
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  235.588

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 03265

 ( 220 )  2021.09.13.

 ( 732 )  SZALAI Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)

 EDELHOLZ Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Körmend (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Parketták és parkettalapok; padlóburkolatok [fából]; nem fém lépcsőburkolatok; faburkolatok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták és parkettalapok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: nem fém lépcsőburkolatok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: faburkolatok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parketták és

parkettalapok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nem fém lépcsőburkolatok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: faburkolatok; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták és parkettalapok; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: nem fém lépcsőburkolatok; a következő árukkal kapcsolatos internetes

 kiskereskedelmi szolgáltatások: faburkolatok.

 ( 111 )  235.672

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 03214

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Zöldy Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUS Food and Drink

 ( 511 )   29    Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

  30    Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

  32    Üdítőitalok.

 ( 111 )  235.776

 ( 151 )  2021.10.14.

 ( 210 )  M 21 03226

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  PRESTON PARTNER SLOVAKIA Sro, Sturovo (SK)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők emberek számára.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; árpa őrlemény; babliszt; bors [ételízesítő]; bulgur; burgonyaliszt; burritók;

búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorbólkészülttortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer]; csokoládé; csokoládé

alapúszendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel;

csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; daráltfokhagyma [fűszer]; diófélékből készült lisztek; dióféléket

tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; édesgyökér [édesség]; égetett krém; élelmiszer-ízesítők, az

illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fahéj [fűszer];feldolgozott hajdina; feldolgozott magok

fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők;

fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra;glutén

[sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer); gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek];gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; hántolt árpa; harissa [ízesítő]; húslé,

mártás, szaft; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; kakaó; kakaó alapúitalok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok;

kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kekszek, rágcsálnivalók; kerti gyógynövények,tartósított

[ízesítőszerek]; ketchup [szósz); kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); konyhasó;

kristályosított kandiscukor; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz

[búzadara]; laksa;leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés];

liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni;

malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra;mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok

[fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli;narancsvirágvíz ízesítési célokra;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták;

pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott

kukorica;pesto [szósz]; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok ; rágógumi; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép

étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek

(Gabona alapú); só élelmiszerektartósítására; sonkamáz; sós palacsintakeverékek; sűrítőszerek főzéshez;

süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer];

szerecsendió; szezám magok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójabab krém[ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szusi; tamarind [ízesítő]; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea

helyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetesédesítőszerek;

tésztaöntetek; tükörmáz [tükörglazúr]; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer] ; vanillin [vaníliapótló];

 vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zellersó; zsemlemorzsa.
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 ( 220 )  2021.08.24.

 ( 732 )  Zöldy Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok vitaminokkal.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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