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Изображения

Класове по Виенската класификация
26.04.04, 26.04.22, 27.05.04
Класове по Ницската класификация
16. абсорбиращи листове от хартия или пластмаса за опаковане на хранителни продукти; автоматични
писалки; адресни печати [щемпели]; адресни табели за машини за отпечатване на адреси; азбучници;
акварели [картини]; албуми; албуми за залепване на изрезки; алманаси; апарати за скици; аритметични
таблици; архитектурни макети; атласи; афиши, плакати от хартия или картон; бележници; бележници
[канцеларски принадлежности]; билети; биологически мостри за микроскоп [учебен материал]; бланки
[печатни]; броеници; брошури; букви [печатарски]; бърсалки за писалки; бюлетини с новини; ваденки;
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валяци за домашно боядисване; валяци за пишещи машини; ванички и палитри за бои; вестници; вискозни
[целулозни] листове за опаковане; влагоконтролиращи листове от хартия или пластмаса за опаковане на
хранителни продукти; восък за моделиране, не за зъболекарски цели; восък за печати; восъчна хартия;
въглени моливи; галванични отпечатъци; географски карти; главни счетоводни книги; глина за
моделиране; калъпи за глина за моделиране [материали за художници]; глутен [лепило] за канцеларски
или домакински цели; гравюри; гравюрни плочи; графити за моливи; гребени за декориране с рисунки,
имитиращи мрамор; гумени предпазители за пръсти [за офиси]; гумени уплатнения за буркани; гуми за
триене; гъби за почистване на дъски за писане; диаграми; диапозитиви [канцеларски принадлежности];
документни папки; канцеларски принадлежности]; дръжки за графити за моливи; дръжки за моливи;
дръжки за тебешир [креда]; дръжки за щемпели [печати]; държачи за хартиени листа; дъски от дървесинна
каша [канцеларски принадлежности]; екрани [книжни]; етикети за картотеки; етикети, нетекстилни; желатин
за канцеларски или домакински цели; залепваща се тъкан за канцеларски цели; залепващи се ленти
[канцеларски принадлежности]; земни глобуси; знамена [от хартия]; ивици за подвързия [подвързване на
книги]; игли за офорт [радирунг]; изделия за изтриване [гуми]; изображения; изстъргващи [изтриващи]
инструменти за офиси; изтриващи защитни устройства; индексни карти [канцеларски принадлежности];
индиго; инструменти за писане; кабърчета; калеми; календари; калъпи за глина за моделиране [материали
за художници]; калъфи за паспорти; калъфи за чекови книжки; канцеларски принадлежности; канцеларски
принадлежности за съхраняване на документи; карти; картини [рисунки], поставени в рамки или не;
картини, фотографии; картички за съобщения [канцеларски]; картон; картонени тръби; каталози;
конусообразни книжни кесии; клавиши за пишещи машини; кламери; кламери за офиси; книги; книговезки
материали; книговезки преси [офисни нужди]; книговезки телчета за офиси; книжки; книжни филтри за
кафе; колекционерски карти, с изключение на тези за игри; комикси; копирна хартия; копирна хартия
[канцеларски принадлежности]; копирни игли за чертожни цели; копирни машини; копирни платна; копирни
шаблони; копия на картини, репродукции; коректорни ленти [канцеларски принадлежности]; коригиращи
течности [за офиси]; коригиращо мастило [хелиография]; корици за книжа; кройки за шев на облекло;
кутии за бои [училищни пособия]; кутии за печати; кутии за писалки; кутии за шаблони; кутии за шапки от
картон; кутии от картон или хартия; кутии от хартия за сметана; кърпи от хартия; кърпи от хартия за лице;
ластични [гъвкави] ленти за офиси; лента за отбелязване на страници в книга; ленти за компютърни
принтери; ленти за пишещи машини; ленти за пури; лепенки за канцеларски или домакински цели; лепила
[слепващи вещества] за канцеларски или домакински цели; лепила за канцеларски или домакински цели;
лигавници от хартия; чертожни линеали; листове от рeциклирана целулоза за опаковане; листовки;
литографии; литографски камъни; литографски произведения на изкуството; луминесцентна хартия;
маншети за предпазване при работа с пишещи инструменти; маркери [канцеларски принадлежности];
мастилени ленти; мастилени повърхности за възпроизвеждащи документи машини; мастилени тампони
[за печати]; мастилници; мастило; материали за моделиране; материали за опаковане [уплътняване,
запълване], от хартия или картон; материали за пълнеж от хартия или картон; машини за затваряне на
пликове, за офиси; машини за ламиниране на документи; машини за отпечатване на адреси; машини за
подостряне на моливи [електрически или неелектрически]; машини за унищожаване на документи чрез
нарязване [за офиси]; машинки за номериране; модели на бродерии [образци, мостри]; моливи;
молитвени броеници; музикални поздравителни картички; наборни рамки [книгопечатане]; наръчници
[справочници]; несесери за принадлежности за писане [канцеларски]; несесери за принадлежности за
писане [комплекти]; нишестено лепило за канцеларски или домакински цели; ножове за хартия [ножици]
[за офиси]; носни кърпи от хартия; обвивки [канцеларски принадлежности]; обвивки от хартия за саксии;
овлажнители [за офиси]; овлажнители за намазани с лепило повърхности [за офиси]; олеографи; опаковки
[канцеларски принадлежности]; опаковки за бутилки от картон или хартия; опаковъчен материал, направен
от нишесте; опаковъчна хартия; острилки за моливи [електрически или неелектрически]; офисни
перфоратори; офисни принадлежности, с изключение на мебелите; офортни изделия; палети за
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художници; пантографи [чертожни инструменти]; папие- маше; папки [за офиси]; папки [канцеларски
принадлежности]; папки за книжа; папки с листове, които могат да се вадят; пастелни бои; пергаментова
хартия; пергели за чертане; периодични издания; перодръжки; перфокарти за станове за жакардови
тъкани; перфоратори [за офиси]; печатарски блокове; печатарски букви; печатарски прибори, преносими
[за офиси]; печатарски цифри и букви; печати за анулиране; печати [щемпели]; печатни материали;
печатни машини за кредитни карти, неелектрически; печатни публикации; печатни разписания; писалки [за
офиси]; писци; писци от злато; пишещи машини [електрически или неелектрически]; плакати; планове
[схеми, скици, чертежи, диаграми]; пластични обвивки за амбалаж; пластични прилепващи обвивки,
разтегателни, за палетизация; пластмаси за моделиране; платна за рисуване на картини; платнени
подвързии за книги; пликове [канцеларски принадлежности]; пликове за бутилки от картон или хартия;
пликове за микровълново готвене; пломбиращи кръгчета [вместо печат]; пломбиращи смеси за
канцеларски цели; пломбиращи уреди за офиси; пломбиращи щемпели; плочи за писане; подвързии за
книги; подложки за бирени чаши; подложки за документи с щипка; подложки за маса от хартия; подложки
от хартия; подноси за писма; подноси за сортиране и преброяване на пари; поздравителни картички;
показалки, неелектронни; покривала за принтери, не от текстил; покривки за маса от хартия; покривки и
салфетки от хартия за маса; покрити с мастило листове за копирни машини; полимерна глина за
моделиране; попивателни хартии; портрети; поставки за мастилници; поставки за печати; поставки за
писалки и моливи; поставки от хартия; пощенски картички; пощенски марки; преспапиета; прибори за
откъсване на парчета лепенки [за офиси]; принадлежности за писане; принтерни реглети; проспекти
[програми]; пълнители за мастило; хартия за радиограми; размножители [канцеларски принадлежности];
рамки за шпалти [печатане]; резервоари за мастило; рекламни табла от хартия или картон; репродукции
на картини; ролки за ленти за пишещи машини; ръкописни образци за копиране; ръчни стативи за
художници; ръчни, устройства за залепване на етикети; салфетки от хартия за маса; салфетки хартия за
почистване на грим; самозалепващи се ленти за канцеларски или домакински цели; самозалепващи се
лепенки за канцеларски или домакински цели; сачми за химикалки; сборници с песни, песнопойки;
скицници; слепващи вещества [лепила] за канцеларски или домакински цели; словослагателски компаси;
сметачни таблици; списания [периодични]; справочници [наръчници]; сребърна хартия; стативи за
художници; статуетки от папие-маше; стеатит [шивашка креда]; стикери [канцеларски принадлежности];
стоманени букви; стоманени писци; табели от хартия или картон; табла [диаграми, схеми, чертежи,
графики, таблици]; тампони за печати; тебешир [креда] за литография; тебешир [креда] за писане;
тебешири [креда] за маркиране; тесто за моделиращо тесто [паста]; тетрадки; тефтери за писане или
чертане; тоалетна хартия; торби за отпадъци [от хартия или от полиетилен]; туш; тушовки; тъкани за
подвързване на книги; устройства и машини за подвързване на книги [офисоборудване]; учебни
материали [с изключение на апарати]; училищни пособия [канцеларски принадлежности]; филтриращи
материали [хартия]; филтърна хартия; фотогравюри; апарати за монтиране на фотографии; фотографии
[печатни]; фотографски стойки; хартиени ленти; хартиени ленти и карти за записване на компютърни
програми; хартиени листове [канцеларски принадлежности]; хартиени панделки; хартия; хартия за
електрокардиографи; хартия за записващи устройства; хартия за писма; хартия за шкафове
[парфюмирана или непарфюмирана]; хартия ксуан [за китайски рисунки и калиграфии]; хартия от
дървесинна каша; хектографи; хелиографни копия; хигиенна хартия; хистологични разрези за учебни
цели; хромолитографии; цветни литографии [хромолитографии]; циклостилни апарати и машини; цифри
[печатарски]; чанти [пликове, торбички] от хартия или полиетилен за опаковане [пакетиране]; черни дъски
(училищни); чертожни дъски; чертожни инструменти; чертожни кабърчета; чертожни комплекти; чертожни
кривки; чертожни материали; чертожни т- образни ъгълници; чертожни ъгълници; четки за писане; четки за
рисуване; четки за художници; чинийки за акварелни бои за художници; чифт подпорки за книги,
подредени на рафт; шаблони; шаблони [канцеларски принадлежности]; шаблонни листове; шивашка
креда; шкафове за канцеларски принадлежности [за офис]; шнурове за подвързване на книги; пластични
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шуплести пакети [за опаковане или пакетиране); щампи [гравюри]; щемпели [печати]; кутии за щемпели
[печати]; щемпелуващи машини за офиси; щипки за банкноти; щипки за писалки; щипки за хартия; ъглови
линеали
Заявител/ Притежател/ Ползвател
Мариян Драганов Драганов, BG, Стара Загора, 6000, ул.Иван Киров Вазов №5, Вх,Г, ет.3, ап.85
Представители по индустриална собственост
Няма
Приоритети
Няма
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