
Stare legala: Inregistrata / Granted trademark

Numar de depozit: M 2004 00161

Data de depozit: 12.01.2004

Prioritati invocate Nu exista informatii sau nu este cazul. 

Numar marca: 058899

Data acordare: 15.06.2004

Data expirare: 12.01.2024

Denumire: BECALI

Reproducere grafica: 
Nu exista sau nu este cazul.

Tipul marcii: 
Individuală, Verbală

Lista de produse si/sau servicii clasificata Nisa: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura
metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor; substanţe tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante, mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări, fitile.
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material
pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice); articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi metalice;
case de bani; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); utilaje pentru agricultură; incubatoare pentru ouă.



8 Scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru suturi
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile; explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase; giuvaeruri, bijuterii,
pietre preţioase, ceasornicărie şi instrumente de cronometrat.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase);cărţi de joc; caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale
plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat; tuburi flexibile nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane , bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse necuprinse în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi;
perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (necuprinşi în alte clase); materiale de umplutură (cu exceptia cauciucului
sau a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi articole textile necuprinse în alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte de cap.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ; nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ; flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapet, cu excepţia celor din materiale
textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ.



32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea; servicii de analiză şi de
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare publică.
44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii pentru oameni sau pentru animale; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii juridice.

Clase Vienna: 

Culori revendicate: 
Nu exista informatii sau nu este cazul.

Numele si adresa solicitantului initial: 
42038 BECALI GEORGE , Şos. Pipera-Tunari nr. 41, jud. Ilfov, COMUNA VOLUNTARI ** ,ROMANIA 

Numele si adresa mandatarului desemnat: 

Numele si adresa titularului: 
42038 , BECALI GEORGE , Şos. Pipera-Tunari nr. 41, jud. Ilfov , COMUNA VOLUNTARI , ** ROMANIA 

Observatii cu privire la protectia marcii: 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight


