemények; rizs;rizssütemény; rizspuding; snack

ételek (rizs alapú); szójaliszt; szójaszósz; szójabab-pástétom [ételízesítő]; növényi készítmények pótkávéként való

 használatra; fagyasztott joghurt [cukrászati jég].

 32    Áloé vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes italok; mandulatej [ital]; földimogyoró tej [alkoholmentes

 ital]; szójaalapú italok, nem tejpótlók; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; tejsavó alapú italok.

 ( 111 )  215.806

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01118

 ( 220 )  2015.04.21.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  ceresole

 ( 511 )  29    Albumintartalmú tej; kókuszvaj; kókuszzsír; sűrített tej; tejszín (tejtermék); tej; tejes italok, főként tejet

tartalmazó; tejtermékek; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); erjesztett tejes italok étkezési célokra; mandulatej

étkezési célokra;amerikai mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; rizstej (tejpótló); szójatej (tejpótló);

 zöldségek, főtt; tejszínhab; joghurt.

 30    Mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; aprósütemény; keksz; cukrászsütemények;

gabonakészítmények; müzliszeletek; snack ételek (gabona alapú -); csokoládés tej [ital]; csokoládéalapú italok;

csokoládé-bevonatú diófélék; kakaó; kakaó tejesital; kakaóalapú italok; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica,

darált; kukorica, sült; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; diófélékből készült lisztek; szerecsendió;

zabpehely; zabalapú ételek; zabliszt; amerikaimogyorós cukrászsütemények; rizs;rizssütemény; rizspuding; snack

ételek (rizs alapú -); szójaliszt; szójaszósz; szójabab-pástétom [ételízesítő]; növényi készítmények pótkávéként

 való használatra; fagyasztott joghurt [cukrászati jég].

 32    Áloé vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes italok; mandulatej [ital]; földimogyoró tej [alkoholmentes

 ital]; szójaalapú italok, nem tejpótlók; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; tejsavó alapú italok.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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