
 

 

 

  

  

   
 
 

 

 

Registreringsbevis för varumärke  
 

 

Genano Ren  Luf t  som Tjäns t  

 

Varumärkesansökan nummer 2020/04446 ingavs 2020-07-03 och registrerades 2020-08-17 under nummer 

609712. Kungörelsedag 2020-08-17. Patent- och registreringsverket intygar att ovan avbildade varumärke 

är infört i varumärkesregistret med de uppgifter som uppges på bevisets baksida. 

 
 

Patent- och registreringsverket 2020-08-17 

 

 

 

 

 Peter Strömbäck  

 Generaldirektör  
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Innehavare: Genano Oy Ab 

Metsänneidonkuja 6 

02130 Espoo 

Finland 

Org.nr: FI2175218-0 

  

Ombud: Adbon Oy 

PB 800, Alexandersgatan 17 

00101 Helsingfors 

Finland 

Org.nr: FI1498531-4 

  

 

Varor och tjänster: 

9: Mätnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; sensorer och 

detektorer; kontrollanordningar (regulatorer); övervakningsinstrument; anordningar för testning och 

kvalitetskontroll; anordningar och medier för datalagring; utrustning och tillbehör för databehandling 

(elektriska och mekaniska); inspelningar; databanker; mjukvaror; programvara för övervakning, styrning och 

körning av processer i den fysiska världen; applikationsprogramvaror (appar); inbäddad programvara; 

programvara för webbapplikationer och webbservrar; nedladdningsbara applikationsprogramvaror för 

smartphones; nerladdningsbara applikationer för användning med mobila anordningar; 

datorprogramvaruplattformar; kommunikationsutrustning; datorer och datorhårdvaror till datorer; instrument 

för mätning, räkning, anpassning och kalibrering; mätinstrument avseende avstånd och dimension; 

mätinstrument avseende temperatur; luftkvalitetssensorer; luftanalysapparater; anordningar för säkerhet, 

skydd och signalering; sändare; trådlösa sändare och mottagare; fjärrstyrningsapparater för 

luftkonditioneringsanläggningar; apparater för temperaturkontroll; nivåindikatorer; elektriskt tidtagarur; 

varningslampor; styrenheter för sensorer; åtkomstkontrollsanordningar; alarm- och varningsutrustning; 

elektrisk styranordning; lufttemperatursensorer. 

 

11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, 

vattenförsörjning och sanitära ändamål; luftreningsanordningar; utrustning för behandling av luft; 

luftfiltreringsapparater; luftreningsenheter; luftreningssystem; system för luftrening; luftventiler för 

ånguppvärmningsinstallationer; filter (delar av hushålls- eller industriinstallationer); filter för 

luftkonditionering; filter för industriellt bruk och hemmabruk; utrustning för uppvärmning, ventilation, 

luftkonditionering samt rening (omgivning); hvac-system (värme, ventilation och luftkonditionering); 

apparater för torkning; kyl- och frysutrustning; kanaler och installationer för ledning av avgaser. 

 

37: Konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; underhåll och reparation av byggnader; installation, 

underhåll och reparation avseende värme, ventilation och luftkonditionering; installationstjänster, speciellt 

konstruktion, reparation/underhåll och installation av luftrengöringsanordningar, luftreningsanordningar, 

luftreningsenheter, luftreningsenheter, luftreningssystem och luftreningssystem; konsult- och 

informationstjänster avseende byggnation; installation, underhåll och reparation av maskiner; uthyrning av 

konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustningar; reparation eller underhåll av mätmaskiner och 

mätinstrument; information avseende reparation; information avseende underhåll av mätnings- och 

testutrustningar. 
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40: Konditionering och rening av luft och vatten; rengöring (luft-); uthyrning av luftreningsapparater; 

luftbehandling. 

 

Invändningsperiod 

Om någon invänder mot registreringsbeslutet kan registreringen komma att upphävas helt eller delvis.  

Sådan invändning ska ha kommit in till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.  

 

En varumärkesregistrering gäller i tio år 

För ansökningar t.o.m. 31/12-2018: 

En varumärkesregistrering gäller i tio år från dagen för registrering. Därefter kan registreringen förnyas för 

ytterligare tio år i taget. Ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före tioårsperiodens utgång 

och, mot en högre avgift, senast sex månader därefter. Inom samma period ska avgiften betalas. 

 

För ansökningar fr.o.m. 1/1-2019: 

En varumärkesregistrering gäller i tio år från dagen för ingivning. Därefter kan registreringen förnyas för 

ytterligare tio år i taget. Ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före tioårsperiodens utgång 

och, mot en högre avgift, senast sex månader därefter. Inom samma period ska avgiften betalas. 


