10. árg.

22. október 1993

9. tbl.

Vörumerki
Umsóknir um vörumerki til
skráningar
Samkvæmt 20. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki
sbr. 7. gr. reglugerðar nr. 1 2. janúar 1969, skulu
andmæli gegn skráningu vörumerkis borin skriflega
fram innan tveggja mánaða talið frá birtingardegi
auglýsingarinnar, og skulu þau rökstudd.

Tákntölur varðandi vörumerki
Upplýsingar í vörumerkjabirtingum eru auðkenndar með alþjóðlegum tákntölum (INIDtákntölur í sviga). Eftirfarandi tákntölur eru
notaðar:
(11)
(15)
(21)
(22)
(30)
(44)
(51)
(54)
(55)
(57)
(58)
(59)
(64)
(73)
(74)

Skráningarnúmer
Skráningardagsetning
Umsóknarnúmer
Umsóknardagsetning
Forgangsréttur (dags, land, ums.nr.)
Birtingardagsetning
Vöru- og/eða þjónustuflokkar
Vörumerki, orð og/eða mynd
Gæðamerki
Listi yfir vörur og/eða þjónustu
Takmörkun á vörumerkjarétti
Litir í merkinu
Dags., land, númer fyrri skráningar
Umsækjandi eða eigandi merkis
Umboðsmaður

Ums.nr. (21) 224/1991

Ums.dags.

(22)

12.3.1991

(54)

BT

Eigandi: (73) British Telecommunications plc, 81 Newgate
Street, London EC1A 7AJ, Bretlandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við raftækni, rafeindatækni,
ljósfræði, rafljósfræði, vöktun (þó ekki á lifandi verum),
útvarp, sjónvarp, rafstýringu, prófanir (þó ekki á lifandi
verum), merkjasendingar, eftirlit (umsjón), boðþjónustu,
talstöðvar og kennslu; uppsettur fjarskiptabúnaður, tæki og
áhöld; tæki til að taka upp, flytja, vinna eða fjölfalda hljóð og
myndir; kaplar og lagnir til að flytja raf-, fjar-, eða ljósboð;
loftnet; bylgjuleiðarar sem hlutar af rafeinda- og fjarskiptabúnaði; rafeindatæki og búnaður til að vinna, logga, geyma,
flytja, taka á móti og/eða prenta út úr gagnasafni; tölvur;
örtölvur; búnaður og tæki til að kóta og afkóta gögn;
reiknivélar; diskar, segulbönd, spjöld og leiðslur sem hafa í
sér fólgin, flytja eða geyma segultæk gögn; diskar, segulbönd
og spjöld sem hafa í sér fólgin, flytja eða geyma ljóstæk gögn;

Viðskiptavinir athugið:
Afgreiðslutími Einkaleyfastofunnar,
Lindargötu 9 (3. hæð),
er frá 10-15 virka daga.
Sími 91-60 94 50
Bréfasími 91-629434
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hugbúnaður; kótuð forrit fyrir tölvur og gagnavinnslukerfi;
lyklaborð, móttakari og stjórntæki; gervihnattamóttökustöð;
hlutar og tengihlutir fyrir framangreindar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 16: Pappír, plast, pappi og vörur úr þessum efnum;
prentað mál; ýmiskonar útgefin rit; bækur; veggspjöld;
landakort; ljósmyndir; segulbönd og spjöld sem taka upp
tölvuforrit og gögn; tölvuforrit; lánskort, bankakort og
greiðslukort; ritföng; skristofuvörur; skrifföng og teikniáhöld;
auglýsinga- og kynningarefni; umbúða- og innpökkunarefni;
fræðslu- og kennsluefni (þó ekki tæki); hlutar og búnaður
fyrir allar framangreindar vörur.
Flokkur 38: Þjónusta fyrir fjarskipti, myndsenda, fjarrita,
síma, símskeyti og söfnun og flutning skilaboða (gagnahólf
X400); þjónusta í tengslum við flutning gagna og upplýsinga
með rafeindabúnaði, tölvum, köplum, útvarpi, símboðum,
fjarritum, póstritaraþjónustu, tölvupósti, myndsendum,
sjónvarpi, örbylgjum, ljósi, leysigeislum eða gervihnöttum;
þjónusta varðandi flutning, úvegun eða spilun upplýsinga úr
tölvugagnabanka ætlað til nota í viðskiptum og fyrir heimili;
upplýsingaþjónusta varðandi dagskrá útvarps og sjónvarps.

Ums.nr. (21) 2/1992

9/93

Ums.dags.

(22)

3.1.1992

(54)

Eigandi: (73) Sellotape GB Limited, Humphrys Road, The
Woodside Estate, Dunstable, Bedfordshire LU5 4TP,
Bretlandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 1: Lím til iðnaðarnota.
Flokkur 5: Heftiplástur.
Flokkar 16 og 17.

(64) Merkið er birt á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga („telle

quelle“) með vísun til skráningar frá: 1.10.1986, GB, 1282145
fyrir flokk 38, 7.5.93, GB, 1354462 fyrir flokk 16, 7.5.93,
GB, 1266641 fyrir flokk 9.

Ums.nr. (21) 1209/1992

Ums.dags.

(22)

8.12.1992

(54)

Ums.nr. (21) 841/1991

Ums.dags.

(22)

24.9.1991

(54)

ER90

Eigandi: (73) E-Systems, Inc., 6250 LBJ Freeway, Dallas,
Texas 75240, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Árnason & Co. h.f., Höfðabakka 9, 112
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Segulupptökutæki fyrir gagnaskrár, sem búið er
miklu geymslurými.
(64) Merkið er birt á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga („telle

quelle“) með vísun til skráningar frá: 11.5.1993, US, 1770741.

Takmörkun: (58) Skráningin veitir ekki einkarétt á textanum
í merkinu.
Eigandi: (73) Cerveceria Moctezuma S.A. de C.V, Ave.
Alfonso Reyes 2202 Nte., Monterrey, Nuevo Leon 64442,
Mexíkó.
Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 32: Bjór.
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Ums.dags.

(22)

14.12.1992

(54)

Ums.nr. (21) 192/1993
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Ums.dags.

(22)

9.3.1993

(54)

Eigandi: (73) Sidag Aktiengesellschaft, Obertor 13, CH-9220
Bischofszell, Sviss.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.

Takmörkun: (58) Skráningin veitir ekki einkarétt á textanum
í merkinu..
Eigandi: (73) Hagkaup, Skeifunni 15, 108 Reykjavík, Íslandi.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 32: Sítrónusafi og súraldinsafi frá Sikiley; allar
aðrar vörur í þessum flokki.

Ums.nr. (21) 21/1993

Litir: (59) Merkið er í lit.

Ums.dags.

(22)

12.1.1993

(54)

MISS ELEGANCE

Eigandi: (73) COSMETIC PRODUCTION, 16, rue de
Marignan, 75008 PARIS, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Varalitir, naglalökk, augnskuggar, kinnalitir,
augnháralitir, förðunarstautar og -blýantar, snyrtivörupenslar
og -burstar, hreinsiefni fyrir farða, naglalakksleysir, grunnar,
förðunarlitaspjöld, kölnarvötn.
(64) Merkið er birt á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga („telle

quelle“) með vísun til skráningar frá: 19.7.1985, FR, 1317433.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 29.
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Ums.nr. (21) 214/1993

Ums.dags.

(22)

16.3.1993

(54)

9/93

Ums.nr. (21) 264/1993

Ums.dags.

(22)

2.4.1993

(54)

Litir: (59) Merkið er í litum.
Eigandi: (73) CANAL +, (société anonyme), 85/89 Quai
André Citroën, 75015 París, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 16: Myndskreytt tímarit, tímarit um sýningar, hljóðog sjónefnishandrit, fréttablöð, bækur, tímarit, vörulistar,
kynningarpésar og möppur og allar aðrar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 41: Útgáfa bóka, myndskreyttra tímarita, tímarita.
Áskrift að fréttablöðum, myndskreyttum tímaritum, sjónvarpi,
útvarpssnældum, myndbandasnældum, áskrift að láni hljóðog sjónefnis, hlutum þess og tengihlutum. Skemmtiatriði,
talstöðva skemmtiefni og í sjónvarpi, dagskrárgerð fyrir
útvarp, sjónvarpsleikir, lán sjónvarpstækja og hljóðvarpstækja
og skemmtiplata, tómstundaþjónusta, sýningar skemmtileikhúsa, starfsemi hljómsveita, sýningar, uppfærsla útvarpsog sjónvarpssendinga, skipulagning keppna, framleiðsla
kvikmynda, símakvikmynda (telefilms), snælda, myndbandasnælda, dagskráa fyrir útvarp , umræðuþátta, kvikmynda
á snældum. Uppfærsla handrita, dagskráa fyrir útvarp,
umræðna, frétta og annarra upplýsinga; öll önnur þjónusta í
þessum flokki.

Eigandi: (73) Kellogg Company, One Kellogg Square, Battle
Creek, Michigan 49016-3599, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 30.

Ums.nr. (21) 269/1993

Ums.dags.

(22)

5.4.1993

(54)

FACE POWER

Eigandi: (73) Lancaster Group AG, Mainzer Strasse 15, 6200
Wiesbaden, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Ums.nr. (21) 228/1993

Ums.dags.

(22)

22.3.1993

(54)

CAVERJECT

Eigandi: (73) The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan
49001, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyfjablöndur.
Forgangsréttur: (30) 6.11.1992, Bandaríkin, 74/329204.

Flokkur 3: Sápur, ilmvörur, snyrtivörur, hárnæring,
tannhirðivörur.
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(22)

16.4.1993

(54)
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afþreyingar; glymskrattar og vélbúnaður notaður til leikja og
afþreyingar, miðasjálfsalar, sjálfvirkar vogir, sjálfvirkar
vélar til myndatöku; allar aðrar vörur í þessum flokki.

Forgangsréttur: (30) 19.10.1992, Þýskaland, 53 007/9 Wz.

Ums.nr. (21) 311/1993

Ums.dags.

(22)

26.4.1993

(54)

OHMEDA
Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) Royal Appliance Mfg. GmbH, Itterpark 9, 4010
Hilden, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Vísindabúnaður og -tæki notuð við rannsóknir í
rannsóknastofum, búnaður og tæki notuð við siglingar,
landmælingar, sterkstraumsstjórnun, s.s. á sviði leiðni,
umbreytinga, geymslu, stillingar og stjórnunar; búnaður og
tæki notuð við ljósleiðnistjórnun, s.s. á sviði fjarskipta,
hátíðni og stillinga; búnaður og tæki notuð við ljósmyndun,
kvikmyndatöku og -sýningar, sjónfræði, þyngdarmælingar,
mælingar, merkjasendingar, eftirlit, björgun og kennslu;
rafmagnslóðboltar, rafmagnslóðunarbúnaður, rafmagnsstraujárn, rafhitaður fatnaður, rafmagnshreinsibúnaður fyrir
heimili (sem fellur undir þennan flokk), hreinsitæki sem nota
sog og gólfbóntæki, rafmagnshurðalokarar; ryksugur og hlutar
þeirra; búnaður notaður við upptöku, sendingu og endurgerð
á hljóði og mynd; segulupptökutæki, gagnadiskar; sjálfsalar
og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar; reiknivélar;
gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvitæki; búnaður notaður
við myndvörpun; búnaður notaður við stækkun (ljósmyndun),
standar fyrir ljósmyndabúnað; afritunarbúnaður og -vélar
(ljósmyndunar-, rafstöðu-, varma-); rafkaplar, -vírar, -leiðarar
og tengibúnaður fyrir þá, rofar og dreifi- eða skiptiborð eða
-kassar, (rafmagns-); búnaður og tæki notuð við stjórnun
skipa, s.s. búnaður og tæki notuð við mælingar og til að senda
skipanir; rafbúnaður til fjarstýringar í iðnaði; skrifstofuvélar
sem nota gataspjöld; gagnadiskar með tölvuforritum
(vélskrift), meðhöndlaðar filmur; nálar fyrir plötuspilara;
kassar og hulstur löguð að búnaði og tækjum sem falla undir
þennan flokk; merkjaflautur og -blístrur, hundaflautur og
-blístrur; aðvörunarþríhyrningar sem gefa ökutækjabilun til
kynna; fatnaður til varnar slysum, þ.m.t. fótabúnaður, sérstakur
fatnaður sem björgunarbúnaður, öryggisgleraugu og -grímur
fyrir handverks- og iðnaðarmenn; öndunarbúnaður fyrir
kafara, sundbelti og kútar, blöðkur; slökkvivélar;
framlengingar; sjálfvirkir tímarofar; búnaður sem hægt er að
tengja við sjónvarpsmóttökutæki, notaður til leikja og

Eigandi: (73) The BOC Group plc., Chertsey Road,
Windlesham, Surrey GU20 6HJ, Bretlandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyfjafræðileg efni og efnablöndur; svæfingar- og
verkeyðandi efni; myndbætandi efni til lækninganota;
raðbirgðaprótín fyrir menn, þ.m.t. blóðprótín; allar aðrar
vörur í þessum flokki.
Flokkur 10: Tæki og búnaður til skurðlækninga, lyflækninga,
tannlækninga og dýralækninga og hlutar og fylgihlutir slíkra
tækja og búnaðar; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 37: Þjónusta tengd viðgerð og viðhaldi
læknisfræðilegs búnaðar og tengd læknisfræðilegum búnaði
til stjórnunar og innöndunar á lofttegundum; öll önnur þjónusta
í þessum flokki.
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Ums.nr. (21) 319/1993

Ums.dags.

(22)

28.4.1993

(54)

VIPER

Eigandi: (73) CHRYSLER CORPORATION, (a Delaware
corporation), 12000 Chrysler Drive, Highland Park, Michigan
48288, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 7.
Flokkur 9: Allar vörur í þessum flokki að undanskildum
öryggiskerfum, mögnurum og fjarskiptatækjum; svo og
búnaði, hlutum, efnisþáttum og fylgihlutum slíkra
öryggistækja, magnara, móttakara og fjarskiptatækja.
Flokkur 11.
Flokkur 12: Ökutæki og hlutar þeirra.
Flokkar 14, 16, 18, 25 og 28.
Flokkur 37: Bygging, viðgerð og viðhald vélknúinna
ökutækja.
Flokkur 41: Fræðslu- og skemmtiþjónusta, þar á meðal
sjónvarps- og kapalsjónvarpsefni, kvikmyndir; bifreiðakappakstur, fyrirlestrar og námskeið varðandi vélknúin
ökutæki; skemmti- og þemagarðar.

Ums.nr. (21) 362/1993

Ums.dags.

(22)

11.5.1993

(54)

9/93

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Sápur, hreinsiefni; vættar hreinsiþurrkur; ilmvötn,
snyrtivörur; bómullarpúðar, bómullarhnoðrar, meðhöndlaðar
og ómeðhöndlaðar þurrkur til snyrtinota; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 4: Kerti; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 5: Bómull, bómullarhnoðrar, meðhöndlaðar og
ómeðhöndlaðar þurrkur og klútar til hreinlætisnota eða
læknisfræðilegra nota; vættar hreinsiþurrkur; hreinlætisvörur
fyrir konur, s.s. tíðabindi, tíðatappar, buxnahlífar,
meðhöndlaðar og ómeðhöndlaðar þurrkur og hlaup til
hreinlætisnota fyrir konur, hreinlætisvörur til nota gegn þvagog hægðaóreglu, s.s. hreinlætisbindi, bleiur; allar aðrar vörur
í þessum flokki.
Flokkur 6: Skammtarar úr málmi fyrir handþurrkur, bindi,
þurrkur, þykkar þurrkur og skoðunartjöld, málmílát til losunar
á áðurgreindum vörum; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 8: Hnífapör, gafflar og skeiðar (ekki úr málmi);
allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 10: Undirlök, skoðunartjöld, tilsniðin eða í rúllum;
allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 16: Pappír, vörur úr pappír: salernispappír, hringlaga
hlífar fyrir salernissetur til hreinlætisnota, eldhúsrúllur;
pappírsþurrkur, handþurrkur og handklæði; þurrkur til
snyrtinota; pappírsdúkar, servíettur, diskamottur; hillupappír
í rúllum; pappírsdúkar á bakka og til nota undir mat,
glasamottur úr pappír; smjörpappír; þurrkur í rúllum; boðskort,
gjafapappír í rúllum eða örkum, borðar, burðarpokar úr
pappír eða plasti, ruslapokar; allar aðrar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 20: Drykkjarrör; regnhlífar úr plasti eða viði til að
skreyta mat eða kokkteila; einingar úr málmi eða ekki úr
málmi, þ.m.t. skammtarar fyrir handþurrkur, bindi, þurrkur,
þykkar þurrkur eða skoðunartjöld; allar aðrar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 21: Lítil áhöld og færanleg ílát fyrir heimili og
eldhús; diskar, bakkar, skálar, glös, glös á fæti og bollar, allar
áðurgreindar vörur úr plasti eða pappa; hlutir til nota í
kokkteilboðum, s.s. plast eða viðarpinnar, teinar, tannstönglar;
skammtarar úr málmi eða ekki úr málmi og öðrum efnum
fyrir salernispappír, salernissetuhlífar og sápur; ruslapokar,
ruslaílát; hreinsiklútar, uppþvottahanskar; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 28: Leikspil, leikföng; jólatrésskraut; samkvæmishattar, -húfur eða -grímur, blöðrur, pappírslúðrar, flautur,
baunabyssur; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Forgangsréttur: (30) 17.11.1992, Frakkland, 92/442068.

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) KAYSERSBERG, Route de Lapoutroie, 68240
KAYSERSBERG, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
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(22)

17.5.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 393/1993

Ums.dags.

(22)

18.5.1993

(54)

Eigandi: (73) The Hiram Walker Group Limited, Kilver
Street, Shepton Mallet, Somerset BA4 5ND, Bretlandi.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 33: Vín, sterkir drykkir og líkjörar; allt innifalið í
þessum flokki.

Eigandi: (73) GENERAL MOTORS CORPORATION, West
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202,
Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.

Ums.nr. (21) 436/1993

Ums.dags.

(22)

2.6.1993

(54)

POKON

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 7: Vélar (þó ekki í landfarartæki), sprengihólfsvélar,
dísil- og bensínvélar, dísil- og bensínhverflavélar (þó ekki í
landfarartæki) og hlutar þeirra.
Flokkur 12: Vélar í ökutæki, sprengihólfsvélar, dísil- og
bensínvélar, dísil- og bensínhverflavélar og hlutar þeirra.
Flokkur 37: Uppsetning, viðhald og viðgerð sprengihólfsvéla,
dísil- og bensínvéla og dísil- og bensínhverflavéla.

Eigandi: (73) Pokon & Chrysal B.V., Gooimeer 7, 1411 DD
Naarden, Hollandi.
Umboðsm.: (74) Björn Árnason, Árni Björnsson, Pósthólf
1552, 121 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 1: Efni til nota í landbúnaði, garðrækt og blómarækt;
dýraáburður og tilbúinn áburður; efnablöndur til þess að fá
gljáa á laufblöð; pottamold, áburður úr rotnandi laufi og
öðrum lífrænum úrgangi.
Flokkur 5: Sótthreinsunarefni, efni til þess að eyða
meindýrum, sveppum og illgresi.

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi
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Ums.nr. (21) 437/1993

Ums.dags.

(22)

2.6.1993

(54)

9/93

Ums.nr. (21) 446/1993

Ums.dags.

(22)

7.6.1993

(54)

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) GP General Parcel, Logistics GmbH, Doerrwiese
2, 6431 Neuenstein, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 35: Umboðsþjónusta á sviði vöruflutninga, veiting
á fjárhagslegri og stjórnunarlegri þekkingu, aðstoð við
skipulagningu og markaðssetningu, sölu, notkun á
vöruheitum, auglýsingum og skipulagningu á auglýsingum,
markaðskönnun, skrifstofustarfsemi; skipulagning á
reikningum viðskiptamanna og greiðslufyrirkomulagi;
stjórnunarráðgjöf.
Flokkur 36: Tollafgreiðsla á vörum hjá tollgæsluyfirvöldum,
þjónusta á vöruafgreiðslu, tollafgreiðslu og sem tryggingartaki.
Flokkur 39: Vöruflutningar, flutningar og dreifing á pökkum
og póstbögglum, samansöfnun og sending á vörum með
bifreiðum, járnbrautum, skipum og flugvélum á alþjóðavísu;
geymsla, flokkun, afhending og pökkun fyrir aðra aðila.
Flokkur 41: Þjónusta og þjálfun á sviði vöruflutninga sem
umboðsaðili.
Flokkur 42: Þjónusta á sviði vöruflutninga, notkun
tölvuhugbúnaðar, gagnavinnsla og gagnageymsla og skráning
á verndun iðnréttinda, gæðaeftirlit, útvegun á tæknilegri
þekkingu, ráðgjöf á sviði gagnavinnslu með tölvum; ráðgjöf,
að undanskilinni stjórnunarráðgjöf.

Eigandi: (73) HARLEY-DAVIDSON, INC., (a Wisconsin
corporation), 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53208, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 34: Tóbak, tóbaksvörur og hlutir fyrir reykingamenn.

Ums.nr. (21) 447/1993

Ums.dags.

(22)

7.6.1993

(54)

SATIN

Eigandi: (73) LORILLARD TOBACCO COMPANY, (a
Delaware corporation), One Park Avenue, New York, New
York 10016-5896, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 34: Tóbak, tóbaksvörur og hlutir fyrir reykingamenn.

9/93

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi

Ums.nr. (21) 448/1993

Ums.dags.

(22)

7.6.1993

(54)

9

Ums.nr. (21) 464/1993

Ums.dags.

(22)

11.6.1993

(54)

TRIUMPH

MALINAL

Eigandi: (73) LORILLARD TOBACCO COMPANY, (a
Delaware corporation), One Park Avenue, New York, New
York 10016-5896, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23220, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Björn Árnason, Árni Björnsson, Pósthólf
1552, 121 Reykjavík.

Gildissvið: (51/57)

Gildissvið: (51/57)

Flokkur 34: Tóbak, tóbaksvörur og hlutir fyrir reykingamenn.

Flokkur 5: Lyf og lyfjablöndur.

Ums.nr. (21) 460/1993

Ums.nr. (21) 465/1993

Ums.dags.

(22)

10.6.1993

(54)

Ums.dags.

(22)

11.6.1993

(54)

JUVENANCE TIME STOP

MODICIN

Eigandi: (73) Juvena (International) AG, Industriestrasse 8,
CH-8604 Volketswil/Zürich, Sviss.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23220, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Björn Árnason, Árni Björnsson, Pósthólf
1552, 121 Reykjavík.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Efni og efnablöndur til líkamshirðu og til
fegrunarnota, í formi gels, krema, mjólkur, vökvablandna,
þykkna, til verndunar og umhirðu húðarinnar; allar aðrar
vörur í þessum flokki.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyf og lyfjablöndur.

Ums.nr. (21) 466/1993
Ums.nr. (21) 463/1993

Ums.dags.

(22)

10.6.1993

Ums.dags.

(22)

11.6.1993

(54)

FRAGMIN
(54)

Eigandi: (73) Kabi Pharmacia AB, S-751 82 Uppsala, Svíþjóð.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) Ratsjárstofnun, Laugavegi 116, 105 Reykjavík,
Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 37 og 38.

Flokkur 5.

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi
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Ums.nr. (21) 473/1993

Ums.dags.

(22)

15.6.1993

(54)

Eigandi: (73) G E C Gads Forlag, Vimmelskaftet 32, DK1161 Kaupmannahöfn K, Danmörku.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Raftæknileg uppsláttarrit, útgefin á hörðum
diskum (CD ROM) ásamt tilheyrandi hugbúnaði; bækur
útgefnar á seguldiskum.
Flokkur 41: Útgáfa raftæknilegra uppsláttarrita og bóka.
Flokkur 42: Útvegun á aðgangi að tölvuupplýsingagögnum
og nýjasta tölvuhugbúnaði.

Ums.nr. (21) 477/1993

Ums.dags.

(22)

16.6.1993

9/93

plast.
Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar,
landmælingar, raftækni, ljósmyndun, kvikmyndatökur og
-sýningar og sjóntæki, einnig búnaður og tæki fyrir vogir,
mælingar, merkjasendingar, eftirlit, björgunar- og kennslu;
tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð
og myndir; segulgagnamiðlar, gagnadiskar; sjálfsalar og
vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar og
gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvibúnaður; stýribúnaður
fyrir tæki til að vigta, dreifa og meðhöndla mjólkurafurðir;
tæki til þess að stýra og stjórna pökkunarvélum og vélum sem
framleiða umbúðir; tæki til sótthreinsunar án varma t.d.
sótthreinsun með rafmagni.
Flokkur 11: Tæki og búnaður í lagnir fyrir ljós, hita,
gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu og
vatn, svo og fyrir lagnir í hreinlætisskyni; tæki til
gerilsneyðingar; varmaskiptar; tæki til sótthreinsunar með
varma.
Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem
ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni;
ljósmyndir; ritföng; bindiefni (lím) fyrir bréfsefni og til
heimilisnota; vörur handa listamönnum; penslar; ritvélar og
skrifstofutæki (þó ekki húsgögn), fræðslu- og kennslugögn
(þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í
öðrum flokkum); spil; leturstafir; myndmót; pappakassar og
pökkunarefni úr pappír eða plasthúðuðum pappír.
Flokkur 20: Vörur, ekki taldar í öðrum flokkum, úr viði,
korki, reyr, spanskreyr, tágum eða úr efnum sem geta komið
í stað þessara efna eða úr plasti; flöskur, körfur, bakkar,
kassar, öskjur eða samsvarandi ílát úr plasti.

(54)

Forgangsréttur: (30) 18.12.1992, Svíþjóð, 92-11123.

Ums.nr. (21) 478/1993

Ums.dags.

(22)

16.6.1993

(54)

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE
S.A., Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 PULLY, Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 7: Vélar og smíðavélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki);
vélatengsli og hlutar í gírkassa (þó ekki í ökutæki);
landbúnaðartæki (önnur en handverkfæri); klakvélar; vélar
til þess að nota við lögun og meðhöndlun á matvælum svo
sem mjólkurvörum, ávaxtasafa og skildum vörum; skilvindur;
vélar til þess að framleiða og fylla á umbúðir, þ.m.t. vélar sem
einungis eru fyrir eina stærð umbúða; vélar sem pakka inn í

Eigandi: (73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE
S.A., Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 PULLY, Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
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Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Efni til að nota við hreinsun, fægingu og til þess
að fjarlægja bletti, svo og við slípun; efnasambönd til þess að
nota við hreinsun þ.m.t. í tengslum við meðhöndlun á
mjólkurvélum, vélum í mjólkurbúum og pökkunarvélum.
Flokkur 5: Efnablöndur og hreinlætisefni; sótthreinsiefni;
efni til þess að eyða skordýrum og meindýrum; sveppum og
illgresi; efnasambönd til þess að nota við sótthreinsun, þ.m.t.
í tengslum við meðhöndlun á mjólkurvélum, vélum í
mjólkurbúum og pökkunarvélum.
Flokkur 6: Málmar sem ekki eru verðmætir og blöndur úr
þeim; byggingarefni úr málmi; strengir sem ekki eru hlaðnir
rafmagni og vírar úr málmi; járnvörur og smáhlutir úr málmi;
pípur og hólkar úr málmi; hlutir úr málmum sem ekki eru
verðmætir og ekki eru í öðrum flokkum; málmgrýti; leiðslur
og geymar úr málmi, aðallega úr ryðfríu stáli, þ.m.t. til nota
í tengslum við undirbúning, lögun og pökkun á mjólk og
mjólkurafurðum.
Flokkur 7: Vélar og smíðavélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki);
vélatengsli og hlutar í gírkassa (þó ekki í ökutæki);
landbúnaðartæki (önnur en handverkfæri); klakvélar; vélar
til þess að nota við lögun og meðhöndlun á matvælum svo
sem mjólkurvörum, ávaxtasafa og skildum vörum; skilvindur;
vélar til þess að framleiða og fylla á umbúðir, þ.m.t. vélar sem
einungis eru fyrir eina stærð umbúða; vélar sem pakka inn í
plast.
Flokkur 8: Handverkfæri og handknúin tól; eggjárn, hnífapör;
höggvopn og lagvopn; tæki til að nota við rakstur.
Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar,
landmælingar, raftækni, ljósmyndun, kvikmyndatökur og
-sýningar og sjóntæki, einnig búnaður og tæki fyrir vogir,
mælingar, merkjasendingar, eftirlit, björgunar- og kennslu;
tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð
og myndir; segulgagnamiðlar, gagnadiskar; sjálfsalar og
vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar og
gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvibúnaður; stýribúnaður
fyrir tæki til að vigta, dreifa og meðhöndla mjólkurafurðir;
tæki til þess að stýra og stjórna pökkunarvélum og vélum sem
framleiða umbúðir; tæki til sótthreinsunar án varma t.d.
sótthreinsun með rafmagni.
Flokkur 11: Tæki og búnaður í lagnir fyrir ljós, hita,
gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu og
vatn, svo og fyrir lagnir í hreinlætisskyni; tæki til
gerilsneyðingar; varmaskiptar; tæki til sótthreinsunar með
varma.
Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem
ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni;
ljósmyndir; ritföng; bindiefni (lím) fyrir bréfsefni og til
heimilisnota; vörur handa listamönnum; penslar; ritvélar og
skrifstofutæki (þó ekki húsgögn), fræðslu- og kennslugögn
(þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í
öðrum flokkum); spil; leturstafir; myndmót; pappakassar og
pökkunarefni úr pappír eða plasthúðuðum pappír.
Flokkur 20: Vörur, ekki taldar í öðrum flokkum, úr viði,
korki, reyr, spanskreyr, tágum eða úr efnum sem geta komið
í stað þessara efna eða úr plasti; flöskur, körfur, bakkar,
kassar, öskjur eða samsvarandi ílát úr plasti.
Flokkur 21: Efni til burstagerðar; hlutir og efni sem notað er
til ræstingar; stálull; óunnið eða hálfunnið gler (þó ekki gler
sem notað er við byggingar); glervörur, postulín eða leirvörur,
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ekki taldar í öðrum flokkum; flöskur og ílát úr gleri.
Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur;
niðursoðnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti;
ávaxtahlaup, -sultur, niðursoðnir ávextir; egg, mjólk og
mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti.
Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir
drykkir; ávaxtadrykkir og safar; sykurlögur og önnur efni til
drykkjargerðar.
Flokkur 37: Byggingarstarfsemi; viðgerðir/viðhald; þjónusta
í tengslum við uppsetningu á vélum og tækjum.
Flokkur 40: Meðhöndlun á áhöldum og efnum.

Forgangsréttur: (30) 18.12.1992, Svíþjóð, 92-11126.

Ums.nr. (21) 483/1993

Ums.dags.

(22)

18.6.1993

(54)

MORANE

Eigandi: (73) REGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, 92109 BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 12: Farartæki á landi; vélknúin farartæki á landi;
allar aðrar vörur í þessum flokki.
Forgangsréttur: (30) 29.12.1992, Frakkland, 92/447 999.
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Ums.nr. (21) 485/1993

Ums.dags.

(22)

18.6.1993

9/93

fyrir leiðslukerfi sem lögð eru beint í jörðina; hlutar og
fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.

(54)

Ums.nr. (21) 503/1993

Ums.dags.

(22)

23.6.1993

(54)

Eigandi: (73) A/S Leiepakking, N-1930 Aurskog, Noregi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 29, 30.

Ums.nr. (21) 502/1993

Ums.dags.

(22)

23.6.1993

(54)

PAN-ISOVIT

Eigandi: (73) Pan-Isovit AG, Oerlikonerstr. 57, Zurich 11,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr málmi, einnig til þess að nota við fjarhitun
og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva svo sem
sýrur og basa; klæðningar, hólkar og múffur, alveg eða að
hluta til úr málmi, allt til þess að vernda yfirborð og hylja hitaog kuldaeinangrun.
Flokkur 11: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir og
hlutar þeirra, til þess að flytja kalda og heita vökva, einnig til
þess að nota við fjarhitun og fjarkælingu með lögnum sem
lagðar eru beint í jörð; varmaeinangrun til þess að vernda
pípur og píputengsli; klæðningar, hólkar og múffur, allt til
þess að vernda yfirborð og til þess að hylja hita- og
kuldaeinangrun; efni til einangrunar og fullunnar vörur úr
slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir, þ.m.t.
röratengsli til nota með þeim, einnig leiðslukerfi lögð beint í
jörðina; hlutar og fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
Flokkur 17: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr gerviefnum, einnig til þess að nota við
fjarhitun og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva
svo sem sýrur og basa; efni til einangrunar og fullunnar vörur
úr slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir og

Eigandi: (73) Pan-Isovit AG, Oerlikonerstr. 57, Zurich 11,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr málmi, einnig til þess að nota við fjarhitun
og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva svo sem
sýrur og basa; klæðningar, hólkar og múffur, alveg eða að
hluta til úr málmi, allt til þess að vernda yfirborð og hylja hitaog kuldaeinangrun.
Flokkur 11: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir og
hlutar þeirra, til þess að flytja kalda og heita vökva, einnig til
þess að nota við fjarhitun og fjarkælingu með lögnum sem
lagðar eru beint í jörð; varmaeinangrun til þess að vernda
pípur og píputengsli; klæðningar, hólkar og múffur, allt til
þess að vernda yfirborð og til þess að hylja hita- og
kuldaeinangrun; efni til einangrunar og fullunnar vörur úr
slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir, þ.m.t.
röratengsli til nota með þeim, einnig leiðslukerfi lögð beint í
jörðina; hlutar og fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
Flokkur 17: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr gerviefnum, einnig til þess að nota við
fjarhitun og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva
svo sem sýrur og basa; efni til einangrunar og fullunnar vörur
úr slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir og
fyrir leiðslukerfi sem lögð eru beint í jörðina; hlutar og
fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
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Ums.nr. (21) 504/1993

Ums.dags.

(22)

23.6.1993

(54)

ORBITEX

Eigandi: (73) Pan-Isovit AG, Oerlikonerstr. 57, Zurich 11,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr málmi, einnig til þess að nota við fjarhitun
og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva svo sem
sýrur og basa; klæðningar, hólkar og múffur, alveg eða að
hluta til úr málmi, allt til þess að vernda yfirborð og hylja hitaog kuldaeinangrun.
Flokkur 11: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir og
hlutar þeirra, til þess að flytja kalda og heita vökva, einnig til
þess að nota við fjarhitun og fjarkælingu með lögnum sem
lagðar eru beint í jörð; varmaeinangrun til þess að vernda
pípur og píputengsli; klæðningar, hólkar og múffur, allt til
þess að vernda yfirborð og til þess að hylja hita- og
kuldaeinangrun; efni til einangrunar og fullunnar vörur úr
slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir, þ.m.t.
röratengsli til nota með þeim, einnig leiðslukerfi lögð beint í
jörðina; hlutar og fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
Flokkur 17: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr gerviefnum, einnig til þess að nota við
fjarhitun og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva
svo sem sýrur og basa; efni til einangrunar og fullunnar vörur
úr slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir og
fyrir leiðslukerfi sem lögð eru beint í jörðina; hlutar og
fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.

Ums.nr. (21) 506/1993

Ums.dags.

(22)

23.6.1993

(54)

SPIROPAN

Eigandi: (73) Pan-Isovit AG, Oerlikonerstr. 57, Zurich 11,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr málmi, einnig til þess að nota við fjarhitun
og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva svo sem
sýrur og basa; klæðningar, hólkar og múffur, alveg eða að
hluta til úr málmi, allt til þess að vernda yfirborð og hylja hita-
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og kuldaeinangrun.
Flokkur 11: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir og
hlutar þeirra, til þess að flytja kalda og heita vökva, einnig til
þess að nota við fjarhitun og fjarkælingu með lögnum sem
lagðar eru beint í jörð; varmaeinangrun til þess að vernda
pípur og píputengsli; klæðningar, hólkar og múffur, allt til
þess að vernda yfirborð og til þess að hylja hita- og
kuldaeinangrun; efni til einangrunar og fullunnar vörur úr
slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir, þ.m.t.
röratengsli til nota með þeim, einnig leiðslukerfi lögð beint í
jörðina; hlutar og fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
Flokkur 17: Leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir, alveg
eða að hluta til úr gerviefnum, einnig til þess að nota við
fjarhitun og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega vökva
svo sem sýrur og basa; efni til einangrunar og fullunnar vörur
úr slíkum efnum, allt til nota í hita-, kæli- og frystilagnir og
fyrir leiðslukerfi sem lögð eru beint í jörðina; hlutar og
fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.

Ums.nr. (21) 507/1993

Ums.dags.

(22)

23.6.1993

(54)

FLEXOPAN

Eigandi: (73) Pan-Isovit AG, Oerlikonerstr. 57, Zurich 11,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Allar vörur í þessum flokki; sveigjanlegar
leiðslur, pípur, pípuhlutar og hlutar þeirra sem eru
foreinangraðar gagnvart varma, alveg eða að hluta til úr
málmi, þ.m.t. þær sem notaðar eru við fjarhitun og fjarkælingu
eða til þess að flytja hættulega vökva svo sem sýrur og basa
og þegar lagt er beint í jörðina; leiðslur, pípur og pípuhlutar
gerðar úr mótanlegu stáli.
Flokkur 11: Allar vörur í þessum flokki; hlutar af hita- og
kuldalögnum þ.m.t. leiðslur, pípur, pípuhlutar og pípulagnir
og hlutar þeirra og þ.m.t. þær sem eru foreinangraðar gagnvart
varma og sveigjanleg leiðslukerfi til þess að nota við fjarhitun
og fjarkælingu með lögnum sem lagðar eru beint í jörð.
Flokkur 17: Allar vörur í þessum flokki; sveigjanlegar
leiðslur, pípur, pípuhlutar, foreinangraðar gagnvart varma,
alveg eða að hluta til úr gerviefnum, þ.m.t. þær sem notaðar
eru við fjarhitun og fjarkælingu eða til þess að flytja hættulega
vökva svo sem sýrur og basa og fyrir leiðslukerfi lögð beint
í jörðina; efni til varmaeinangrunar alveg eða að hluta til úr
fjölúretan; klæðningar og hólkar gerðir alveg eða að hluta til
úr fjöletýlen til þess að nota með sveigjanlegum leiðslum,
pípum, pípuhlutum sem eru foreinangraðar gagnvart varma;
hlutar og fylgihlutir fyrir ofangreindar vörur.
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Ums.nr. (21) 510/1993

Ums.dags.

(22)

24.6.1993

(54)

9/93

Ums.nr. (21) 528/1993

Ums.dags.

(22)

25.6.1993

(54)

HAPPY MEAL

ÍBÚFEN

Eigandi: (73) McDonald’s Corporation, One McDonald’s
Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.

Eigandi: (73) Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, 105
Reykjavík, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)

Gildissvið: (51/57)

Flokkur 5.

Flokkur 42: Þjónusta við veitingarekstur og aðra greiðasölu
sem hefur til sölu mat og drykk sérstaklega útbúnum til
neyslu og einnig til sölu og framboðs á sérréttum; stjórnun á
þjónustu fyrirtækja og rekstur veitingastaða; tilreiðsla á mat
til þess að taka með sér; undirbúningur á leiðbeiningum og
kennslugögnum til starfrækslu veitingastaða; þjónusta við
hönnun, byggingu, búnað og starfrækslu slíkra veitingastaða,
fyrirtækja og aðstöðu.

Ums.nr. (21) 514/1993

Ums.dags.

(22)

24.6.1993

(54)

ETHYOL

Ums.nr. (21) 531/1993

Ums.dags.

(22)

25.6.1993

(54)

ZACLINE

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, P.O.Box 26609, Richmond, Virginia
23261-6609, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) U.S. BIOSCIENCE, INC., 100 Front Street,
Suite 400, West Conshohocken, Pennsylvania, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.

Flokkur 5: Lyf.

Ums.nr. (21) 532/1993

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyf, gefin í tengslum við lyfja- og geislameðferð,
til lækninga á krabbameini.

Ums.nr. (21) 527/1993

Ums.dags.

(22)

25.6.1993

(54)

TENOX

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5.

(22)

25.6.1993

(54)

ROBITUSSIN

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, P.O.Box 26609, Richmond, Virginia
23261-6609, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, 105
Reykjavík, Íslandi.

Ums.dags.

Flokkur 5: Lyf.
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Ums.nr. (21) 533/1993

Ums.dags.

(22)

25.6.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 536/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

(54)

REPOISE

BLUE SHIELD

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, P.O.Box 26609, Richmond, Virginia
23261-6609, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.

Eigandi: (73) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION, an Illinois not-for-profit corporation, 676
North St. Clair St., Chicago, Illinois 60611, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.

Gildissvið: (51/57)

Gildissvið: (51/57)

Flokkur 5: Lyf.

Flokkur 36: Þjónusta vegna heilsugæslutrygginga.

Ums.nr. (21) 534/1993

Ums.dags.

(22)

25.6.1993

(54)

Ums.nr. (21) 537/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

(54)

BLUE CROSS

Eigandi: (73) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION, an Illinois not-for-profit corporation, 676
North St. Clair St., Chicago, Illinois 60611, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.
Eigandi: (73) Festina, S.A., Via Layetana, 20-3, 08003
Barcelona, Spáni.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 14: Góðmálmar og blöndur úr þeim svo og vörur úr
góðmálmum eða húðaðar með þeim og ekki heyra undir aðra
flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til
tímamælinga.

Ums.nr. (21) 535/1993

Ums.dags.

(22)

28.6.1993

(54)

Júmbó

Eigandi: (73) Júmbó, matvælaiðjan, Kársnesbraut 112, 200
Kópavogur, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 30.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 36: Þjónusta vegna heilsugæslutrygginga.
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Ums.nr. (21) 538/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

9/93

Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.

(54)

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 36: Þjónusta vegna heilsugæslutrygginga.

Ums.nr. (21) 540/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

(54)

Buffaló

Eigandi: (73) Sælgætisgerðin Móna h.f., Stakkahrauni 1, 220
Hafnarfjörður, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)

Litir: (59) Merkið er í lit.

Flokkur 30.

Eigandi: (73) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION, an Illinois not-for-profit corporation, 676
North St. Clair St., Chicago, Illinois 60611, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.

Ums.nr. (21) 541/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

(54)

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 36: Þjónusta vegna heilsugæslutrygginga.

Ums.nr. (21) 539/1993

Ums.dags.

(22)

29.6.1993

(54)

Eigandi: (73) Pizzaland sf., Kársnesbraut 112, 200 Kópavogur,
Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 30.

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION, an Illinois not-for-profit corporation, 676
North St. Clair St., Chicago, Illinois 60611, Bandaríkjunum.
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Ums.nr. (21) 544/1993

Ums.dags.

(22)

30.6.1993

(54)

Ums.nr. (21) 546/1993
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Ums.dags.

(22)

30.6.1993

(54)

BANANA BOAT

Eigandi: (73) SUN PHARMACEUTICALS CORP., 1100
Park Central Boulevard South, Pompano Beach, Florida
33064, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) Polk Investment Corporation (PIC), 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Bank of Delaware Building,
Wilmington, Delaware 19899, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

Flokkur 3: Snyrtivörur og fegrunarefni og ilmvörur og sápur
þ.m.t. húðsnyrtivörur og hársnyrtivörur og snyrtivörur til
nota í tengslum við sólböð.

Gildissvið: (51/57)

Ums.nr. (21) 545/1993

Ums.nr. (21) 547/1993

Ums.dags.

(22)

30.6.1993

(54)

Flokkur 9.

Ums.dags.

(22)

1.7.1993

(54)

Eigandi: (73) Lebon & Visser, Voltaweg 32, 3752 LP
Bunschoten, Hollandi.
Umboðsm.: (74) Árnason & Co. h.f., Höfðabakka 9, 112
Reykjavík.
Eigandi: (73) SUN PHARMACEUTICALS CORP., 1100
Park Central Boulevard South, Pompano Beach, Florida
33064, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Snyrtivörur og fegrunarefni og ilmvörur og sápur
þ.m.t. húðsnyrtivörur og hársnyrtivörur og snyrtivörur til
nota í tengslum við sólböð.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 7: Vélar (sem ekki eru í öðrum flokkum) og
smíðavélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); vélatengsli og
drifbúnaður (þó ekki í ökutæki).
Flokkur 8: Handverkfæri og handknúin áhöld.
Flokkur 9: Rafknúin tæki og áhöld, sem ekki eru í öðrum
flokkum; mælinga- og eftirlitstæki og búnaður.
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Ums.nr. (21) 550/1993

Ums.dags.

(22)

2.7.1993

9/93

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 33: Áfengir drykkir, s.s. tequila; allar aðrar vörur í
þessum flokki.

(54)

Ums.nr. (21) 552/1993

Ums.dags.

(22)

2.7.1993

(54)

Eigandi: (73) COURREGES PARFUMS (société anonyme),
28, rue de la Trémoille, 75008 PARIS, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Eigandi: (73) EASTMANN KODAK COMPANY, 343 State
Street, Rochester, New York 14650, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Pétur Guðmundarson, hrl., Suðurlandsbraut
4A, 108 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Ljósmyndavélar.
Flokkur 16: Prentað mál, fréttablöð, tímarit, bækur, skrár,
almanök, handbækur; ljósmyndir; ritföng; ljósmyndaalbúm.

Ums.nr. (21) 551/1993

Ums.dags.

(22)

2.7.1993

(54)

Flokkur 3: Sápur, ilmvörur, ilmvötn, kölnarvatn og
steinkvatn, ilmolíur, snyrtivörur, vökvar, mjólk, krem, gel
fyrir andlit og líkama, varalitir, naglalakk, andlitsfarði, lituð
krem, augnháralitir, augnskuggar, kinnalitir, penslar til
förðunar, púður, efni til að hreinsa húð þ.m.t. mjólk, vökvar,
krem, gel, snyrtivörur fyrir bað þ.m.t. gel, olíur, krem, baðsalt,
talkúm, svitalyktareyðir, hárþvottaefni.
Forgangsréttur: (30) 10.2.1993, Frakkland, 93454657.

Ums.nr. (21) 553/1993

Ums.dags.

(22)

5.7.1993

(54)

NovoCor

Eigandi: (73) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsvaerd,
Danmörku.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 1: Ensím til nota í leðuriðnaði.

Eigandi: (73) TEQUILA HERRADURA, S.A. DE C.V.,
Avenida 16 de Septiembre 635, 44180 Guadalajara, Jalisco,
Mexíkó.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
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Ums.nr. (21) 556/1993

Ums.dags.

(22)

6.7.1993

(54)

Ums.nr. (21) 563/1993
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Ums.dags.

(22)

7.7.1993

(54)

HEXADENT

Eigandi: (73) Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, 105
Reykjavík, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5.

Ums.nr. (21) 557/1993

Ums.dags.

(22)

6.7.1993

Eigandi: (73) Phillips Petroleum Company, Bartlesville,
Oklahoma 74004, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

(54)

NEXÓL

Eigandi: (73) Lyfjaverslun ríkisins, Borgartúni 6, 105
Reykjavík, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5.

Ums.nr. (21) 558/1993

Ums.dags.

(22)

6.7.1993

(54)

Eigandi: (73) REXAIR, Inc., 3221 West Big Beaver, Suite
200, Troy Michigan 48084, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Ryksugur; allar aðrar vörur í þessum flokki.

Flokkur 1: Efni úr jarðolíu og sérstök efni unnin úr jarðolíu
og gervitrjákvoða, hvati, kolvetnisafurðir, hliðarafurðir og
afleiður, allt til iðnaðarnota til frekari framleiðslu.
Flokkur 4: Jarðolía, brennsluefni, olíur unnar úr jarðolíu,
feiti og smurolía til flugvéla og annars iðnaðar; olíur, feiti og
smurolíur fyrir vélknúin farartæki.
Flokkur 17: Plast í þynnum, kubbum, stöngum og pallettum,
allt til iðnaðarnota í frekari framleiðslu og plaströr og tengi,
án málma, til nota í iðnaði.
Flokkur 22: Óunnin trefjaefni og þráður til notkunar í frekari
iðnaðarframleiðslu, þó ekki í rafeindaiðnaði.
Flokkur 23: Garn og þráður til notkunar í frekari
iðnaðarframleiðslu, þó ekki í rafeindaiðnaði.
Flokkur 24: Efni hæft til vefnaðar, bæði ofið og óofið til
notkunar í frekari iðnaðarframleiðslu, þó ekki í rafeindaiðnaði.
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Ums.nr. (21) 564/1993

Ums.dags.

(22)

7.7.1993

(54)

9/93

Ums.nr. (21) 570/1993

Ums.dags.

(22)

9.7.1993

(54)

ABEX

Eigandi: (73) RHONE-POULENC SURFACTANTS AND
SPECIALTIES, L.P., Cn 5266 Princeton, NEW JERSEY
08543-5266, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 1: Efni til að nota í iðnaði.
Forgangsréttur: (30) 15.1.1993, Frakkland, 93450881.
Eigandi: (73) General Mills, Inc., Number One General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55402, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Ums.nr. (21) 571/1993

Gildissvið: (51/57)

Ums.dags.

(22)

9.7.1993

Flokkur 30.
(54)

Symphonia
Ums.nr. (21) 565/1993

Ums.dags.

(22)

8.7.1993
Eigandi: (73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstr.
51, 22605 Hamburg, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

(54)

LANSON

Eigandi: (73) CHAMPAGNE LANSON PERE & FILS,
société anonyme, 12 boulevard Lundy, 51100 REIMS,
Frakklandi.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 34.

Ums.nr. (21) 575/1993

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 33: Áfengir drykkir (nema bjór).

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)

OPALESCENCE
Ums.nr. (21) 568/1993

Ums.dags.

(22)

9.7.1993

(54)

Eigandi: (73) HELENA RUBINSTEIN S/A, 129, rue du
Faubourg, Saint-Honoré, 75008 Paris, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Árnason & Co. h.f., Höfðabakka 9, 112
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Snyrtivörur.

Eigandi: (73) Norðurpóll/Hermann Auðunsson, Tjarnarból 6,
170 Seltjarnarnesi, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 16, 20, 28, 30, 32, 35 og 41.
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Ums.nr. (21) 576/1993

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)

ROCK N’BLUE

Eigandi: (73) SAKI AB, Box 510, S-233 26 SVEDALA,
Svíþjóð.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 18: Töskur, handtöskur, bakpokar, belti, seðlaveski
og buddur.
Flokkur 25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður.
Forgangsréttur: (30) 12.1.1993, Svíþjóð, 93-00167.

21

og ímyndir; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím eða
lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki; fræðslu- og kennslugögn;
plastefni til pökkunar; spil; leturstafir; myndamót.
Flokkur 38: Fjarskipti.
Flokkur 41: Fræðslu- og skemmtiþjónusta, þar á meðal, en
ekki takmarkað við, klúbbar, framleiðsla, útgáfa og dreifing
kvikmynda, myndbanda, hljóðvarps- og sjónvarpsdagskráa,
platna, snældubanda, geisladiska, skipulagning og kynning
keppna, sýninga og íþróttamóta, útgáfa og dreifing og áskrift
bóka, tímarita, fréttablaða, fregnmiða, bæklinga, dagskrárleiðbeininga og annars prentaðs máls, leiga á rafeindatækjum
og öðrum sjónvarpstengdum tækjum, leiga og útvegun
sjónvarps- og hljóðvarpsaðstöðu.

Ums.nr. (21) 578/1993

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)

TRIATOP
Ums.nr. (21) 577/1993

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)

Eigandi: (73) JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Staðbundið sveppalyf til afnota fyrir fólk.

Ums.nr. (21) 579/1993

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)

A. H. ROBINS

Eigandi: (73) Electronic Media Network Limited, 137 Hendrik
Verwoerd Drive, Randburg, Transvaal, Suður-Afríku.
Umboðsm.: (74) Björn Árnason, Árni Björnsson, Pósthólf
1552, 121 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar,
landmælingar, raftækni, rafeindatækni, ljósmyndun,
kvikmyndatöku, sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasenditæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og
búnaður; kvikmyndafilmur og upptökur kvikmyndaímynda
og verka; tæki og búnaður til að taka upp, flytja eða endurvarpa
hljóði og mynd; segulgagnaflutningstæki, upptökudiskar;
sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki og búnað;
reiknivélar, gagnavinnslutæki og hugbúnaður og vélbúnaður
fyrir tölvur; hlutar og tengi fyrir framangreindar vörur.
Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur gerðar úr þessum efnum;
prentað mál, þar á meðal, en ekki takmarkað við, bækur,
bæklingar, dagskrárleiðbeiningar, tímarit, fregnmiðar,
fréttablöð, fréttabréf, veggspjöld; upptekin kvikmyndaverk

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, P.O. Box 26609, Richmond, Virginia
23261-6609, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 3 og 5.
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Ums.nr. (21) 580/1993

Ums.dags.

(22)

12.7.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 583/1993

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

(54)

PRENATOL

Eigandi: (73) A. H. Robins Company, Incorporated, 1407
Cummings Drive, P.O. Box 26609, Richmond, Virginia
23261-6609, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. HOLDING, 8, Rue Nicolas Petit, Lúxemburg.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.

Flokkur 5: Lyf.

Gildissvið: (51/57)
Ums.nr. (21) 581/1993

Ums.dags.

(22)

13.7.1993

(54)

CLIVARIN

Eigandi: (73) KNOLL AG, Knollstrasse 50, D-67061
Ludwigshafen, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

Flokkur 3: Sápur, snyrtivörur, ilmvötn, ilmolíur,
svitalyktareyðir, tannkrem, hárvökvar; allar aðrar vörur í
þessum flokki.

Ums.nr. (21) 584/1993

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

(54)

OLIVER TWIST

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5.
Eigandi: (73) Hermann Krüger’s Eftf. A/S, Børstenbindervej
1, DK-5230 Odense M, Danmörku.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Ums.nr. (21) 582/1993

Ums.dags.

(22)

13.7.1993
Gildissvið: (51/57)

(54)

Flokkur 34.

Ums.nr. (21) 585/1993
Eigandi: (73) HYUNDAI MOTOR COMPANY, #140-2 KeDong, Chongro-Ku, Seoul, Suður-Kóreu.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

(54)

WEST

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 12: Tæki til flutninga á landi, þ.á.m. farþegabifreiðar,
vörubifreiðar og almenningsvagnar; hlutir, tengihlutir og
fylgihlutir fyrir allar framangreindar vörur; og allar aðrar
vörur í þessum flokki.

Eigandi: (73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstr.
51, 22605 Hamburg, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 1-42.
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Ums.nr. (21) 587/1993

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

(54)

Ums.nr. (21) 592/1993
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Ums.dags.

(22)

15.7.1993

(54)

Eigandi: (73) F. Hoffmann-LA Roche AG, CH 4002 Basel,
Sviss.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og
hreinlætisnota.

Ums.nr. (21) 589/1993

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) “Alma“ Vorarlberger Käsefabrikation und
Export registrierte Genossenschaft mbH., Rheinstrasse 1,
6901 Bregenz-Hard, Austurríki.
Umboðsm.: (74) Ragnar Aðalsteinsson, hrl., Borgartúni 24,
105 Reykjavík.

(54)

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 29: Mjólk og mjólkurafurðir.
Forgangsréttur: (30) 13.5.1993, Austurríki, 2306/93.
Eigandi: (73) ARTLITE EUROPE LIMITED, Galla House,
695 High Road, Norh Finchley, LONDON N12 OBT,
Bretlandi.
Umboðsm.: (74) Haraldur Jónasson, Hverfisgötu 8-10, 101
Reykjavík.

Ums.nr. (21) 593/1993

Gildissvið: (51/57)

(54)

Ums.dags.

(22)

15.7.1993

Flokkur 35.

Ums.nr. (21) 590/1993

Ums.dags.

(22)

14.7.1993

(54)

PRESARIO

Eigandi: (73) COMPAQ COMPUTER CORPORATION (a
Delaware corporation), 20555 S.H. 249, Houston Texas
77070, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 9: Einkatölvur, fylgitæki, hlutar og fylgihlutir þeirra.
Forgangsréttur: (30) 20.5.1993, Bandaríkin, 393,394.

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) Húsgagnahöllin hf., Bíldshöfði 20, 112
Reykajvík, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 35 og 42.

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi

24

Ums.nr. (21) 594/1993

Ums.dags.

(22)

16.7.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 596/1993

Ums.dags.

(22)

16.7.1993

(54)

Eigandi: (73) Neita B.V., Merwedeweg 6, 3621 LR Breukelen,
Hollandi.
Umboðsm.: (74) G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkar 9, 11 og 12.
Eigandi: (73) JIMTEN, S.A., Carretera de Ocaña, 125 Apartado 285, 03006 ALICANTE, Spáni.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

Ums.nr. (21) 598/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 1: Efni til nota í iðnaði, við vísindastörf (þó ekki til
nota í læknavísindum), ljósmyndun, í landbúnaði, garðrækt
og skógrækt; óunnin gervikvoða, óunnar plastvörur; gerviog náttúrulegur dýraáburður; slökkviefni; efnablöndur til
herslu og lóðunar; efni til varðveislu á matvælum; sútunarefni
og bindiefni (lím) til iðnaðarnota.
Flokkur 6: Ódýrir málmar og blöndur úr þeim; byggingarefni
úr málmi; færanlegar byggingar úr málmi; málmefni í
járnbrautarspor; keðjur fyrir lyftur; strengir og vírar úr ódýrum
málmum, járnvörur, smáhlutir úr málmi; pípur og hólkar úr
málmi; öryggishirslur (peningaskápar); vörur úr ódýrum
málmum sem ekki heyra undir aðra flokka og málmgrýti.
Flokkur 11: Búnaður í lagnir fyrir ljós, hita, gufuframleiðslu,
matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatn, svo og fyrir
lagnir í hreinlætisskyni.
Flokkur 17: Gúmmí, togleður (gúttaperka), gúmkvoða,
asbest, gljásteinn og vörur úr þessum efnum sem ekki eru
taldar í öðrum flokkum; hálfunnið þanið plast til iðnaðarnota;
efni til hvers konar þéttingar, fyllingar eða einangrunar;
sveigjanlegar pípur (slöngur) sem ekki eru úr málmi.
Flokkur 19: Byggingarefni (ekki úr málmi); ósveigjanlegar
pípur (ekki úr málmi) í byggingar; asfalt, bik og malbik;
færanleg hús, ekki úr málmi; minnisvarðar, ekki úr málmi.
Flokkur 20: Húsgögn, speglar, myndarammar; vörur (ekki
taldar í öðrum flokkum) úr tré, korki, reyr, spanskreyr,
tágum, horni, beini, fílabeini, hvalbeini, skel, rafi, perlumóður,
sæfrauði svo og úr efnum sem geta komið í stað þessara eða
úr plasti.
Flokkur 39: Flutningar; pökkun og geymsla vöru.

LISTSÝN HF

Eigandi: (73) Kristmundur Þ. Gíslason, Flatahrauni 29, 220
Hafnarfirði, Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 40.

Ums.nr. (21) 599/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

CABELA´S

Eigandi: (73) Cabela´s Inc., 812-13th Avenue, Sidney,
Nebraska, 69160, Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 8: Handverkfæri og hnífar; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 9: Sjóntæki, þ.e. sjónaukar, fuglasjóngler, sjónaukar
fyrir byssur og skotsjónaukar; allar aðrar vörur í þesum
flokki.
Flokkur 16: Prentað mál, þ.e. pöntunarlistar, gjafabréf,
dreifibréf og auglýsingabæklingar; allar aðrar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 22: Tjöld; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 25: Fatnaður, þ.e. hanskar, eyrnahlífar, hattar, peysur,
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jakkar, úlpur, smekkir, samfestingar, buxur, skór, stígvél,
regnúlpur, skyrtur, vesti og frakkar; allar aðrar vörur í þessum
flokki.
Flokkur 28: Fiskveiðiútbúnaður, þ.e. veiðistangir, veiðihjól,
flugur, straumflugur, net, önglar, nælur (segulnælur), spólur
(vindur), spúnar og önnur gervibeita, línur og þeim tengdur
útbúnaður, bogfimiútbúnaður, þ.e. bogar, örvar, bogahulstur,
bogarekkar, örvamælar og teygjubyssur; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 42: Bréfpöntunar- og pöntunarlistaþjónusta við
afgreiðslu íþróttavara og þeim tengdum vörum, þ.e. fatnaði,
málmvöru, handverkfærum, skotvopnum, tjaldútbúnaði,
bogfimi- og fiskveiðiútbúnaði, leðurvörum, pappírsvörum,
prentuðu máli, glervörum, klukkum og matvöru; öll önnur
þjónusta í þessum flokki.

Ums.nr. (21) 601/1993

25

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

Litir: (59) Merkið er í lit.
Eigandi: (73) Criocabin S.r.l., Via San Benedetto 40/A, Zona
Industriale, Localitá Selve, 35033 Teolo (Padova), Ítalíu.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 11: Kæliklefar, kæli- og ísskápar, búnaður í lagnir
fyrir kælingu, kælibúnaður og kæligeymslur.

Ums.nr. (21) 600/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

Ums.nr. (21) 602/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

Eigandi: (73) FRANKE AG, Dorfbachstrasse 2, CH-4663
Aarburg, Sviss.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 6: Vaskar úr málmi, útbúnaður fyrir vaska úr
málmi; málmílát til geymslu á matvælum; handföng, þ.m.t.
til að festa á veggi; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 9: Sjálfvirkur búnaður til útbýtingar á matvælum,
þ.m.t. úr málmi; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 11: Tæki til að hita upp, sjóða, baka, brasa, grilla,
steikja, gratínera, rista, kæla og frysta matvæli, ætluð fyrir
heimilishald og iðnaðareldhús; loftræstigrindur; handþurrkarar og hárþurrkur; vaskar og sturtuskálar eða -botnar,
þ.m.t. úr málmi; tæki til að útbúa kalda og heita drykki;
járnumgerðir fyrir vörur tilgreindar í flokkum 6, 11 og 19,
þ.m.t. fyrir vatnskrana og vatnslagnir; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 19: Vaskar úr glerjungi, gerviefnum eða keramík;
allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 20: Útbúnaður fyrir vaska úr viði eða úr gerviefnum;
búnaður fyrir eldhús sem fellur undir þennan flokk, húsgögn
fyrir eldhús, einnig færanleg; ílát (ekki úr málmi) til geymslu
á fæðuvörum; allar aðrar vörur í þessum flokki.
Flokkur 21: Skurðbretti og sigti fyrir eldhússtörf;
borðbúnaður; skammtarar fyrir sápur eða handklæði, einnig
fyrir handþurrkur úr pappír, standar fyrir rúllur úr pappír;
grindur og körfur til að geyma í eldhúsáhöld; allar aðrar vörur
í þessum flokki.

Eigandi: (73) Salvatore Ferragamo Firenze S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, FLORENCE, Ítalíu.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 18: Leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum
efnum og ekki eru taldar í öðrum flokkum; skinn, húðir;
ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífar, sólhlífar og
göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi; allar aðrar vörur í
þessum flokki.
Flokkur 25: Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; allar
aðrar vörur í þessum flokki.
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Ums.nr. (21) 603/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 608/1993

Ums.dags.

(22)

21.7.1993

(54)

MAXISHIP

Eigandi: (73) Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd., 3-11,
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.

Eigandi: (73) United Parcel Service of America, Inc., 400
Perimeter Center- Terraces North, Atlanta, Georgia 30346,
Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

Gildissvið: (51/57)

Gildissvið: (51/57)

Flokkur 5: Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og
hreinlætisnota; allar aðrar vörur í þessum flokki.

Fokkur 9: Tölvuforrit og hugbúnaður; seguldiskar og
segulbönd; prentarar, kvarðar og skannar.

Ums.nr. (21) 606/1993

Ums.nr. (21) 609/1993

Ums.dags.

(22)

20.7.1993

(54)

Ums.dags.

(22)

21.7.1993

(54)

MAXITRAC

Eigandi: (73) United Parcel Service of America, Inc., 400
Perimeter Center- Terraces North, Atlanta, Georgia 30346,
Bandaríkjunum.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Flokkur 9: Tölvuforrit og hugbúnaður; seguldiskar og
segulbönd; prentarar, kvarðar og skannar.
Flokkur 35: Útvegun tölvukerfa sem hafa uppi á pökkun í
flutningi.

Ums.nr. (21) 610/1993

Ums.dags.

(22)

21.7.1993

Flokkur 5: Lyjablöndur.
(54)

ATLANTIS

Eigandi: (73) Hólmgeir Baldursson og Hilmar H. Eiríksson,
Bragagata 38, 101 Reykjavík, Kvistaberg 5, 220 Hafnarfirði,
Íslandi.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 35.
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Ums.nr. (21) 611/1993
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Ums.dags.

(22)

22.7.1993

(54)
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Ums.nr. (21) 618/1993

Ums.dags.

(22)

26.7.1993

(54)

FIÕLA

Eigandi: (73) Haraldur Jóhannsson, Neströð 7, 170
Seltjarnarnesi, Íslandi.
Umboðsm.: (74) Árnason & Co. h.f., Höfðabakka 9, 112
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Snyrti- og aðhlynningarvörur fyrir húð og hár.

Ums.nr. (21) 619/1993
Eigandi: (73) Varmabyggð h/f, c/o Fasteignamiðlunin Berg,
Áshamri, 270 Mosfellsbæ, Íslandi.

Ums.dags.

(22)

26.7.1993

(54)

merci Bon

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 36.
Eigandi: (73) August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlín, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Ums.nr. (21) 614/1993

Ums.dags.

(22)

23.7.1993
Gildissvið: (51/57)

(54)

Flokkur 30: Sælgæti, þ.m.t. tyggigúmmí sem ekki á að nota
í læknisfræðilegum tilgangi, súkkulaði, vörur úr súkkulaði
þ.m.t. sælgæti gert úr hnetum og brúnuðum sykri; sætabrauð,
fyrrnefndar vörur innihalda einnig létt vín og áfengi.
Forgangsréttur: (30) 1.2.1993, Þýskaland, 18 343/30 Wz.

Ums.nr. (21) 620/1993

Ums.dags.

(22)

26.7.1993

Eigandi: (73) DIVANI E POLTRONE ITALIA S.r.l., Via
Carulli 14, 70121 BARI, Ítalíu.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

(54)

Gildissvið: (51/57)

Eigandi: (73) Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25,
3480 Fredensborg, Danmörku.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.

Flokkur 20: Húsgögn, þ.m.t. sófar, hægindastólar, stólar,
borð, langir hvíldarstólar, kollar, rúm, fataskápar, speglar,
myndarammar.

JACKPOT

Gildissvið: (51/57)
Flokkur 25.
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Ums.nr. (21) 622/1993

Ums.dags.

(22)

28.7.1993

(54)

Ums.nr. (21) 624/1993

9/93

Ums.dags.

(22)

29.7.1993

(54)

PIERRE FABRE

Eigandi: (73) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 3: Sápur; ilmvötn; snyrtivörur; hárþvottaefni,
hárefni; tannhirðivörur.
Flokkur 5: Efnablöndur til lyfja-, dýralækninga og
hreinlætisnota; næringarefni til læknisfræðilegra nota;
lyfjablöndur fyrir börn; sárabindi.

Eigandi: (73) PATISSERIE VON HOF GESELLSCHAFT
MBH, Habach 91, A-5020 Salzburg/Koppl, Austurríki.
Umboðsm.: (74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)

Ums.nr. (21) 623/1993

Ums.dags.

(22)

29.7.1993

(54)

KWAI

Eigandi: (73) Lichtwer Pharma GmbH, Wallenroder Strasse
8-10, 13435 Berlín, Þýskalandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyf; allar aðrar vörur í þessum flokki.

Flokkur 30: Kex, kökur, smákökur og konfekt, ís og
bragðbætandi sósur.
Forgangsréttur: (30) 3.2.1993, Austurríki, 467/93
(Skrán.nr.147 032).
ingu, prófanir «INCLUDE VU 930624 PICT»
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Endurauglýst vörumerki

Vegna villu í birtingu í 6. tbl. '93 er neðangreind umsókn
endurbirt.
Ums.nr.

(21)

363/1993

Ums.dags.

(22)

11.5.1993

(54)

PROLIXANA

Eigandi: (73) Siegfried Parma AG, 4800 Zofingen, Sviss.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 5: Lyfjafræðileg efni og efnablöndur, allar aðrar
vörur í þessum flokki.

Vegna villu í birtingu í 8. tbl. '93 er neðangreind umsókn
endurbirt.
Ums.nr.

(21)

492/1993

Ums.dags.

(22)

22.6.1993

(54)

JEAN PAUL GAULTIER

Eigandi: (73) Jean Paul Gaultier, 30 rue du Faubourg Saint
Antoine, 75012 Paris, Frakklandi.
Umboðsm.: (74) Faktor Company, Pósthólf 678, 121
Reykjavík.
Gildissvið: (51/57)
Flokkur 25.
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Niðurstaða:

Erlend firmanöfn ekki talin njóta
víðtækari verndar hér á landi en
innlend, sbr. 2. gr. Parísarsamþykktarinnar. Ákvæði 4. tl. 1. mgr.
14. gr. vml. verið túlkað þannig að
firma þurfi að reka starfsemi til þess
að geta hindrað skráningu vörumerkis. Firma andmælanda rekur
enga starfsemi hér á landi og því
ekki talið að það geti komið í veg
fyrir skráningu vörumerkis á
grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Umsókn nr.:
Dags. úrskurðar:
Umsækjandi:

1992/552
1.9.1993
Louis Leitz International GmbH &
Co.
Delta (orðmerki)
16.
23.7.1992
Árnason & Co. hf., Höfðabakka 9,
Reykjavík, í nafni Delta hf. Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði
Firmanafns andmælanda.
Vörulisti vörumerkjaumsóknar nr.
552/1992 og mjög ólíkur starfsviði
Delta hf. Ruglingshætta því ekki
talin vera fyrir hendi. Skráning vörumerkisins DELTA, skv. umsókn nr.
552/1992, heimiluð.

Úrskurðir í
vörumerkjamálum
Í ágúst og september 1993 var úrskuðað í eftirfarandi
andmælamálum:

Umsókn nr.:
Dags. úrskurðar:
Umsækjandi:
Vörumerki:
Flokkar:
Birtingardags.:
Andmælandi:
Andmælt vegna:

Niðurstaða:

Umsókn nr.:
Dags. úrskurðar:
Umsækjandi:
Vörumerki:
Flokkar:
Birtingardags.:
Andmælandi:
Andmælt vegna:

1992/1183
17.8.1993
Kreditkort hf.
ATLAS (orðmerki)
36.
25.1.1993
Atlas hf., Borgartúni 24, Reykjavík
Ruglingshættu við firma/vörumerki
andmælanda, ATLAS, með vísan
til 2., 4., og 6. tl. 1. mgr. 14. gr.
vörumerkjalaga.
Ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.
ekki talið eiga við hér. Þjónustustarfsemi sú, er sótt er um vernd
fyrir í umsókn nr. 1183/1992, talin
það ólík starfsemi andmælanda, að
skilyrði til beitingar ákvæðis 6. tl.
1. mgr. 14. gr. vml. ekki talin vera
uppfyllt, sbr. 1. mgr. 6. gr. vml.
Ekki talin hætta á því almenningur
telji að vörumerki, skv. umsókn nr.
1183/1992, stafi frá umsækjanda
vegna þess hve ólík starfsemi
andmælanda er þjónustu undir
nefndu vörumerki. Ekki fallist á
óskoraðan einkarétt andmælanda á
nafninu ATLAS á öllum sviðum,
sbr. skráningar með nafninu
ATLAS í vörumerkjaskrá og
firmaskrá.

1992/166
20.9.1993
Ómega farma hf.
BIOFARMA (orðmerki)
5.
26.5.1992
Sigurjónsson & Thor hf. í nafni
BIOFARMA, Frakklandi.
Ruglingshættu við firmaheiti
andmælanda með vísan til 8. gr.
Parísarsamþ., sbr. lög nr. 102/1961,
og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

9/93

Vörumerki:
Flokkar:
Birtingardags.:
Andmælandi:

Andmælt vegna:
Niðurstaða:

Umsókn nr.:
Dags. úrskurðar:
Umsækjandi:
Vörumerki:
Flokkar:
Birtingardags.:
Andmælandi:

Andmælt vegna:

Niðurstaða:

1992/621
1.9.1993
SHAKLEE CORPORATION
SHAKLEE (orðmerki)
3, 5, 30.
19.11.1992
G. H. Sigurgeirsson, Reykjavík, f.h.
Roussel-Uclaf, 35, Boulevard des
Invalides, 75007 París, Frakklandi
Ruglingshættu við skráð vörumerki
andmælanda, SHAK (orðmerki) nr.
410/1989
Seinni hluti vörumerkisins
SHAKLEE talinn veita því slíkt
sérkenni að ekki verði talin hætta á
ruglingi hjá almenningi. Skráning
vörumerkisins SHAKLEE (orðmerki), skv. umsókn nr. 621/1992,
heimiluð.
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Umsókn nr.:
Dags. úrskurðar:
Umsækjandi:
Vörumerki:
Flokkar:
Birtingardags.:
Andmælandi:

Andmælt vegna:
Niðurstaða:

Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi

1992/622
1.9.1993
SHAKLEE CORPORATION
SHAKLEE (orð- og myndmerki)
3, 5, 30.
19.11.1992
G. H. Sigurgeirsson, Reykjavík, í
nafni Roussel-Uclaf, 35, Boulevard
des Invalides, 75007 París, Frakklandi.
Ruglingshættu við skráð vörumerki
andmælanda, SHAK nr. 410/1989.
Seinni hluti vörumerkisins
SHAKLEE (orð- og myndmerki),
ásamt útliti þess, talinn veita
merkinu slíkt sérkenni að ekki verði
talin hætta á ruglingi hjá almenningi.
Skráning vörumerkisins SHAKLEE
(orð- og myndmerki), skv. umsókn
nr. 622/1993, heimiluð.
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Einkaleyfi
Tákntölur varðandi
einkaleyfi
Í auglýsingum er varða einkaleyfi
eru notaðar alþjóðlegar tákntölur
(INID=Internationally agreed
Numbers for the Identification of
Data) til að auðkenna upplýsingar
sem þar koma fram.

(21)
(22)
(51)
(54)

(71)

(72)

Eftirfarandi tákntölur eru notaðar
eftir því sem við á:
(11)
(21)
(22)
(24)
(30)
(41)
(45)
(51)
(54)
(61)
(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(83)

Númer á veittu einkaleyfi
Umsóknarnúmer
Umsóknardagur
Gildisdagur
Krafa um forgangsrétt
Umsókn aðgengil. almenningi
Útgáfudagur einkaleyfis
Alþjóðaflokkur
Heiti uppfinningar
Viðbót við einkaleyfi nr.
Númer frumumsóknar
Umsækjandi
Uppfinningamaður
Einkaleyfishafi
Umboðsmaður
Umsókn varðar örveru

(74)
(30)

4047
2.7.1993
B09B; F23G; C25C; B01J
Aðferð við varmameðferð á
notuðum fóðringum úr HallHeroult rafgreiningarkerum.
Aluminium Pechiney Immeuble
Balzac, 10, place des Vosges, La
Défense 5, 92400 Courbevoie,
Frakklandi.
Eric Barrillon, Meylan; PierreBernard Personnet, St Jean De
Maurienne; Jean-Claude Bontron,
Aix En Provence; Daniel Laronze,
St Jean De Maurienne; Frakklandi.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
24.7.1992, Frakkland, 92 09418.

Umsóknir nr. 4047-4060.
Birting yfirlitsins felur ekki í sér að
viðkomandi umsóknir og fylgigögn
liggi frammi til skoðunar hjá
Einkaleyfastofunni. Umsóknirnar
verða fyrst aðgengilegar til skoðunar
eftir 18 mánuði talið frá umsóknardegi eða forgangsréttardegi skv. 22.
gr. einkaleyfalaganna.

(71)
(72)
(74)
(30)

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

4048
5.7.1993
A01K
Línuspil með línustokkun.
Hreinn Elliðason, Vestursíðu 4
c, 600 Akureyri, Íslandi.
(72) Hreinn Elliðason, Akureyri,
Íslandi.
(30) Engin.

Nýjar umsóknir
Yfirlit skv. 8. gr. rg. nr. 574/1991
yfir umsóknir sem hafa verið
lagðar inn hjá Einkaleyfastofunni í
júlí 1993.

(21)
(22)
(51)
(54)

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

4049
8.7.1993
C07B; A61K
Cýklódextrínfléttun.
Þorsteinn Loftsson, Sörlaskjóli
44, 107 Reykjavík, Íslandi.
(72) Þorsteinn Loftsson, Reykjavík,
Íslandi.
(30) 14.7.1992, Bandaríkin,
07/912,853.

(72)
(74)
(30)

(21)
(22)
(51)
(54)

(71)

(72)

(74)
(30)

4050
9.7.1993
A23K
Fóður og aðferð við framleiðslu
þess.
Norsk Hydro a.s., N-0240 Oslo,
Noregi.
Freddy Johnsen, Rånåsfoss;
Torbjörn Thorsen, Myre; Noregi.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
15.7.1992, 30.6.1993, Noregur,
922788, 932386.

4051
13.7.1993
C25C
Tæki til skömmtunar á súráli fyrir
rafgreiningarker.
Portland Smelter Services Pty.
Ltd., 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Ástralíu.
James Patrick Kissane, Portland
Victoria 3305, Ástralía.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
14.7.1992, Ástralía, PL3496.

4052
13.7.1993
C07D; A61K
3- og 5- greinóttar (substituted)
1, 2, 3, 4-oxatriazole-5-imine
efnasambönd, aðferð til framleiðslu þeirra og notkun þeirra til
framleiðslu á lyfjum.
A/S GEA FARMACEUTISK
FABRIK, Holger Danskes Vej
89, DK-2000 Frederiksberg,
Danmörku.
Gunnar Leo Karup, Copenhagen
S; Herbert Fritz Preikschat,
Birkerød; Søren Bols Pedersen,
Hvidovre; Danmörku.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
10.8.1992, Danmörk, 1003/92.
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(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

(72)
(74)
(30)
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4053
15.7.1993
A23L
Umbætur á fæðu sæsnigla (paua)
eða í sambandi við hana.
KIWI CO - OPERATIVE DAIRIES LIMITED, 23 Regent
Street, Hawera, Nýja-Sjálandi.
Neil William Walker, Hawera,
Nýja Sjálandi.
Ragnar Aðalsteinsson, hrl., Borgartúni 24, 105 Reykjavík.
Engin.

(21)
(22)
(51)
(54)

4056
26.7.1993
H02K
Vindhverfill með láréttum öxli,
uppbygging og raforkuframleiðsla.
(71) Nils Gíslason, Lyngholti 2, 603
Akureyri, Íslandi.
(72) Nils Gíslason, Akureyri, Íslandi.
(30) Engin.
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(21)
(22)
(51)
(54)

(71)

(72)

(74)

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

4054
23.7.1993
C01B; C01D
Meðferð efna í föstu formi.
COMALCO ALUMINIUM
LIMITED, 55 Collins Street,
Melbourne, Victoria 3000, Ástralíu.
(72) Ian Lewis Kidd; Paul Rodda;
Grant Ashley Wellwood; Victoria, Ástralíu.
(74) Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
(30) 24.7.1992, Ástralía, PL3753.

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

(72)

(74)
(30)

4055
26.7.1993
A61K; C07D
Aðferð til framleiðslu á Lactam
afleiðum.
Glaxo Group Limited, Glaxo
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
Bretlandi.
Peter Leslie Hartley, Park, Hertfordshire; Tony Gordon Roberts,
Ware, Hertfordshire; Bretlandi;
Leonard Graham Whitesell, Five
Moore Drive, Research Triangle
Park, NC, Bandaríkjunum.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
30.7.1992, Bretland,
GB9216154.6.

(21)
(22)
(51)
(54)
(71)

4057
26.7.1993
C05F
Efni til að auka kyngetu.
Matforsk, Norwegian Food
Research Institute, Osloveien
1, N-1320 Ås, Noregi.
(72) Bjødne Eskeland, Ås; Peder
Gjendemsjø, Nesoddtangen;
Noregi.
(74) Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
(30) 29.7.1992, Noregur, 922988;
8.7.1993, Bretland, 9314335.2.

(30)

(21)
(22)
(51)
(54)

(71)

(72)
(21)
(22)
(51)
(54)
(71)
(72)

(74)
(30)

4058
27.7.1993
A61K
Aðferð til framleiðslu á ögnum til
NMR eftirmyndunar (imaging).
SINTETICA S.A., CH-6850
MENDRISIO, Sviss.
Hervé Tournier, Valleiry,
Frakklandi; Roland Hyacinthe,
Douvaine, Frakklandi; Michel
Schneider, Troinex, Sviss.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
13.8.1992, 25.5.1993, EPO,
92810618.6, 93810380.1.

(74)
(30)

4059
29.7.1993
B65B
Öskjur eða kassar ætlaðir til
pökkunar og flutnings á vörum í
umbúðum sem geta lekið og/eða
vörum sem gefa frá sér vökva.
OTOR, Société Anonyme, 262,
rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 París, Frakklandi.
Jean René Troadec, Tregunc;
Pierre Casters, Carhaix; Gilbert
Jaffrenou, Carhaix; Frakklandi.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
Engin.

4060
30.7.1993
C07C; A61K
Kristölluð amifostín efnasambönd og aðferðir við notkun þeirra
og framleiðslu.
U.S. Bioscience, Inc., One Tower
Bridge, 100 Front Street, West
Conshohocken, PA 19428, Bandaríkjunum.
Paul E. Kennedy, Phoenixville,
PA; Roger A. Rajewski, Lawrence, KS; John M. Baldoni,
Glenmore, PA; Bandaríkjunum.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
31.7.1992, 29.7.1993, Bandaríkin,
07/922,929, 08/099,298.
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Umsóknir sem eru
öllum aðgengilegar
Eftirtaldar einkaleyfisumsóknir eru
öllum aðgengilegar í samræmi við 2.
mgr. 22. gr. laga nr. 17/1991 um
einkaleyfi, sbr. 79. gr. sömu laga (að
liðnum 18 mánaða leyndartíma).
Umsóknirnar eru til sýnis hjá
Einkaleyfastofunni, Lindargötu 9, á
virkum dögum milli kl. 10:00 og
15:00.

(74) Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
(30) Engin.

(72)

(74)
(21)
(22)
(41)
(51)
(54)

(71)

(72)

(74)
(30)

3830
27.3.1992
28.9.1993
C07D; A61K
Tiltekin Cycloalkyl og azacycloalkyl pyrrolopyrimidines; nýr
flokkur efna sem tengist GABAviðtökum í heila, framleiðsla
þeirra og notkun sem lyfja.
Neurogen Corporation, 35 N.E.
Industrial Road, Branford, Connecticut 06405, Bandaríkjunum.
Andrew Thurkauf, Branford; Alan
Hutchison, Madison; Vinod
Singh, Branford; CT, Bandaríkjunum.
Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101
Reykjavík.
Engin.

(30)

(21)
(22)
(41)
(51)
(54)
(71)
(72)

(74)
(21)
(22)
(41)
(51)
(54)

3831
27.3.1992
28.9.1993
C07D; A61K
Tiltekin imidazoquinoxalines; nýr
flokkur efna sem tengist GABAviðtökum í heila, framleisla þeirra
og notkun sem lyfja.
(71) Neurogen Corporation, 35 N.E.
Industrial Road, Branford, Connecticut 06405, Bandaríkjunum.
(72) Kenneth Shaw, Weston, CT,
Bandaríkjunum.

(21)
(22)
(41)
(51)
(54)

(71)
(21)
(22)
(41)
(51)
(54)
(71)

Vakin er athygli á að frestur til að
andmæla umsókn hefst ekki fyrr en
við framlagningu skv. 21. gr., sbr.
79. gr. einkaleyfalaganna.
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(30)

3988
22.3.1993
26.9.1993
C07D; A61K
Aðferð til framleiðslu á andveirupeptíðum.
PFIZER INC., 235 East 42nd
Street, New York, N.Y. 10017,
Bandaríkjunum.
Colin William Greengrass; Stephen Derek Albert Street; Peter John
Whittle; Ramsgate Road, Sandwich, Kent, Bretlandi.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
25.3.1992, Bretland, 9206462,5.

3989
24.3.1993
10.10.1993
C07D
Ný alkýlamíð- og alkýlimíðpiperasín.
AB Astra, S-151 85 Södertälje,
Svíþjóð.
Stefan Bengtsson, Södertälje;
Lennart Florvall, Södertälje; Gerd
Hallnemo, Södertälje; David
Jackson, Södertälje; Svante Ross,
Södertälje; Bo-Ragnar Tolf,
Trosa; Bengt Ulff, Södertälje;
Lian Zhang, Södertälje; Christina
Åkesson, Tumba; Svíþjóð.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
9.4.1992, Svíþjóð, 9201138-6.

(72)

(74)
(30)

3994
15.4.1993
17.10.1993
C07D; A61K
Aðferð til framleiðslu á indole
afleiðum og notkun þeirra í
lækningaskyni.
Glaxo SpA, Via Alessandro
Fleming 2, 37100 Verona, Ítalíu.
Alfredo Cugola, Giovanni Gaviraghi, Simone Giacobbe; Verona,
Ítalíu.
Faktor Company, Pósthólf 678,
121 Reykjavík.
16.4.1992, Bretland,
GB9208492.0.

Leiðrétting: Vegna mistaka hefur láðst
að auglýsa fyrr að eftirfarandi umsókn
varð aðgengileg skv. 18 mánaða reglunni
þann 3. janúar 1993:

(21)
(22)
(41)
(51)
(54)

(71)

(72)
(74)
(30)

3880
1.7.1992
3.1.1993
A61B
Þéttilok á pípur eða hólka sem
notaðir eru við að koma skurðáhöldum fyrir.
Ethicon, Inc., Route 22, Somerville, NJ 08876-0151, Bandaríkjunum.
Dieter Brunken, Huettblek, Þýskalandi.
Sigurjónsson & Thor, hf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
2.7.1991, Þýskaland, P 41 21
829.9.
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Vörumerkja- og einkaleyfatíðindi
Útgefandi: Einkaleyfastofan
Lindargötu 9, 150 Reykjavík
Ritstjóri og ábm.: Gunnar Guttormsson
Afgreiðsla: Lindargötu 9 (3. hæð),
150 Reykjavík

Sími (91) 609450 — Bréfasími (91) 629434
Áskriftargjald: 1.900,- kr.
Verð í lausasölu: 190,- kr. eintakið
Prentun: Steindórsprent Gutenberg hf.
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