
 

 

 

 

Nice-klassifikation, udgave 10 (2015) – ordnet klassevis og i alfabetisk orden 
 

 

 

Klasse 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  

 

 

 

 

Klasse 1 

 
Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, 

havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; 

ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af nærings-

midler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

010005 acceleratorer til vulkanisering 

010007 acetater [kemikalier]* 

010011 acetone 

010012 acetylen 

010013 acetylentetrachlorid 

010461 acrylharpiks, uforarbejdet 

010018 actinium 

010309 additiver, kemiske, til fungicider 

010308 additiver, kemiske, til insekticider 

010020 additiver, kemiske, til motorbrændstof 

010654 additiver, kemiske, til olier 

010580 affarvningsmidler til industrielle formål 

010231 affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser 

010393 afhærdningsmidler til metaller 

010236 afløvningsmidler 

010027 afsvækkende præparater til fotografisk brug 

010029 agar-agar 

010025 aktivt kul 

010025 aktivt trækul 

010033 albumin [animalsk eller vegetabilsk, råmateriale] 

010036 albuminpapir 

010042 aldehyder* 

010669 alginater til fødevareindustrien 

010564 alginater til industrielle formål 

010559 alkalimetaljodider til industrielle formål 

010560 alkalimetaller 

010559 alkaliske jodider til industrielle formål 

010039 alkaliske jordmetaller 

010562 alkaloider* 

010040 alkohol* 

010047 aluminium alun 

010565 aluminiumacetat* 

010050 aluminiumchlorid 

010048 aluminiumhydrat 
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010051 aluminiumjodid 

010046 aluminiumoxyd [lerjord] 

010049 aluminiumsilikat 

010052 alun 

010054 americium 

010558 ammoniak til industrielle formål 

010061 ammoniak* 

010060 ammoniaksalte 

010558 ammoniakvand til industrielle formål 

010062 ammoniumaldehyd 

010063 ammoniumalun 

010567 ammoniumsalte 

010064 amylacetat 

010065 amylalkohol 

010067 anhydrider 

010069 animalsk albumin  [råmateriale] 

010068 animalsk benkul 

010568 animalsk kul 

010070 anthranilsyre 

010645 anti-kogepræparater til motorkølevæsker 

010074 antimon 

010075 antimonoxyd 

010076 antimonsulfid 

010260 antistatiske præparater, ikke til husholdningsbrug 

010202 appreturmidler [stivelse] 

010082 argon 

010084 arsenik 

010085 arsensyrer 

010085 arsentrioxyd 

010086 astat 

010594 bakteriepræparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug 

010009 bakteriologiske præparater til eddikedannelse 

010595 bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug 

010101 barium 

010104 bariumforbindelser 

010574 bariumsulfat 

010102 baryt 

010103 barytpapir 

010037 baser 

010106 baser [kemiske præparater] 

010126 basisk bismutgallat 

010108 bauxit 

010530 befugtningsmidler til brug i tekstilindustrien 

010127 befugtningsmidler til brug ved blegning 

010398 befugtningsmidler til brug ved farvning 

010167 benkul 

010109 bentonit 

010110 benzenbaserede syrer 

010111 benzenderivater 

010112 benzoesyre 

010115 berkelium 

010326 beskyttende luftarter til brug ved svejsning 

010649 bilkarrosserispartelmasse 

010030 bindemidler til beton 

010194 bindemidler til reparation af ituslåede genstande 

010306 bindemidler til støberibrug 

010122 biokemiske katalysatorer 
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010579 biologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug 

010658 biologiske vævskulturer undtagen til medicinske eller veterinære formål 

010125 bismut 

010494 bismuthsubnitrat til kemiske formål 

010631 blandinger til fremstilling af teknisk keramik 

010128 blegemidler til voks 

010360 blegsalt 

010168 blodkul 

010440 blyacetat 

010083 blyarsenat 

010441 blyoxyd 

010143 blødgøringsmidler 

010609 blødgøringsmidler til industrielle formål 

010225 blå vitriol  

010134 boraks 

010136 boreslam 

010135 borsyre til industrielle formål 

010294 brandbeskyttende præparater 

010294 brandhæmmende præparater 

010315 bremsevæske 

010359 brint 

010414 brintoverilte 

010585 brom til kemiske formål 

010087 brændstof til atomreaktorer 

010257 brændstofbesparende præparater 

010163 caesium 

010152 calciumcarbid 

010141 calciumcyanamid [gødning] 

010510 calciumsalte 

010142 californium 

010597 carbon black til industrielle formål 

010149 carbondisulfid 

010155 cellulose 

010008 celluloseacetat, ubehandlet 

010592 cellulosederivater [kemiske produkter] 

010590 celluloseestere til industrielle formål 

010593 celluloseætere til industrielle formål 

010158 cement [metallurgisk] 

010161 cerium 

010183 chlor 

010182 chlorater 

010554 chlorider 

010186 cholsyre 

010199 citronsyre til industrielle formål 

010226 curium 

010228 cyanider 

010230 cymol 

010247 destilleret vand 

010242 dextrin [lim] 

010243 diagnosepræparater, undtagen til medicinske eller veterinære formål 

010244 diastase til industrielle formål 

010632 diatoméjord 

010245 diazopapir 

010093 dinitrogenoxyd 

010352 dispergeringsmidler til olie 

010351 dispergeringsmidler til petroleum 

010248 dolomit til industrielle formål 



 

 4/195 

010250 dysprosium 

010465 dækreparationspræparater  

010277 eddikesyre 

010010 eddikesyrer 

010652 ekspanderet ler til hydroponisk plantedyrkning [substrat] 

010650 elektroforese geler, ikke til medicinske eller veterinære formål 

010268 emulgatorer 

010268 emulgeringsmidler 

010661 enzymer til fødevareindustrien 

010273 enzymer til industrielle formål 

010660 enzympræparater til fødevareindustrien 

010272 enzympræparater til industrielle formål 

010274 epoxyharpiks, ubearbejdet 

010276 erbium 

010279 estere* 

010041 ethylalkohol 

010282 ethylæter 

010287 europium 

010328 faste gasser til industrielle formål 

010339 fedtblegningskemikalier 

010231 fedtfjerningspræparater til brug i fabrikationsprocesser 

010604 fedtskillepræparater 

010340 fedtsyre 

010426 fenol til industrielle formål 

010159 fermium 

010229 ferrocyanider 

010292 ferrotypiplader [fotografiske] 

010097 fiksérbade [fotografiske] 

010097 fikserbade, fotografiske 

010298 fikseropløsninger [fotografiske] 

010611 filtrermateriale i form af kemiske præparater 

010610 filtrermateriale i form af ubehandlet plastic 

010613 filtrermateriale i form af vegetabilske substanser 

010612 filtrermaterialer i form af mineralske substanser 

010296 filtrerpræparater til drikkevareindustrien 

010618 fiskelim og husblas, ikke til kontor eller husholdningsbrug eller til næringsmiddelformål 

010659 fiskemel til brug som gødningsmiddel 

010180 fissible grundstoffer 

010180 fissible kemiske elementer 

010297 fissible materialer til atomenergi 

010587 flokkuleringsmidler 

010301 fluateringsmidler 

010302 fluor 

010303 fluorforbindelser 

010584 flusmidler til brug ved lodning 

010304 flussyre 

010004 flydende hjælpestoffer til slibemidler 

010001 forbrændingsadditiver til motorbrændstoffer 

010311 formaldehyd til kemiske formål 

010017 forædlingsmidler til stål 

010427 fosfater [gødning] 

010429 fosfatider 

010430 fosfor 

010433 fosforsyre 

010322 fotografisk papir 

010267 fotografiske emulsioner 

010435 fotografiske fremkaldere 
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010436 fotografiske sensibilisatorer  

010417 fotometerpapir 

010314 francium 

010026 fremdrivningsluftarter til aerosoler 

010480 frøkonserveringsmidler 

010334 fuglelim 

010530 fugtemidler til brug i tekstilindustrien 

010127 fugtemidler til brug ved blegning 

010398 fugtemidler til brug ved farvning 

010617 fugtighedsisolerende kemikalier, undtagen maling, til murværk  

010216 færdigberedningspræparater til huder 

010215 færdigberedningspræparater til læder 

010216 'færdigberedningspræparater til skind 

010318 gadolinium 

010321 gallium 

010323 gallusgarvesyre 

010320 gallusyre til fabrikation af blæk 

010098 galvaniske bade 

010324 galvaniske præparater 

010319 galæbler 

010325 gambier 

010507 garvebark 

010350 garveolier 

010508 garvestof [tannin] 

010509 garvestoffer 

010511 garvesyre [tannic] 

010130 garvetræ 

010329 gelatine til fotografiske formål 

010330 gelatine til industrielle formål 

010656 gener af frø til landbrugsproduktion 

010332 getters [kemisk aktive substanser] 

010651 glarmesterkit 

010662 glukose til fødevareindustrien 

010614 glukose til industrielle formål 

010335 glukosider 

010683 glutaminsyre til industrielle formål 

010615 gluten [klæbestof], ikke papirhandlervarer og ikke til husholdningsformål 

010670 gluten til fødevareindustrien 

010671 gluten til industrielle formål 

010336 glycerider 

010252 glycerin til industrielle formål 

010337 glykol 

010283 glykolæter 

010305 grafit til industrielle formål 

010342 guano 

010409 guldsalte 

010616 gummi [klæbemiddel], ikke til papirvarer og ikke til husholdningsbrug 

010078 gummi arabikum til industriel brug 

010343 gurjunbalsam til fremstilling af fernis 

010291 gæringsstoffer til kemiske formål 

010271 gødning til landbrug 

010271 gødningsmidler 

010293 gødningspræparater 

010636 havvand til industrielle formål 

010344 helium 

010345 holmium 

010346 hormoner til fremskynding af frugters modning 
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010355 humus [muldjord] 

010641 humus til overfladegødning 

010356 hydrater 

010358 hydraziner 

010184 hydrochlorater 

010359 hydrogen 

010414 hydrogenperoxid 

010249 hærdemidler til metaller 

010288 ildslukningsmidler 

010413 ilt 

010363 imprægneringskemikalier til tekstiler 

010255 ionbyttere [kemikalier] 

010369 isotoper til industriel brug 

010290 jernsalte 

010368 jod til industriel brug 

010365 jod til kemisk brug 

010034 jodalbumin 

010366 jodsalte 

010367 jodsyre 

010524 jord til dyrkning 

010053 jordforbedringspræparater 

010140 kainit 

010488 kalcineret soda  

010171 kalciumacetat 

010173 kalciumchlorid 

010172 kalciumkarbonat 

010447 kalium 

010119 kaliumdikromat 

010123 kaliumdioxalat 

010301 kalkhærdnende stoffer 

010141 kalkkvælstof [gødning] 

010638 kamfer til industrielle formål 

010370 kaolin 

010151 karbid 

010586 karbolineum til brug som plantebeskyttelsesmiddel 

010146 karbonater 

010444 kartoffelmel til industrielle formål 

010677 kasein til fødevareindustrien 

010591 kasein til industrielle formål 

010154 katalysatorer 

010122 katalysatorer, biokemiske 

010139 katechu 

010490 kaustisk soda til industiel brug 

010635 kedelstensfjernende præparater, undtagen til husholdningsbrug 

010240 kedelstensopløsningsmidler 

010353 kemikalier til afblegning af olie 

010353 kemikalier til affarvning af olie 

010089 kemikalier til afkoksning af motorer  

010505 kemikalier til anvendelse i skovbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insekticider og 

parasiticider  

010265 kemikalier til at gøre emalje mat 

010575 kemikalier til brug ved  fremstilling af maling   

010679 kemikalier til brug ved  fremstilling af pigmentfarvestof   

010546 kemikalier til forhindring af sygdomme på vinstokke  

010523 kemikalier til forhindring af tilsmudsning af vinduer 

010347 kemikalier til havebrug, undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider 

010362 kemikalier til imprægnering af tekstiler mod vand 
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010176 kemikalier til industrielle formål 

010031 kemikalier til landbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insekticider og  parasiticider  

010223 kemikalier til lædersmøring 

010386 kemikalier til mattering af glas 

010233 kemikalier til olieadskillelse 

010570 kemikalier til opfriskning af farver til industrielle formål 

010175 kemikalier til opfriskning af læder 

010363 kemikalier til tekstilimprægnering  

010107 kemikalier, undtagen pigmenter, til fremstilling af emalje 

010020 kemiske additiver til  motorbrændstof 

010019 kemiske additiver til boreslam  

010308 kemiske additiver til insekticider 

010654 kemiske additiver til olier 

010640 kemiske forstærkningsmidler til gummi 

010639 kemiske forstærkningsmidler til papir 

010015 kemiske kondensationspræparater 

010518 kemiske overfladeaktive midler 

010176 kemiske produkter til industrielle formål 

010116 kemiske produkter til luftning af beton  

010045 kemiske præparater der fremmer metallers legering 

010211 kemiske præparater til brug ved fotografering  

010089 kemiske præparater til dekarboniseringsapparater  

010404 kemiske præparater til forebyggelse af kornbrand 

010404 kemiske præparater til forebyggelse af kornsyge 

010395 kemiske præparater til forhindring af meldug  

010044 kemiske præparater til konservering af fødevarer  

010056 kemiske præparater til opløsning af stivelse 

010317 kemiske præparater til røgning af kød 

010174 kemiske præparater til skorstensrensning 

010177 kemiske præparater til videnskabelige formål, undtagen til medicinsk eller veterinær brug 

010178 kemiske reagenser, undtagen til medicinske eller veterinære formål 

010174 kemiske skorstensrensepræparater  

010181 kemiske stoffer til analyse i laboratorier, undtagen til medicinske eller veterinære formål 

010001 kemiske tilsætningsmidler til motorbrændstoffer [additiver] 

010309 kemiske tilsætningsstoffer til fungicider 

010160 keramiske glasurer 

010646 keramiske kompositioner til sintring [granulater og pulvere] 

010621 keramiske materialer i partikelform til brug som filtreringsmateriale 

010164 ketoner 

010598 kinematografiske film, sensibiliserede, men ikke belyste 

010371 kiselgur 

010192 kit til læder 

010121 klare- og konserveringsmidler til øl 

010254 klaremidler 

010200 klaremidler til most 

010170 klæbemidler til fodtøj 

010002 klæbemidler til industrielle formål 

010022 klæbemidler til kirurgiske bandager 

010028 klæbemidler til plakater 

010203 klæbemidler til tapet  

010573 klæbemidler til vægfliser 

010079 klæbende podevoks 

010022 klæbende præparater til kirurgiske forbindinger 

010079 klæbende voks til forbinding af træer 

010079 klæbende voks til podning af træer 

010434 klæde til lyskopiering 

010225 Kobbersulfat [blå vitriol]     



 

 8/195 

010599 koboltoxyd til industrielle formål 

010206 kollodium* 

010603 kompositioner til brug ved fabrikation af grammofonplader 

010622 kompost 

010138 kondensationshindrende kemiske produkter 

010117 konserveringsmidler til beton, undtagen maling og olier 

010209 konserveringsmidler til blomster 

010196 konserveringsmidler til cement, undtagen maling og olier 

010210 konserveringsmidler til farmaceutiske præparater 

010145 konserveringsmidler til gummi 

010381 konserveringsmidler til murværk, ikke maling og olier 

010380 konserveringsmidler til murværk, undtagen maling og olier 

010540 konserveringsmidler til tagsten, dog ikke maling og olier 

010003 konserveringssalt, ikke til næringsmidler 

010460 kornderivater til industiel brug 

010460 kornderivater til industrielle formål 

010602 kreosot til kemiske formål 

010188 kromalun 

010187 kromater [kromsure salte] 

010477 kromisalte 

010189 kromoxyd 

010190 kromsalte 

010191 kromsyre 

010220 krotonaldehyd 

010221 kryogene præparater 

010372 krypton 

010166 kul til filtre 

010221 kuldefrembringende præparater 

010149 kuldisulfid 

010357 kulhydrater 

010148 kulstof 

010150 kulsyre 

010596 kulturer fra mikroorganismer, ikke til medicinsk eller veterinær brug 

010462 kunstharpiks, ubehandlet 

010607 kunstige sødestoffer [kemiske præparater] 

010387 kviksølv 

010388 kviksølvsalte 

010092 kvælstof 

010093 kvælstofforilte 

010094 kvælstofgødninger 

010545 kødmørnere til industrielle formål 

010072 kølervæske 

010459 kølevæsker 

010647 kølevæsker til køretøjsmotorer 

010316 kønrøg til industrielle formål 

010419 lakmuspapir 

010674 laktose [råmateriale] 

010672 laktose til fødevareindustrien 

010673 laktose til industrielle formål 

010375 lanthan 

010588 lecitin [råmateriale] 

010663 lecitin til fødevareindustrien 

010664 lecitin til industrielle formål 

010527 lerjord 

010077 Lim til brug i tekstilindustrien 

010600 lim til industrielle formål 

010232 limopløsningsmidler 
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010378 lithion [litiumoxyd] 

010379 lithium 

010137 loddepræparater 

010487 lodningskemikalier 

010153 lutetium 

010581 lysfølsomme film, ueksponerede 

010213 lysfølsomme plader 

010269 lysfølsomme plader til anvendelse i fotografering 

010212 lysfølsomt lærred til fotografisk brug 

010418 lysfølsomt papir 

010208 læderbejdse, undtagen olier, til brug ved garvning 

010224 læderimprægneringskemikalier 

010192 læderkit 

010222 læderlim 

010434 lærred til lystryk 

010382 magnesit 

010642 magnetisk væske til industrielle formål 

010383 magniumchlorid 

010147 magniumkarbonat 

010035 maltalbumin 

010384 manganater 

010124 mangandioxyd 

010384 mangansuresalte 

010385 mangrovebark til industrielle formål 

010193 mastiks til dæk og luftringe til køretøjer 

010193 mastiks til luftringe 

010080 materiale til fyldning af træers hulhed [skovbrugsmateriale] 

010238 matslibningsmidler 

010521 matteringsmidler til glas  

010289 mel til industrielle formål 

010389 mercurioxyd 

010633 metalbejdsemidler 

010249 metalhærdemidler 

010390 metalloider 

010472 metalsæber til industrielle formål 

010394 metan 

010577 methylbenzen 

010576 methylbenzol 

010284 metylæter 

010073 midler mod kedelstensdannelser  

010557 midler til at fremskynde kogning til industriel brug 

010262 midler til at gøre emalje uigennemsigtig 

010263 midler til at gøre glas uigennemsigtig 

010522 midler til forhindring af mattering af glas  

010396 mineralsyre 

010179 moderatormateriale til atomreaktorer  

010179 moderatormateriale til brug i kernereaktorer 

010310 myresyre 

010675 mælkegæringsstoffer til fødevareindustrien 

010676 mælkegæringsstoffer til industrielle formål 

010374 mælkegæringsstoffer til kemiske formål 

010373 mælkesyre 

010399 naftalin 

010485 natrium 

010120 natriumcarbonat 

010360 natriumhypoklorit 

010491 Natriumsalte [kemiske sammensætninger] 
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010400 neodym 

010401 neon 

010402 neptunium 

010403 neutraliseringsmidler til giftgas 

010572 nitrater 

010416 nitreret papir 

010092 nitrogen 

010407 oleinsyre 

010233 olieadkillelseskemikalier 

010655 oliekit 

010349 olier til brug ved forarbejning af læder 

010601 olier til færdigberedning af læder 

010348 olier til konservering af næringsmidler 

010354 olierensende kemikalier 

010407 oliesyre 

010408 olivin [silikatmineral]  

010091 opfriskningsmidler til tekstiler 

010227 opløsninger til brug ved fremstilling af blåtryk 

010606 opløsningsmidler til fernis 

010234 opløsningsmidler til gummi 

010518 overfladeaktive kemiske midler 

010411 oxalater 

010412 oxalsyre 

010413 oxygen 

010415 palladiumchlorider 

010432 papir til lystryk 

010156 papirmasse 

010420 pektin til fotografisk brug 

010665 pektin til fødevareindustrien 

010666 pektin til industrielle formål 

010421 perborater 

010423 perchlorater 

010422 perkarbonater 

010424 persulfat 

010425 persvovlsyrer 

010437 pikrinsyre 

010605 plastic i form af dispersioner 

010438 plastic, ubehandlet 

010605 plasticdispersioner 

010143 plastificeringsmidler 

010439 plastisoler 

010286 plethindrende kemiske midler til tekstilstoffer 

010286 plethindrende kemiske produkter til brug på vævede stoffer 

010442 plutonium 

010341 podekit til træer 

010198 podevoks til træer 

010443 polonium 

010370 porcelænsler 

010446 potaske 

010448 potaskevand 

010681 pottejord 

010681 pottemuld 

010449 praseodym 

010450 promethium 

010451 protactinium 

010452 protein [råmateriale] 

010165 præparater af animalsk kul 
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010680 præparater af mikroorganismer, ikke til medicinsk eller veterinær brug  

010637 præparater i form af sporstoffer til planter 

010237 præparater til at lette udtagning fra støbeforme 

010295 præparater til brug ved gevindskæring 

010307 præparater til brug ved støbning i forme 

010239 præparater til dehydrering til industrielle formål 

010465 præparater til dækreparation 

010017 præparater til efterbehandling af stål 

010071 præparater til forhindring af bankning i forbrændingsmotorer 

010256 præparater til fremstilling af blitzlys 

010682 præparater til hærdning af metal 

010270 præparater til opklæbning og limning 

010634 præparater til regulering af plantevækst 

010246 præparater til renovering af fonografoptagelser 

010275 præparater til rensning af gas 

010032 præparater til reparation af slanger til dæk 

010105 præparater, der forhindrer strømpemasker i at løbe 

010377 præparater, der hindrer tilsmudsning af linser 

010169 præparater, der økonomiserer med kul  

010208 pyringsmidler, undtagen olier, til skind 

010453 pyrogallussyre 

010454 quebracho til industrielle formål 

010456 radioaktive elementer til videnskabelige formål 

010458 radium til videnskabelige formål 

010457 radon 

010278 reagenspapir 

010259 reagenspapir, undtagen til medicinsk eller veterinær brug 

010027 reduktionsmidler til fotografisk brug 

010241 rensemidler til brug i fabrikationsprocesser 

010021 rensende additiver til benzin  

010021 rensende additiver til motorbenzin 

010463 rhenium 

010466 rubidium 

010464 røntgenfilm, sensibiliserede, men ikke eksponerede 

010113 saccharin [benzoic sulfimide] 

010114 sakkarin 

010468 salicylsyre 

010057 salmiak 

010678 salmiakspiritus 

010469 salpeter 

010095 salpetersyre 

010003 salt til konservering, dog ikke til næringsmidler 

010476 salt, ubehandlet 

010478 salte [gødningsmidler] 

010475 salte [kemiske præparater] 

010561 salte af alkalimetaller  

010162 salte af sjældne jordmetaller 

010391 salte af ædle metaller til industrielle formål 

010207 salte til farvning af metal 

010207 salte til farvning af metaller 

010261 salte til galvaniske celler 

010261 salte til galvaniske elementer 

010397 salte til industrielle formål 

010058 saltsyre 

010185 saltsyrer 

010470 samarium 

010473 scandium 
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010474 sebacinsyre [fedtsyre] 

010479 selen 

010090 selvtonende papir  [fotografisk] 

010269 sensibiliserede fotografiske plader 

010406 sensibiliserede plader til offsettrykning 

010643 servostyringsvæske 

010483 silicium 

010484 siliconer 

010481 silikater 

010526 sjældne jordarter 

010006 skumhindrende opløsninger til akkumulatorer 

010006 skumhindrende opløsninger til batterier  

010428 slagger [gødning] 

010583 smeltemidler til lodning 

010499 sod til industrielle formål eller til landbrugsformål 

010100 sodaaske  

010471 sovs til fremstilling af tobak 

010649 spartelmasse til bilkarosserier 

010496 spinel [oxidmineral] 

010571 spirehindrende præparater til grøntsager 

010657 stamceller undtagen til medicinske eller veterinære formål 

010497 stearinsyre 

010331 stensalt 

010055 stivelse til industrielle formål 

010566 stivelsesklister, ikke til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug 

010498 strontium 

010467 støbesand 

010589 substrater [ikke jordholdig] til dyrkning 

010555 sulfater 

010486 sulfider 

010501 Sulfonsyrer 

010504 sumak til brug ved garvning 

010431 superfosfater [gødning] 

010487 svejsekemikalier 

010493 svovl 

010299 svovlblomme til kemisk brug 

010149 svovlkulstof 

010503 svovlsyrer 

010502 svovlsyrling 

010285 svovlæter 

010455 syntetisk harpiks, ubehandlet 

010455 syntetisk, ubehandlet harpiks 

010620 syntetiske materialer til absorbering af olier 

010016 syrebestandige kemiske stoffer 

010251 syreholdigt vand til genopladning af batterier 

010014 syrer* 

010410 syresalt [surt natriumoxalat] 

010569 sølvnitrat 

010081 sølvsaltopløsninger til forsølvning 

010506 talk [magnesiumsilikat] 

010043 tang [gødningsmiddel] 

010653 tapetfjernepræparater 

010203 tapetklister 

010512 tapiokamel til industriel brug 

010516 technetium 

010517 tellur 

010519 terbium 
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010529 tetrachlorider 

010528 tetrachlorkulstof 

010532 thallium 

010533 thiocarbanilid 

010361 thiosulfat 

010535 thorium 

010534 thulium 

010118 tindichlorid 

010536 titandioxyd til industrielle formål 

010537 titanit 

010538 toluen 

010538 toluol 

010099 tonebade [fotografiske] 

010548 tonesalte [fotografiske] 

010024 tragantgummi til industriel brug 

010644 transmissionsvæske 

010133 træeddike [træsyre] 

010132 træmasse 

010131 træsprit 

010582 træspritdestillationsprodukter 

010133 træsyre 

010495 tungspat 

010541 tungstensyre 

010253 tungt vand 

010578 tvekulsurt natron til kemiske formål 

010333 tøris [kuldioxyd] 

010333 tøris [kultveilte] 

010539 tørv til gødning 

010445 tørvepotter til havebrug 

010462 ubehandlet kunstharpiks 

010438 ubehandlet plastic 

010080 udfyldningsmasse til hulheder i træer 

010393 udglødningsmidler til metaller 

010648 udskylningskemikalier til radiatorer 

010396 uorganiske syrer 

010542 uran 

010405 urannitrat 

010543 uranoxyd 

010525 valkejord til brug i tekstilindustrien 

010313 valkemidler 

010312 valkepræparater til brug i tekstilindustrien 

010023 vandblødgørende præparater 

010066 vandfri ammoniak 

010544 vandglas [natriumcilicat] 

010608 vandrensende kemikalier 

010195 vandtætningskemikalier til cement, undtagen maling 

010364 vandtættende kemikalier til læder 

010205 vinklaremidler [lim] 

010205 vinklaremidler [limstof] 

010200 vinklaringspræparater 

010547 vinsprit 

010667 vinsten til fødevareindustrien 

010668 vinsten til industrielle formål 

010219 vinsten til kemiske formål 

010514 vinsten, ikke til farmaceutiske formål 

010515 vinsyre 

010157 viscose 
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010549 vulkaniseringspræparater 

010634 vækstregulerende præparater til planter 

010500 væsker til fjernelse af sulfater fra akkumulatorer 

010500 væsker til fjernelse af sulfater fra batterier 

010197 væsker til hydrauliske kredsløb 

010550 witherit 

010551 xenon 

010552 ytterbium 

010553 yttrium 

010556 zirkoniumdioxyd 

010280 ætan 

010281 ætere* 

010489 ætsemidler til industrielle formål 

010038 ætsende alkali 

010214 ætsende midler 

010619 ølkonserveringsmidler  

010096 ønologiske bakteriedræbende præparater [kemiske præparater til brug i vinfabrikation]   
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Klasse 2 

 
Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdse-

midler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, 

trykkere og kunstnere. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

020006 alizarinfarvestoffer 

020007 aluminiumsmaling 

020008 aluminiumspulver til at male med 

020052 anilinfarver 

020098 annatto [farvestof] 

020122 anti-fouling maling 

020009 asbestmaling 

020017 asfaltlak 

020018 auramin [farvestof] 

020019 bakteriedræbende maling 

020069 behandlingssværte til skind 

020057 bejdse til læder 

020002 bejdsemidler* 

020027 bejdser til træ 

020087 bindemidler til maling 

020025 bitumenfernis 

020038 blyhvidt 

020031 bronzelak 

020032 bronzepulver til brug som maling 

020022 canadabalsam 

020039 carbon black [farvestof] 

020064 emaljelak 

020065 emaljelak til brug for maling 

020065 emaljemaling 

020080 farve til gravering 

020041 farver til fodtøj 

020058 farver* 

020112 farvestoffer ekstraheret af træ 

020004 farvestoffer til drikkevarer 

020088 farvestoffer til likører 

020048 farvestoffer til malt 

020005 farvestoffer til næringsmidler 

020023 farvestoffer til smør 

020024 farvestoffer til øl 

020047 farvestoffer* 

020111 farvetræ 

020112 farvetræsekstrakter 

020003 fernis* 

020072 fiksativer [fernis] 

020011 fiksativer til vandfarver 

020125 flytbare paint patches 

020055 fortykkelsesmidler til maling 

020054 fortyndere til lak 

020053 fortyndere til maling 

020074 fustin [farvestoffer] 

020005 fødevarefarver 

020075 glasur [maling, lak] 
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020108 grundingsmidler 

020076 gummigut til maling 

020078 gummiharpiks 

020077 gummilak 

020060 gurkemeje [farvestoffer] 

020061 harpiks, naturlig, råmateriale 

020046 harpikssyrer 

020042 hvidtekalk 

020085 ildfast maling 

020086 indigo [farvestoffer] 

020110 kalk til hvidtning  

020034 karamel [farvestof til fødevarer] 

020113 karbonyl [trækonserveringsmiddel] 

020045 karmin 

020044 koboltoxyd [farvestoffer] 

020046 kolofonium  

020043 kompositioner til trykning [blæk] 

020050 kopal 

020114 kopallak 

020021 korrosionsbeskyttende bånd 

020056 kreosot til trækonservering 

020073 kønrøg [farvestoffer] 

020054 lakfortyndere 

020115 lakker 

020020 limfarver 

020057 læderbejdse 

020033 lædersværte 

020037 maling til keramik 

020001 maling* 

020019 maling, bakteriedræbende 

020048 maltfarver 

020035 maltkaramel [farvestoffer til næringsmidler] 

020091 mastiks [naturlig harpiks] 

020090 metal i pulverform til malere, dekoratører, trykkere og kunstnere 

020094 metalbeskyttende præparater 

020092 metalfolie for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere 

020040 midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser 

020089 mineralorange [orangemønje] 

020067 mærkeblæk til dyr 

020095 mønje 

020061 naturlig harpiks i rå tilstand 

020082 olier til konservering af træ 

020089 orangemønje 

020098 orleanfarver 

020096 papir til farvning af påskeæg 

020059 pigmentfarvestoffer 

020093 præparater mod anløbning af metal  

020070 påstrygningsmidler [maling] 

020036 påstrygningsmidler til tagpap [maling] 

020021 rustbeskyttende bånd 

020079 rustbeskyttende fedt 

020083 rustbeskyttende olier 

020010 rustbeskyttende præparater 

020107 rustbeskyttende præparater til konservering 

020099 safran [farvestof] 

020100 sandarak 

020077 schellak 
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020029 sienajord 

020068 sikkativer [tørremidler] til maling 

020069 skindbehandlingsværte 

020023 smørfarver 

020101 sod [farvestof] 

020102 sumak til fernis 

020015 sølvemulsioner [farvestoffer] 

020089 sølverglød [blyilte] 

020014 sølvmasse 

020014 sølvpasta 

020016 sølvpulver 

020062 temperafarver 

020124 terpentin [malingsfortyndere] 

020106 titandioxid [pigment] 

020121 tonere [tryksværte] til kopimaskiner 

020123 tonerpatroner, fyldte, til printere og kopimaskiner 

020043 trykpasta [blæk] 

020066 tryksværte 

020121 tryksværte [tonere] til kopimaskiner 

020028 træbejdser 

020049 trækonserveringsmidler 

020082 trækonserveringsolier 

020026 træmaling 

020040 undervognsbehandlingsmidler af køretøjschassiser 

020011 vandfarvefiksativer 

020081 zinkhvidt 

020081 zinkoxyd [farvestoffer] 

020024 ølfarvestoffer 

 

 

  



 

 18/195 

 

Klasse 3 
 

Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; 

parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.  

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

030077 affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser 

030195 afløbsrens 

030200 after-shave lotions 

030219 aloe vera præparater til kosmetisk brug 

030168 alunsten [astringerende midler] 

030008 ambre [parfume] 

030167 ammoniak [rensemiddel] 

030162 antiperspiranter 

030083 antistatiske præparater til husholdningsbrug 

030163 antitranspirantsæbe 

030172 aromatiske stoffer [æteriske olier] 

030191 astringerende præparater til kosmetiske formål 

030230 badepræparater, ikke til medicinsk brug 

030016 badepræparater, kosmetiske 

030175 badesalt, ikke til medicinske formål 

030222 balsam undtagen til medicinske formål 

030148 barberpræparater 

030200 barbersprit 

030005 barbersten [astringerende midler] 

030017 barbersæbe 

030105 baser til blomsterparfumer  

030021 bergamotolie 

030048 blankepudsemidler 

030192 blegende præparater [affarvningsmidler] til kosmetiske formål 

030026 blegesalte 

030027 blegesoda 

030089 blegevand 

030101 blomsterekstrakter [parfumer] 

030014 blånelse 

030053 bonevoks 

030053 bonevoks til parketgulve 

030206 bonevoksfjernere [skurepræparater] 

030112 brintoverilte til kosmetiske formål 

030037 cedertræsolie [æterisk olie] 

030023 cremer til blegning af huden 

030181 dekorative motiver [overføringsbilleder] til kosmetisk brug 

030149 deodorantsæbe 

030217 deodoriseringsmidler til kæledyr 

030180 deooranter til mennesker eller til dyr 

030080 desinficerende sæbe 

030082 diamantin [slibemiddel] 

030215 duftpræparater til luft 

030058 eau de cologne 

030092 eau de Toilette [lotioner til toiletbrug] 

030229 etuier til læbestifter 

030087 farvefjernepræparater 

030060 farvestoffer til toiletbrug 
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030111 fedtstoffer til kosmetiske formål 

030143 fodtranspirationssæbe 

030210 geler til blegning af tænder 

030110 geraniol 

030029 glansningsmidler til vasketøj 

030009 glansstivelse til brug ved tøjvask 

030161 glaslærred til slibning 

030140 glaspapir  

030113 heliotropessens 

030227 henna [kosmetiske farver] 

030023 hudblegende cremer 

030002 hvæssesten 

030231 hårbalsam 

030041 hårbølgningspræparater 

030040 hårfarver 

030096 hårfjerningsmidler 

030097 hårfjerningsvoks 

030201 hårlak 

030034 hårlotions 

030201 hårspray 

030098 iblødsætningsmidler til vasketøj 

030121 ionon [parfumer] 

030115 jasminolie 

030081 kedelstensfjernende præparater til husholdningsbrug 

030174 kemiske præparater til opfriskning af farver til husholdningsbrug [til vask] 

030224 klistermærker til negledekoration 

030089 klorvand 

030211 klude imprægneret med rengøringsmiddel til rengøring 

030178 klæbemidler til at fæstne kunstige øjenvipper  

030001 klæbemidler til fastgørelse af kunstigt hår 

030199 klæbemidler til kosmetiske formål 

030062 korund [slibemiddel] 

030065 kosmetik  

030063 kosmetik til dyr 

030131 kosmetik til øjenbryn 

030064 kosmetiksæt 

030069 kosmetiske blyanter 

030071 kosmetiske cremer 

030156 kosmetiske farver  

030114 kosmetiske olier 

030065 kosmetiske præparater 

030142 kosmetiske præparater til hudpleje  

030177 kosmetiske præparater til slankeformål 

030043 kosmetiske præparater til øjenvipper 

030069 kosmetiske stifter 

030067 kridt til rengøring 

030072 krystalsoda til rensning og rengøring 

030136 kunstige negle  

030042 kunstige øjenvipper 

030093 kvillajabark til vask 

030085 lakfjerningspræparater 

030116 lavendelolie 

030090 lavendelvand 

030221 lipgloss 

030122 lotioner til kosmetiske formål 

030150 lugteposer til parfumering af linned 

030018 læbestifter 
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030074 lædercreme 

030061 læderpoleremidler 

030102 make-up 

030078 make-up fjernepræparater 

030147 make-up pudder  

030169 mandelmælk til kosmetiske formål 

030006 mandelolie 

030007 mandelsæbe 

030202 mascara 

030220 massagegeler undtagen til medicinske formål 

030130 medicinsk sæbe   

030035 metalkarbid [slibemiddel] 

030162 midler mod transpiration [toiletmidler] 

030179 midler til fjernelse af maling  

030132 moskus [parfumerivarer] 

030204 mundopfriskende spray 

030216 mundopfriskende strips 

030031 mundskyllemiddler, ikke til medicinske formål 

030224 nail art klistermærker 

030224 nail art stickere 

030064 necessairer med kosmetik 

030032 neglelak 

030137 negleplejepræparater 

030133 neutraliseringsmidler til permanentkrølning 

030118 olier til parfume- og duftfremstilling 

030117 olier til rensningsformål 

030120 olier til toiletbrug 

030076 overfladerensemidler 

030135 parfumer 

030141 parfumerivarer 

030073 pasta til strygeremme til barberknive 

030129 pebermynte til parfumerivarer 

030128 pebermynteessens [æterisk olie] 

030145 pimpsten 

030068 pletfjernemidler 

030070 polerecreme 

030164 polerekridt 

030160 polerelærred 

030061 poleremidler til læder 

030139 polerepapir 

030045 polerepræparater 

030011 polererødt 

030144 poleresten 

030054 polerevoks 

030011 polerrødt 

030146 pomader til kosmetiske formål 

030203 potpourrier [dufte] 

030028 præparater til afblegning af vasketøj 

030212 præparater til at få planteblade til at skinne 

030148 præparater til barbering 

030025 præparater til blegning af læder 

030088 præparater til fjernelse af fernis 

030127 præparater til glatning  [stivelse] 

030232 præparater til glatning af hår 

030096 præparater til hårfjerning 

030194 præparater til rensning af tandproteser 

030047 pudsecreme til møbler og gulve 
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030044 pudsemidler 

030198 pudsemidler til tandproteser 

030104 rengøringsmidler 

030126 rensemidler til forruder 

030075 rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug 

030123 rensemælk til toiletbrug 

030117 renseolier 

030126 rensevæsker til forruder  

030119 rosenolie 

030170 rustfjernepræparater 

030095 røgelse 

030213 røgelsespinde 

030106 røgelsespræparater [parfume] 

030151 safrol 

030140 sandpapir 

030197 servietter imprægneret med kosmetiske cremer 

030233 servietter imprægneret med makeupfjernerpræparater 

030134 shampoo 

030196 shampoo til husdyr 

030036 siliciumkarbid [slibemiddel] 

030039 skocreme 

030050 skomagervoks 

030228 skopudsemidler 

030046 skovoks 

030207 skridsikker voks til gulve 

030208 skridsikre væsker til gulve 

030055 skræddervoks 

030193 skyllemiddel til tøjvask 

030176 skægfarver 

030052 skægvoks 

030020 skønhedsmasker 

030022 slemmekridt 

030160 slibelærred 

030003 slibemidler 

030165 slibemidler* 

030166 slibepapir 

030003 slibepræparater 

030173 smagsstoffer til drikke [æteriske olier] 

030107 smagsstoffer til kager [æteriske olier] 

030094 smergel 

030086 smergellærred 

030084 smergelpapir 

030033 sminkeprodukter 

030153 sodalud 

030171 solbrunende præparater [kosmetiske] 

030225 solcremer 

030010 stivelse til brug ved tøjvask 

030010 stivelse til vasketøj 

030015 stjerneanisessens 

030012 sæbe 

030143 sæbe mod fodtranspiration 

030163 sæbe mod transpiration 

030013 sæbe til opfriskning af tekstiler 

030152 sæbestykker 

030155 talkumpudder til toiletbrug 

030210 tandblegende geler 

030079 tandpasta 
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030138 tapetrensemidler 

030159 terpener [æteriske olier] 

030157 terpentin til affedtning 

030158 terpentinolie til affedtning 

030125 toiletpræparater 

030152 toiletsæbe i stykform 

030209 trykluft på dåse til rensnings- og støvfjerningsformål 

030214 tørremidler til opvaskemaskiner 

030205 tørrensningspræparater 

030223 tørshampoo 

030218 udskylningsmidler til personlig hygiejne eller lugtfjerning [toiletpræparater] 

030109 vaseline til kosmetiske formål 

030124 vaskemidler 

030010 vaskestivelse 

030066 vat til kosmetisk brug 

030019 vatpinde til kosmetiske formål 

030030 vellugtende træ 

030091 vellugtende vand 

030108 vintergrøntolie 

030074 voks til læder 

030053 voks til parketgulve 

030049 voks til skomagere 

030055 voks til skræddere 

030052 voks til skæg 

030051 voks til vaskeribrug 

030207 voks, skridsikker, til gulve 

030038 vulkansk aske til rensning 

030099 æteriske essenser 

030100 æteriske olier 

030226 æteriske olier af cedrat 

030056 æteriske olier af citron 

030154 øjenbrynsstifter 
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Klasse 4 

 
Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af 

støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

040085 additiver, ikke kemiske, til motorbrændstof 

040003 alkohol [brændstof] 

040009 antiskridpræparater til drivremme 

040008 antracit 

040067 benolie til industrielle formål 

040082 benzen 

040051 benzin 

040083 benzol 

040001 bivoks 

040019 briketter [brændsel] 

040018 briketter af træ 

040013 brænde 

040049 brændgas  

040064 brændselsolie 

040084 brændselsolier 

040025 brændstof 

040004 brændstof på alkoholbasis 

040041 brændstof til belysning 

040022 ceresin 

040002 denatureret sprit 

040048 dieselolie 

040106 elektricitet 

040106 elektrisk energi 

040107 ethanol [brændstof] 

040088 fast gas [brændstof] 

040039 fedtstof til belysning 

040035 fedtstof til industriel brug 

040039 fedtstoffer til belysning 

040005 fidibusser af papir til optænding 

040006 fidibusser af træ til optænding 

040057 fiskeolie, ikke spiselig 

040056 fugteolier 

040108 fyrsvamp 

040040 gas til belysning 

040020 gasblandinger til forbrændingsmotorer 

040048 gasolie 

040103 generatorgas [magergas] 

040052 grafitsmøremidler 

040071 jordolie, rå eller raffineret 

040010 julelys 

040021 karnaubavoks 

040002 kogesprit 

040031 koks 

040086 konserveringsmidler til læder [olier og fedtstoffer] 

040023 kul 

040016 kulbriketter 

040072 kulstøv [brændsel] 
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040054 kultjæreolie 

040015 kærter 

040061 lampevæger 

040074 lanolin 

040062 lignit 

040045 ligroin  

040015 lys 

040086 læderkonserveringsmidler [olier og fedtstoffer] 

040090 læderkonserveringsolier 

040002 metylsprit 

040032 mineralsk brændstof 

040069 mineralvoks [ozokerit] 

040043 motorbenzin 

040081 motorbrændstof 

040104 motorolie 

040066 nafta 

040076 natlys [vågelys] 

040068 olein 

040055 olie til konservering af murværk 

040050 oliegas 

040036 olier til at lette forskalling [byggeri] 

040087 olier til industriel brug 

040102 olier til maling 

040007 optændingsbrænde 

040006 optændingspinde af træ 

040005 papirbånd til antænding 

040005 papirfidibusser 

040070 paraffin 

040105 parfumerede lys 

040059 petroleum 

040044 petroleumsæter 

040065 rapsolie til industrielle formål 

040033 remfedt 

040028 remvoks 

040110 rensebenzin 

040089 ricinusolie til industrielle formål  

040009 skridhindrende præparater til drivremme 

040101 skæreolier 

040060 smørefedt 

040026 smørefedt  til fodtøj 

040034 smørefedt til læder 

040033 smørelse til drivremme 

040034 smørelse til læder 

040011 smørelse til våben 

040063 smøremidler 

040042 smøreolier 

040058 sojabønneoliepræparater til at forsyne kogeredskaber med en belægning, således at fastklæbning 

undgås 

040075 solsikkeolie til industriel brug 

040073 stearin 

040053 stenkulstjære 

040109 støvabsorberende præparater 

040079 støvbindemidler 

040012 støvbindemidler til brug ved fejning 

040038 støvfjernepræparater 

040080 tekstilolier 

040018 træbriketter 
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040014 trækul [brændsel] 

040037 tælle  

040024 tørv [brændsel] 

040017 tørveblokke [brændsel] 

040017 tørvebriketter [brændsel] 

040074 uldfedt 

040047 vaseline til industrielle formål 

040027 voks [råmateriale] 

040029 voks til belysning 

040030 voks til industriel brug 

040046 væger til lys 

040078 xylen 

040077 xylol 
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Klasse 5 

 
Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; 

diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler 

til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, 

tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

050372 absorberende underbenklæder til inkontinente 

050176 absorberende vat 

050387 acaricider  

050291 acetater til farmaceutiske formål 

050002 aconitin 

050396 adjuvans til medicinske formål 

050156 afføringsmidler 

050420 albumin til brug som kosttilskud 

050006 albuminholdige næringsmidler til medicinske formål 

050007 albuminholdige præparater til medicinske formål 

050009 aldehyder til farmaceutiske formål 

050312 algicider 

050432 alginater til brug som kosttilskud 

050433 alginater til farmaceutiske formål 

050348 alkalimetaljodider til farmaceutiske formål 

050348 alkaliske jodider til farmaceutiske formål 

050296 alkaloider til medicinske formål 

050438 alkohol til farmaceutiske formål 

050008 alkohol, medicinsk 

050409 aloe vera præparater til farmaceutiske formål 

050299 aluminiumacetat til farmaceutiske formål 

050012 amalgam til dental brug 

050344 amerikansk olie til medicinske formål 

050376 aminosyrer til medicinske formål 

050377 aminosyrer til veterinære formål 

050378 ammeindlæg 

050124 analgetica 

050020 angosturabark til medicinsk brug 

050154 anthelmintica 

050388 antibiotika 

050418 antioxidantpiller 

050031 antiseptisk vat 

050030 antiseptiske midler 

050032 antiurinpræparater 

050389 appetitdæmpende midler til medicinsk brug 

050415 appetitdæmpende piller 

050015 armbånd mod rheumatisme 

050060 armbånd til medicinske formål 

050034 aseptisk vat 

050412 babybleer 

050041 badepræparater til medicinsk brug 

050302 badesalt til medicinske formål 

050038 bakteriegifte 

050039 bakteriepræparater til medicinsk og veterinær brug 

050037 bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug 
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050050 balsam til medicinske formål 

050046 balsamholdige præparater til medicinsk brug 

050049 bandager til forbinding 

050132 bark til farmaceutiske formål 

050017 bedøvelsesmidler 

050385 bencement til kirurgiske og ortopædiske formål 

050268 beroligende midler 

050052 biocider 

050305 biologiske præparater til medicinske formål 

050361 biologiske præparater til veterinære formål 

050405 biologiske vævskulturer til medicinske formål 

050406 biologiske vævskulturer til veterinære formål 

050321 biprodukter fra bearbejdningen af korn til diætetiske eller medicinske formål 

050053 bismutpræparater til farmaceutiske formål 

050263 bismuttylnitrat til farmaceutiske formål 

050413 blebukser til babyer 

050413 blebukser til spædbørn 

050440 bleer til dyr 

050351 bleer til inkontinente 

050265 blod til medicinske formål 

050266 blodigler til medicinske formål 

050248 blodplasma 

050104 blodstandsende stifter 

050277 blodstillende midler 

050054 blyvand 

050290 blæretrækkende midler 

050099 bomuld til medicinske formål 

050345 brintoverilte til medicinske formål 

050306 brom til farmaceutiske formål 

050390 bronkieudvidende præparater 

050071 bælter til menstruationsbind 

050062 cachou til farmaceutiske formål 

050379 cedertræ som insektfordrivende middel 

050318 celluloseestere til farmaceutiske formål 

050320 celluloseætere til farmaceutiske formål 

050082 cement til tandlægebrug 

050073 charpi til medicinske formål 

050088 collyrium [øjenskyllepræparater] 

050325 creme af vinsten til farmaceutiske formål 

050106 curare 

050109 dekokter til farmaceutiske formål 

050112 dentallak 

050400 deodoranter til beklædningsgenstande og tekstiler 

050401 deodoriseringsmidler til luft 

050119 deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr 

050441 desinfektionsmidler 

050118 desinfektionsmidler til hygiejniske formål 

050380 desinfektionsmidler til kemiske toiletter 

050121 diabetisk brød tilpasset til medicinsk brug 

050330 diagnosepræparater til medicinske formål 

050446 diagnosepræparater til veterinære formål 

050443 diagnostiske biomarkørreagenser til medicinske formål 

050366 diastase til medicinske formål 

050123 digitalis 

050018 dildolie til medicinsk brug 

050307 diætetiske drikke tilpasset medicinske formål 

050297 diætetiske næringsmidler tilpasset medicinske formål 



 

 28/195 

050350 diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug 

050125 droger til medicinske formål 

050087 dyrehalsbånd mod parasitter 

050133 eliksirer [farmaceutiske præparater] 

050158 ensian til farmaceutiske formål 

050429 enzymer til brug som kosttilskud 

050368 enzymer til medicinske formål 

050369 enzymer til veterinære formål 

050370 enzympræparater til medicinske formål 

050371 enzympræparater til veterinære formål 

050138 estere til farmaceutiske formål 

050142 eucalyptus til farmaceutiske formål 

050141 eucalyptusolier til farmaceutiske formål 

050069 farmaceutiske præparater 

050100 farmaceutiske præparater mod solforbrænding 

050241 farmaceutiske præparater til behandling af skæl 

050146 feberstillende midler 

050163 fedtstoffer til medicinske formål 

050164 fedtstoffer til veterinære formål 

050147 fennikel til medicinsk brug 

050236 fenol til farmaceutiske formål 

050381 fiskemel til farmaceutiske formål 

050035 fluefangere af papir 

050217 fluelim 

050114 forbindsmaterialer, medicinske 

050122 fordøjelsesfremmende præparater til farmaceutiske formål 

050335 formaldehyd til farmaceutiske formål 

050245 fosfater til farmaceutiske formål 

050023 frostbalsam til farmaceutiske formål 

050151 fungicider 

050244 førstehjælpskasser med indhold 

050338 gallusyre til farmaceutiske formål 

050314 gas til medicinsk brug 

050155 gaze til forbinding 

050157 gelatine til medicinske formål 

050425 gelé royal til brug som kosttilskud 

050316 gelé royal til farmaceutiske formål 

050159 germicider 

050249 gifte 

050430 glukose til brug som kosttilskud 

050340 glukose til medicinske formål 

050331 glycerin til medicinske formål 

050160 glycerofosfater 

050070 grødomslag 

050153 guajakol til farmaceutiske formål 

050230 guldamalgan til tandlægebrug 

050161 gummi til medicinsk brug 

050066 gummi til tandlægebrug 

050341 gummigut til medicinske formål 

050342 gurjunbalsam til medicinske formål 

050424 gær til brug som kosttilskud 

050194 gær til farmaceutiske formål 

050333 gæringsstoffer til farmaceutiske formål 

050044 havvand til medicinske bade 

050204 herbicider 

050171 hormoner til medicinske formål 

050083 hovkit 
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050239 hudplejepræparater, farmaceutiske 

050328 humanmedicin 

050343 humleekstrakter til farmaceutiske formål 

050076 hundefordrivende midler 

050322 hundelotions 

050075 hundevaskemidler 

050423 hvedekim til brug som kosttilskud 

050174 hydrazin 

050175 hydrazinin 

050200 hygiejnebenklæder 

050234 hygiejnebind  

050019 hæfteplaster 

050019 hæfteplastre 

050168 hæmatogen 

050169 hæmoglobin 

050421 hørfrø til brug som kosttilskud 

050162 hørfrø til farmaceutiske formål 

050190 hørfrømel til farmaceutiske formål 

050422 hørfrøolie til brug som kosttilskud 

050394 hårvækstfremmende medicinske præparater 

050399 ilt til medicinske formål 

050043 iltbade 

050351 inkontinensindlæg 

050386 insektafvisende røgelse 

050055 insektdræbende midler 

050178 insektfordrivende midler 

050055 insekticider 

050182 irsk mos til medicinske formål 

050349 isotoper til medicinske formål 

050183 jalap 

050346 jod til farmaceutisk brug 

050347 jodider til farmaceutiske formål 

050181 jodoform 

050347 jodsalte til farmaceutiske formål 

050179 jodtinktur 

050272 jordsteriliseringspræparater 

050251 kaliumsalte til medicinske formål 

050074 kalkpræparater til farmaceutiske formål 

050064 kalomel 

050309 kamfer til medicinsk brug 

050308 kamferolie til medicinsk brug 

050310 kandis til medicinske formål 

050243 kapsler til farmaceutiske formål 

050068 kapsler til medicin 

050311 karbolineum til bekæmpelse af skadelige organismer 

050434 kassein til brug som kosttilskud 

050288 kemikalier til behandling af sygdomme på vinstokke  

050095 kemiske antikonceptionsmidler  

050091 kemiske ledere til elektrokardiografiske elektroder 

050222 kemiske præparater til behandling af kornbrand 

050202 kemiske præparater til behandling af meldug  

050246 kemiske præparater til behandling af phylloxera 

050246 kemiske præparater til behandling mod vinlus 

050166 kemiske præparater til diagnostisering af svangerskab  

050323 kemiske præparater til farmaceutiske formål 

050362 kemiske præparater til medicinske formål 

050363 kemiske præparater til veterinære formål 
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050364 kemiske reagenser til medicinske eller veterinære formål 

050077 kemisk-farmaceutiske præparater 

050255 kinabark til medicinske formål 

050256 kinin til medicinske formål 

050257 kinolin til medicinske formål 

050442 kirurgisk lim 

050140 kirurgiske bandager 

050140 kirurgiske forbindsmaterialer 

050397 Kirurgiske implantater af levende væv 

050079 kloralhydrat til farmaceutiske formål 

050080 kloroform 

050294 klæbebånd til medicinske formål 

050003 klæbemidler til tandproteser 

050385 knoglecement til kirurgiske og ortopædiske formål 

050391 knystpuder 

050086 kokain 

050324 kollodium til farmaceutiske formål 

050089 kompresser 

050092 kondurangobark til medicinske formål 

050367 kostfiber  

050384 kosttilskud 

050419 kosttilskud til dyr 

050326 kreosot til farmaceutiske formål 

050105 krotonbark 

050213 kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug 

050254 kvassia til medicinske formål 

050211 kviksølvsalver 

050407 kølespray til medicinske formål 

050185 lakrids til farmaceutiske formål 

050303 lakridsstænger til farmaceutiske formål 

050156 laksativer 

050192 laktose til farmaceutiske formål 

050431 lecitin til brug som kosttilskud 

050313 lecitin til medicinsk brug 

050010 legeringer af ædle metaller til dentale formål 

050040 ligtorneringe 

050196 linimenter 

050191 lotions til farmaceutisk brug 

050220 lotions til veterinær brug 

050401 luftdeodoriseringspræparater 

050005 luftrensepræparater 

050224 lugtesalte 

050197 lupulin [humlebitterstof] til farmaceutiske formål 

050270 lægemidler til serumbehandling 

050170 lægeurter 

050127 magnesia til farmaceutiske formål 

050165 malkefedt [et smøre- og desinfektionsmiddel til brug ved malkning] 

050203 malt til farmaceutiske formål 

050188 maltede mælkedrikke til medicinske formål 

050300 mandelmælk til farmaceutiske formål 

050199 mangrovebark til farmaceutiske formål 

050327 medicin til tandlægebrug 

050445 medicinholdigt dyrefoder 

050058 medicinsk slam  

050149 medicinsk te 

050332 medicinske drikke 

050148 medicinske infusioner 
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050184 medicinske jujube [indiske brystbær] 

050167 medicinske olier 

050093 medicinske præparater imod forstoppelse  

050317 medicinske præparater til slankende formål 

050260 medicinske rødder  

050170 medicinske urter 

050036 medium til bakteriologiske kulturer 

050144 mel til farmaceutiske formål 

050269 meldrøje til farmaceutiske formål 

050128 melissevand til farmaceutiske formål 

050200 menstruationsbenklæder 

050233 menstruationsbind 

050232 menstruationstamponer 

050210 mentol 

050247 midler mod fodtranspiration 

050103 midler mod frostknuder 

050027 midler mod hovedpine 

050063 midler mod hård hud  

050285 midler mod transpiration 

050098 midler til fjernelse af ligtorne 

050382 mineralsk kosttilskud 

050129 mineralvand til medicinske formål 

050130 mineralvandssalte 

050084 modellervoks til tandlægebrug 

050392 molskind til medicinske formål 

050383 mundskyllevand til medicinske formål 

050221 myrobalanbark til farmaceutiske formål 

050187 mælkegæringsstoffer til farmaceutiske formål 

050145 mælkeholdigt mel til babyer 

050192 mælkesukker til farmaceutiske formål 

050223 narkotika 

050274 natriumsalte til medicinske formål 

050152 nervina [nervestyrkende midler] 

050298 næringsmidler til spædbørn 

050212 næringssubstanser til mikroorganismer 

050384 næringstilskud  

050244 nødhjælpskasser med indhold 

050226 opiater 

050227 opium 

050094 opløsninger til brug med kontaktlinser 

050094 opløsninger til kontaktlinser 

050134 opløsningsmidler til fjernelse af hæfteplaster 

050228 opodeldok 

050229 organoterapeutiske præparater 

050154 ormemidler 

050399 oxygen til medicinske formål 

050286 papir mod møl 

050237 papir til sennepsplastre 

050238 paraciticider 

050214 pastiller til farmaceutiske formål 

050201 pebermynte til farmaceutiske formål 

050231 pektin til farmaceutiske formål 

050242 pepsin til farmaceutiske formål 

050180 peptoner til farmaceutiske formål 

050410 perlepulver til medicinske formål 

050439 pesticider 

050428 pollen til brug som kosttilskud 
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050207 pomader til medicinske formål 

050115 porcelæn til tandproteser 

050427 propolis til brug som kosttilskud 

050426 propolis til farmaceutiske formål 

050435 protein til brug som kosttilskud 

050436 proteintilskud til dyr 

050375 præparater i form af sporelementer til human og veterinær brug 

050025 præparater mod hæmorider 

050029 præparater mod parasitter 

050135 præparater mod sporeplanter 

050444 præparater til aknebehandling 

050116 præparater til at lette tandgennembrud  

050411 præparater til at reducere seksuel aktivitet 

050061 præparater til behandling af forbrændinger 

050028 præparater til behandling mod møl 

050026 præparater til bekæmpelse af hussvamp 

050218 præparater til fluebekæmpelse  

050365 præparater til rensning af kontaktlinser 

050193 præparater til udryddelse af larver  

050120 præparater til udryddelse af mus 

050021 præparater til udryddelse af skadedyr 

050252 pyretrumpulver 

050253 quebracho til medicinske formål 

050261 rabarberrod til farmaceutiske formål 

050258 radioaktive elementer til medicinske formål 

050096 radiologiske kontrastmidler til medicinske formål 

050259 radium til medicinske formål 

050437 reagenspapir til medicinsk eller veterinær brug 

050126 rejseapoteker 

050108 rensemidler til medicinsk brug 

050344 ricinusolie til medicinske formål 

050016 ringe mod rheumatisme 

050216 rottegift 

050204 ræparater til udryddelse af skadelige planter 

050260 rødder til medicinsk brug 

050337 røgelsespræparater til medicinske formål 

050085 røgelsesstifter 

050085 røgelsestabletter 

050137 salte til medicinske formål 

050042 salte til mineralsk badevand 

050301 salver mod solforbrænding 

050225 salver til farmaceutiske formål 

050264 sarsaparil til medicinske formål 

050268 sedativer 

050408 seksuelle smøremidler til personlig brug 

050417 selvbrunende piller 

050219 sennep til farmaceutiske formål 

050172 sennepsolie til medicinske formål 

050271 sennepsplastre 

050209 serum 

050374 servietter imprægneret med farmaceutiske cremer 

050373 sikkativer [tørremidler] til medicinske formål 

050067 sirup til farmaceutiske formål 

050289 skadedyrsudryddende præparater 

050267 skulderbandager til kirurgiske formål 

050059 slam til bade 

050416 slankende piller 
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050001 slibemidler til brug for tandlæger 

050001 slibemidler til dental brug 

050124 smertestillende midler 

050195 snegleudryddelsesmidler 

050273 sovemidler 

050065 spanskfluepulver 

050403 stamceller til medicinske formål 

050404 stamceller til veterinære formål 

050275 steriliserende præparater 

050395 steroider 

050101 stifter mod migræne 

050280 stikpiller 

050013 stivelse til diætetiske eller farmaceutiske formål 

050276 stryknin 

050036 substrater til bakteriekulturer 

050278 sukker til medicinske formål 

050057 sukkervarer, medicinske 

050279 sulfonamider [lægemidler] 

050280 suppositorier 

050151 svampedræbende præparater 

050334 svovlblomme til farmaceutiske formål 

050205 svovlpinde [desinfektionsmidler] 

050292 syrer til farmaceutiske formål 

050177 sæd til insemination 

050136 sårsvampe 

050110 tandfyldematerialer 

050113 tandkit 

050111 tandlægeaftryksmasse 

050113 tandlægekit 

050112 tandlægelak 

050022 te imod astma 

050045 terapeutiske badepræparater  

050131 termalvand 

050282 terpentin til farmaceutiske formål 

050283 terpentinolie til farmaceutiske formål 

050284 thymol til farmaceutiske formål 

050208 tinktur til medicinske formål 

050186 tobaksekstrakter [insekticider] 

050081 tobaksfri cigaretter til medicinske formål 

050262 tonika [medicin] 

050150 torskelevertran 

050126 transportable medicinkasser med indhold 

050315 trusseindlæg [til hygiejniske formål] 

050056 trækul til farmaceutiske formål 

050304 tvekulsurt natron til farmaceutiske formål 

050198 tyggegummi til medicinske formål 

050143 udrensende midler 

050402 udskylningsmidler til medicinsk brug 

050402 udskylningspræparater til medicinsk brug 

050117 udtømningsmidler 

050204 ukrudtsdræbende midler 

050336 urter til rygning til medicinsk brug 

050240 urteteer til medicinsk brug 

050107 vacciner 

050393 vaginale skyllepræparater 

050339 vaseline til medicinske formål 

050189 vaskemidler til dyr 
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050051 vaskemidler til kvæg 

050072 vat til medicinske formål 

050176 vat, absorberende 

050447 vatpinde til medicinske formål 

050287 veterinære præparater 

050329 veterinærmedicin 

050281 vinsten til farmaceutiske formål 

050090 vitaminpræparater 

050033 vortestifter 

050139 ætere til farmaceutiske formål 

050319 ætsemidler til farmaceutiske formål 

050102 ætsende stifter 

050398 øjenklapper til medicinske formål 

050414 øjenskyllepræparater 
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Klasse 6 

 
Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; mate-

rialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, 

små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt 

i andre klasser; malm.  

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

060356 afløbsrør af metal 

060372 afstivningsbjælker af metal 

060063 afstivningsplader af metal 

060017 aluminium 

060270 aluminiumfolie* 

060019 aluminiumtråd 

060097 ambolte 

060248 ambolte [transportable] 

060045 ambolthorn 

060020 ankerplader 

060273 ankre* 

060027 antifriktionsmetal 

060035 anverfere til vinduer af metal 

060161 arkivskabe af metal 

060267 armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft 

060397 autoværn af metal 

060440 bakker af metal* 

060034 bankbokse 

060164 barrer [stænger] af uædle metaller 

060232 beholdere af metal 

060094 beholdere af metal [oplagring, transport] 

060338 beholdere af metal til flydende brændsel 

060112 beholdere af metal til komprimeret gas eller flydende luft 

060065 beholdere af metal til opbevaring af syrer 

060211 beklædningsmateriale af metal til bygningsbrug 

060446 belægningsfliser af metal 

060043 beryllium [glucinium] 

060380 beslag af metal til møbler 

060130 beslag af metal til vinduer 

060319 bindetråd af metal til anvendelse i landbrugsøjemed 

060328 bjælkekonstruktioner af metal til bygninger 

060374 blik 

060119 blikemballage 

060214 bly, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

060145 blyglans [mineral] 

060146 blyplomber 

060419 bogstaver og tal af uædle metaller, undtagen typer til typografi 

060049 bolte af metal 

060120 brevkasser af metal 

060149 brodder [klatrejern] 

060018 bronze 

060056 bronzefigurer 

060163 brunjernsten 

060307 buster af uædle metaller 

060339 bygninger af metal 



 

 36/195 

060170 bygninger, transportable, af metal 

060211 bygningsbeklædning af metal 

060291 bygningsmateriale af metal 

060381 bygningspaneler af metal 

060305 bælter af metal til håndtering af læs 

060224 bærebjælker af metal 

060092 bøsninger af metal 

060172 bøsninger af metal til skafter 

060285 bånd til indpakning og indbinding af metal   

060061 cadmium 

060401 ceriummetaller 

060094 containere af metal [oplagring, transport] 

060293 cykelstativer af metal 

060212 drejeskiver til jernbanedrift 

060236 drivhuse af metal, transportable 

060316 drivhusrammer af metal 

060114 drænrør af metal 

060335 drænrørsventiler af metal 

060064 dupsko af metal til spadserestokke 

060086 dykkere [hovedløse søm] 

060014 dyser af metal 

060394 dørbeslag af metal 

060100 døre af metal* 

060135 dørfjedre, ikke-elektriske 

060219 dørfyldinger af metal 

060216 dørgreb af metal 

060180 dørhamre af metal 

060216 dørhåndtag af metal 

060329 dørindfatninger af metal 

060329 dørkarme af metal 

060167 dørklinker [lukker] af metal 

060022 dørklinker af metal 

060121 dørklokker af metal, ikke elektriske 

060135 dørlukkere, ikke elektriske 

060165 døroverliggere af metal 

060329 dørrammer af metal 

060036 dørstoppere af metal 

060233 dørtrin af metal 

060320 døråbnere, ikke-elektriske 

060231 emballagebeholdere af metal 

060155 emblemer af metal til køretøjer 

060012 fastgørelsesindretninger af metal til maskinremme  

060206 fjedre [små svarer af metal] 

060054 flanger af metal 

060299 flaskekapsler af metal 

060300 flaskelukker af metal 

060294 fliser af metal 

060321 fliser af metal til bygningsbrug 

060392 flueskabe af metal 

060272 flydedokke af metal til fortøjning af både 

060340 flydende containere af metal 

060416 folier af metal til indpakning og emballering 

060020 forankringsplader 

060073 forbindelsesled af metal til kæder 

060366 forgreningsrør af metal 

060337 foringer af metal til oliebrønde 

060292 forskalling af metal til beton 
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060033 forstærkningsmateriale af metal til beton 

060276 forstærkningsmateriale af metal til bygningsbrug 

060277 forstærkningsmateriale af metal til drivremme 

060275 forstærkningsmateriale af metal til rør 

060412 fortøjningsbøjer af metal 

060271 fortøjningspæle af metal 

060104 forvridere til vinduer 

060280 fuglebade [konstruktioner af metal] 

060432 fugleskræmmende, vinddrevne, genstande af metal 

060025 fælder til vilde dyr* 

060147 germanium 

060343 gesimser af metal 

060152 gitre af metal 

060256 gitterværk af metal 

060323 gravhvælvinger af metal 

060367 gravindhegninger af metal 

060055 gravmonumenter af bronze 

060386 gravmonumenter af metal 

060385 gravplader af metal 

060367 gravstedsindhegninger af metal 

060254 gravsten af metal 

060103 grydekroge af metal 

060210 gulve af metal 

060322 gulvfliser af metal 

060040 gulvfliser af metal   

060067 hafnium 

060402 haner af metal til tønder 

060368 hegn af metal 

060077 hesteskosøm 

060369 hjul af metal, ikke mekaniske, til oprulning af slanger 

060426 hjullåse til biler 

060196 husnumre af metal, ikke lysende 

060374 hvidblik 

060046 hvidmetal 

060062 hængelåse 

060327 hængsler af metal 

060425 hønsehuse af metal 

060181 håndjern 

060358 håndklædeudleveringsapparater, fastsiddende, af metal 

060051 Identifikationsarmbånd af metal 

060399 identitetsplader af metal 

060418 ikke-mekaniske tragtbeholdere af metal 

060431 ildbukke 

060435 ildfaste byggematerialer af metal 

060154 indium 

060428 insektskærme af metal 

060150 isforme af metal 

060156 jalousier [udvendige skodder] af metal 

060009 jalousier af stål 

060115 jern i rå eller halvforarbejdet form 

060089 jernbanemateriel af metal 

060129 jernbaneskinner af metal 

060013 jernbanesporskifter 

060245 jernbanesveller af metal 

060376 jernblik 

060168 jernblokke 

060134 jernmalm 
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060052 jernplader til blikfremstilling 

060132 jerntråd 

060139 jerntungsten 

060059 kabelforbindelsesled af metal, ikke elektriske 

060059 kabelforbindelsesstykker af metal, ikke elektriske 

060313 kabelklemmer af metal 

060059 kabelsko af metal, ikke elektriske 

060058 kabelskovser af metal 

060308 kabiner af metal 

060310 kabiner til sprøjtemaling 

060311 kabler af metal, ikke elektriske 

060390 kamingitre af metal 

060415 kanaler af metal til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer 

060297 kapsler af metal til brug som propper 

060299 kapsler af metal til flasker 

060279 kar af metal til blanding af mørtel 

060295 kasser af uædle metaller 

060240 klokker til dyr 

060241 klokker* 

060352 knager af metal til knagerækker 

060342 knivskafter af metal 

060099 knærør af metal til rør 

060109 kobber, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

060016 kobber-nikkel-zink-legeringer 

060110 kobberringe 

060353 kobbertråd, uisoleret 

060088 kobolt [råmateriale] 

060096 kokiller 

060093 konservesdåser 

060281 kosteskafter af metal 

060102 kramper af metal 

060105 kroge af metal 

060079 krom 

060080 kromjern 

060081 krommalm 

060301 kuglegreb af metal 

060278 kunstgenstande af uædle metaller 

060199 kurve af metal 

060044 kvægkæder 

060068 kæder af metal* 

060175 lastepaller af metal 

060269 legeringer af uædle metaller 

060378 leskafter af metal 

060324 ligkistebeslag af metal 

060163 limonit [brunjernsten] 

060417 loddeguld 

060053 loddelegeringer 

060030 loddesølv 

060242 loddetråd af metal 

060209 lofter af metal 

060395 lukker af metal til containere 

060436 lysthuse [konstruktioner af metal] 

060160 lægter af metal 

060326 læsseprofiler af metal til jernbanevogne 

060237 låse af metal til befordringsmidler 

060379 låse af metal til tasker 

060144 låse af metal, undtagen elektriske 
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060392 madskabe af metal 

060169 magnium 

060349 mandehulsdæksler af metal 

060174 mangan 

060023 master af metal 

060365 master af metal til ledningsnet  

060330 materiel af metal til faststående svævebaner 

060157 messing, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

060434 metal i pulverform * 

060232 metalbeholdere 

060050 metalbeholdere til komprimerede eller flydende luftarter 

060201 metalbeklædning til skillevægge 

060140 metalbeslag til bygningsbrug 

060347 metalbeslag til døre 

060106 metalbeslag til vinduer 

060433 metalbure til vilde dyr 

060026 metalbærebånd til håndtering af læs 

060363 metalbånd 

060021 metaldyser 

060096 metalforme 

060451 metalhåndtag til badekar 

060183 metalmalme 

060172 metalringe til skafter 

060038 metalringe* 

060302 metalstænger til lodning 

060303 metalstænger til lodning og svejsning 

060304 metalstænger til svejsning 

060286 metaltråd til at binde med 

060184 metaltrådsvæv 

060287 metaltønder 

060387 mindeplader af metal 

060389 mindesmærker af metal 

060388 mindesmærker af metal til grave 

060362 mobile trapper af metal til passagerer til ombordstigning 

060136 molybdænjern 

060189 molydæn 

060190 monumenter af metal 

060192 murbeklædning af metal 

060087 murpløkke af metal 

060380 møbelbeslag af metal 

060187 møbelhjul [ruller] af metal 

060279 mørtelbaljer af metal 

060364 møtrikker af metal 

060356 nedløbsrør af metal 

060396 negbånd af metal 

060193 nikkel 

060194 niobium 

060217 nitter af metal 

060400 nummerplader af metal 

060031 nysølv 

060015 nysølvbeslag [uædelt metal] til møbler eller bygninger 

060083 nøgler 

060221 nøgleringe af uædelt metal 

060325 paller af metal 

060047 panserbeklædning 

060047 panserplader 

060450 pansrede døre af metal 
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060293 parkeringsindretninger af metal til cykler  

060029 pengekasser af metal 

060034 pengeskabe 

060226 perroner, præfabrikerede, af metal 

060156 persienner af metal 

060041 pigtråd 

060376 plader af metal 

060381 plader af metal til bygningsbrug 

060447 plader af metal til til bygningsbrug 

060218 porte af metal 

060120 postkasser af metal 

060344 profillister af metal til gesimser 

060439 præfabrikerede huse [samlesæt] af metal 

060271 pullerter af metal 

060185 pyrofore metaller 

060023 pæle af metal 

060365 pæle af metal til elektriske ledninger  

060159 raketafskydningsramper af metal 

060074 rammer af metal til bygningsbrug 

060400 registreringsplader af metal 

060411 reklamesøjler af metal 

060305 remme af metal til håndtering af læs 

060207 remskiver af metal, undtagen til maskiner 

060101 remstrækkere af metal 

060441 rendestene af metal 

060430 ringbolte af metal 

060152 riste af metal 

060348 ruller af metal til skydedøre 

060075 ruller til skydevinduer 

060127 rør af metal 

060421 rør af metal til sluserender 

060312 rørbøjler af metal 

060229 rørforbindelsesled af metal 

060275 rørforstærkningsmateriale af metal 

060314 rørklemmer af metal 

060076 rørledninger af metal til centralvarmeinstallationer 

060258 rørledningssystemer af metal 

060173 rørmuffer af metal 

060262 rørringe af metal 

060420 samlerør af metal til rørledninger 

060026 seler af metal til håndtering af læs 

060393 sengebeslag af metal 

060166 sengeruller af metal 

060260 sidehængte vinduer af metal 

060200 signaltavler af metal, ikke lysende og ikke mekaniske 

060071 sikkerhedskæder af metal 

060066 sikkerhedspengekasser 

060137 siliciumjern 

060239 siloer af metal 

060177 skamler af metal 

060351 skiferhager [metalvarer] 

060336 skillevægge af metal 

060370 skilte af metal 

060228 skilte af metal til veje, ikke lysende og ikke mekaniske 

060235 skilte af metal, ikke lysende og ikke mekaniske 

060116 skinnelasker 

060413 skorstene af metal 
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060318 skorstenshætter af metal 

060331 skorstenspiber af metal 

060414 skorstensskakte af metal 

060195 skotrender af metal til bygningsbrug 

060098 skotrender af metal til tage 

060113 skraberiste til fodtøj 

060398 skrin af metal 

060143 skruebolte 

060442 skruelåg af metal til flasker 

060118 skruer af metal 

060283 skruestikbænke af metal 

060191 skruestikkæber af metal 

060247 skyderigler 

060220 skyderigler af metal 

060247 skydeslåer 

060035 skydevinduesholdere af metal 

060075 skydevinduesruller 

060203 skøjtebaner [konstruktioner af metal] 

060357 slangetromler af metal, ikke mekaniske 

060306 slynger af metal til håndtering af læs 

060153 smæklåse 

060151 smørenipler 

060227 små genstande af metal (isenkramvarer)* 

060082 splittappe af metal 

060122 sporer 

060013 sporskifter til jernbaner 

060296 spunse af metal 

060188 spunspæle af metal 

060296 spunstappe af metal til tønder 

060188 spunsvægge af metal 

060249 spændebøjler 

060383 spændebøjler af metal 

060191 spændeklubber af metal til skruestikker 

060230 spændeled til trådstramning 

060298 spænder af uædle metaller [isenkramvarer] 

060284 spænderinge til jernbånd 

060037 spændskiver af metal til møtrikker 

060039 stabelhængsler af metal 

060198 stakitpæle af metal 

060437 stalde af metal 

060244 statuer af uædle metaller 

060382 statuetter af uædle metaller 

060086 stifter [søm] 

060141 stifter af metal til beslag 

060361 stiger af metal 

060360 stilladser af metal 

060205 stolper af metal 

060238 stopanslag af metal 

060204 stoppebolte 

060038 stopringe af metal* 

060354 store kar af metal 

060026 stropper af metal til håndtering af læs 

060095 styreskinner af metal 

060024 stænger af metal 

060304 stænger af metal til svejsning 

060042 stænger til metalrækværk 

060384 støbeforme af metal 
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060337 støbeforme af metal til oliebrønde 

060133 støbejern, råt eller halvforarbejdet 

060005 støbestål 

060001 stål, uforarbejdet eller delvist forarbejdet 

060266 stålbygninger 

060003 stålbånd 

060265 stålkugler 

060002 stållegeringer 

060006 stålmaster 

060010 stålplader 

060011 stålrør 

060427 ståltove og -trosser 

060004 ståltråd 

060184 ståltrådsnet til sigter og lignende 

060004 stålwire 

060438 svinestalde af metal 

060438 svinestier af metal 

060290 svømmebassiner [metalkonstruktioner] 

060290 swimmingpools [metalkonstruktioner] 

060090 søjler af metal til bygninger 

060032 sølvtinlegeringer 

060085 søm 

060282 sømærker af metal, ikke lysende 

060233 sålbænke af metal 

060449 tagbeklædning  af metal med indbyggede solceller 

060350 tagbeklædning af metal 

060252 tagbeklædningsmateriale af metal 

060332 tagrender af metal 

060213 tagsten af metal 

060246 tantal [metal] 

060078 tappe af metal 

060402 tappe af metal, til tønder 

060422 telefonbokse af metal 

060222 telegrafmaster af metal 

060208 teltpløkke af metal 

060373 tin 

060375 tinfolie 

060251 titan 

060138 titanjern 

060253 tombak 

060057 tovbanekabler 

060341 tove af metal 

060418 tragtbeholdere af metal, ikke-mekaniske 

060176 transportpaller af metal 

060124 trapper af metal 

060355 trappetrin af metal 

060162 trappevanger af metal 

060317 tremmeværk [gangbroer] af metal 

060256 tremmeværk af metal 

060028 træbeskyttere af metal 

060448 trædeskammel af metal 

060268 tråd af legeringer af uædle metaller, undtagen tændtråd 

060108 tråd af uædle metaller 

060257 tungsten 

060255 tælleapparater ved indgange af metal 

060202 tøjknager af metal 

060202 tøjkroge af metal 
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060131 tøndebånd af jern 

060288 tøndebånd af metal 

060003 tøndebånd af stål 

060402 tøndehaner af metal 

060289 tønder af metal 

060391 tøndestativer af metal 

060215 udspringsvipper af metal 

060158 udvendige skodder af metal 

060037 underlagsskiver af metal 

060225 underliggere [bjælker] af metal 

060182 uædle metaller, rå eller halvforarbejdede 

060259 vanadium 

060091 vandledninger af metal 

060111 vandtætte skaktforinger af metal 

060148 vejrhaner af metal 

060359 ventiler af metal til vandledninger 

060243 ventiler af metal, ikke dele af maskiner 

060432 vinddrevne fugleskræmmende genstande af metal 

060179 vindfang [skærmtag] af metal 

060148 vindfløje af metal 

060346 vinduer af metal 

060125 vindueshasper af metal 

060444 vindueslukkere, ikke elektriske 

060165 vinduesoverliggere af metal 

060315 vinduesrammer af metal 

060197 vinduesskodder af metal 

060035 vinduesstoppere af metal 

060443 vinduseåbnere, ikke-elektriske 

060123 vinkelbeslag af metal til bygningsbrug 

060345 vinkeljern 

060263 volierer af metal [konstruktioner] 

060274 vægbeklædning af metal 

060445 vægfliser af metal 

060171 værktøjshåndtag af metal 

060423 værktøjskasser af metal, tomme 

060424 værktøjsskabe af metal, tomme 

060427 wire 

060257 wolfram 

060223 zink 

060264 zirkonium 

060048 æskelukker af metal 

060295 æsker af uædle metaller 
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Klasse 7 

 
Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og 

transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); 

rugemaskiner; salgsautomater. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

070555 3D-printere 

070002 acetylenrenseapparater 

070414 affaldskværne 

070414 affaldskværne [maskiner] 

070149 affedtningsmaskiner 

070133 afharpningsinstallationer 

070145 aflæssebeholdere til møller 

070193 afrettemaskiner 

070454 afskalningsmaskiner  

070439 aftapninghaner 

070353 aftapningsmaskiner 

070514 airbrushes til påføring af farve 

070001 akselkoblinger [maskindele] 

070366 akseltappe [dele af maskiner] 

070020 aksler til maskiner 

070072 ankerspil 

070012 apparater til aftapning af fadøl under tryk 

070056 apparater til at tilsætte kulsyre til drikkevarer 

070163 apparater til at tilsætte kulsyre til vand 

070013 appreteringsmaskiner 

070101 armaturer til dampkedler 

070082 askesigter [maskiner] 

070073 automatiske drægankre til maritime formål 

070517 automatiske foderautomater til dyrebestande 

070360 beskyttelsesplader til maskiner 

070045 betonblandere [maskiner] 

070058 bindemaskiner til hø 

070026 blandemaskiner 

070444 blendere, elektriske, til husholdningsbrug 

070099 bloktrisser* 

070350 blæsebælge [maskindele] 

070351 blæsebælge til smedjer 

070534 blæsemaskiner 

070199 blæsemaskiner til kompression, fjernelse og transport af luftarter 

070203 blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn 

070199 blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af luftarter 

070504 blæsepiber til lodning, gasdrevne 

070510 boneapparater og -maskiner, elektriske 

070500 boneapparater til parketgulve, elektriske 

070264 bor til miner 

070449 borehoveder [dele af maskiner] 

070299 boremaskiner 

070428 borepatroner [dele af maskiner] 

070194 borepatroner [maskindele] 

070462 boreplatforme, flydende eller ikke flydende 

070125 borespidser [dele af maskiner] 
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070462 boretårne, flydende eller ikke flydende 

070434 bowdentræk til maskiner og motorer 

070405 bremsebelægninger, ikke til befordringsmidler 

070524 bremseklodser andre end til befordringsmidler 

070407 bremsesegmenter, ikke til befordringsmidler 

070406 bremsesko, ikke til befordringsmidler 

070067 brodererammer til broderemaskiner 

070066 bryggerimaskiner 

070463 brændselsomstillingsapparater til forbrændingsmotorer 

070542 brændstof doseringspumper til servicestationer 

070400 brændstofbesparende indretninger til motorer og maskiner 

070463 brændstofconvertere til forbrændingsmotorer 

070543 brændstofspumper, selvregulerende 

070288 brødskæremaskiner 

070104 bukkemaskiner 

070069 bulldozere 

070068 børster [dele af maskiner] 

070413 børster, elektrisk styrede [dele af maskiner] 

070402 bådmotorer 

070036 bånd til transportører 

070037 båndtransportører 

070072 capstan 

070483 centralstøvsugningsinstallationer  

070086 centrifugale maskiner 

070087 centrifugalmøller 

070088 centrifugalpumper 

070084 centrifugaltørremaskiner uden opvarmning 

070086 centrifuger [maskiner] 

070103 cigaretmaskiner til brug i industrien 

070512 cykelsamlemaskiner 

070137 cylinderhoveder til motorer 

070446 cylindre til motorer og maskiner 

070485 dampdrevne rengøringsapparater 

070248 damphamre 

070115 dampkondensatorer [dele af maskiner] 

070429 dampmaskinekedler 

070242 dampmaskiner 

070152 dampolieseparatorer 

070448 delemaskiner 

070153 desintegratorer 

070004 dispensere til klæbebånd [maskiner] 

070157 dolleremaskiner til læder 

070098 drejebænke [maskinværktøj] 

070420 drejeskiver [pottemager] 

070425 drivkæder, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070241 drivmotorer, ikke til befordringsmiddler til brug på land 

070074 drivremme til maskiner 

070343 drivremme til maskiner og motorer 

070073 drægankre, automatiske, til maritime formål 

070033 dynamobørster 

070160 dynamoer 

070047 dynamoer til cykler 

070126 dynamoremme 

070377 dækkel [dele af trykpresser] 

070538 dørlukkere, elektriske 

070539 døråbnere, elektriske 

070287 dåseåbnere, elektriske 
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070400 economisere til motorer og maskiner 

070169 egreneringsmaskiner 

070170 ejektorer 

070493 ekspansionsbeholdere [maskindele] 

070171 elektricitetsgeneratorer 

070331 elektrisk styrede indretninger til trækgardiner 

070541 elektriske apparater til forsegling af plastic [pakning] 

070538 elektriske dørlukkere 

070539 elektriske døråbnere 

070287 elektriske dåseåbnere 

070489 elektriske hamre 

070300 elektriske håndholdte bor 

070256 elektriske knusere til husholdningsbrug 

070553 elektriske køkkenkværne 

070476 elektriske limpistoler 

070528 elektriske loddeapparater 

070531 elektriske lysbueskæreapparater 

070530 elektriske lysbuesvejseapparater 

070526 elektriske svejseapparater 

070546 elektriske vindueslukkere 

070545 elektriske vinduesåbnere 

070525 elektroder til svejsemaskiner 

070490 elektromekaniske maskiner til den kemiske industri 

070315 elektromekaniske maskiner til fremstilling af drikkevarer 

070535 elektropletteringsmaskiner 

070127 elevatordrivremme 

070024 elevatorer 

070294 emballeringsmaskiner 

070178 eskalatorer 

070182 etiketteringsmaskiner 

070021 excenteraksler 

070362 farvningsmaskiner 

070109 filterpresser 

070457 filtre [dele af maskiner eller motorer] 

070010 filtre til motorer til rensning af køleluft 

070192 filtrermaskiner 

070214 finknusere [maskiner] 

070330 fjedre [dele af maskiner] 

070412 flaskeforseglingsmaskiner 

070410 flaskeproppemaskiner 

070064 flaskepåfyldningsmaskiner 

070065 flaskevaskemaskiner 

070372 flettemaskiner 

070083 fløde- og mælkeseparatorer 

070195 foderpresser 

070475 food processorer, elektriske 

070118 forbindelsesstykker [dele af maskiner] 

070118 forbindelsesstykker [dele af motorer] 

070263 formalingsmaskiner 

070276 forme [dele af maskiner] 

070360 forplader til drejebænke [maskindele] 

070347 forseglingsmaskiner til industriel brug 

070214 forstøvere [maskiner] 

070273 forureningshindrende indretninger til maskiner og motorer 

070252 fremdrivningsmekanismer, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070279 frihjul, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070396 friktionshindrende lejer til maskiner 
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070396 friktionshindrende underlag til maskiner 

070460 frugtpressere, elektriske, til husholdningsbrug 

070090 fræsemaskiner 

070430 fødeapparater til dampmaskinkedler 

070176 fødere [maskindele] 

070015 fødevandsapparater til karburatorer 

070034 gadefejemaskiner, selvkørende 

070536 galvaniseringsmaskiner 

070522 gasdrevne blæselamper 

070443 gear, ikke til befordringsmiddler til brug på land 

070409 gearkasser, ikke til køretøjer til brug på land 

070171 generatorer til elektricitet 

070062 gevindskæremaskiner 

070494 glarmesterdiamanter [maskindele] 

070097 glidere til strikkemaskiner 

070097 glideskinner til strikkemaskiner 

070061 gløderør til dieselmotorer 

070184 gravemaskiner 

070207 gravørmaskiner 

070210 hakkelsesmaskiner 

070247 hamre [dele af maskiner] 

070250 hamre, mekaniske 

070333 haner [dele af maskiner og motorer] 

070213 harver 

070155 haspemaskiner, mekaniske 

070275 hastighedsregulatorer til maskiner og motorer 

070095 hejseapparater 

070185 hejseværk til minedrift 

070335 hjulværk til maskiner 

070286 holdeindretninger til maskinværktøj 

070041 holdere til maskiner 

070387 hvæssemaskiner 

070551 hydrauliske dørlukkere 

070515 hydrauliske døråbnere 

070472 hydrauliske kontrolanordninger til maskiner og motorer 

070461 hydrauliske maskiner og motorer 

070215 hydrauliske turbiner 

070548 hydrauliske vindueslukkere 

070547 hydrauliske vinduesåbnere 

070128 hæftemaskiner 

070058 høbindemaskiner  

070358 højtrykskompressorer 

070495 højtryksspulere 

070186 høspredemaskiner 

070186 høvendere 

070321 høvlemaskiner 

070245 håndteringsapparater til ladning og losning 

070284 håndværktøj, undtagen hånddrevne 

070431 hårklippemaskiner til dyr 

070431 hårskæremaskiner til dyr 

070177 indpakningsmaskiner 

070327 industrielle apparater og maskiner til bogbinding 

070421 industrielle manipulatorer [maskiner] 

070077 injektorer til motorer 

070272 jetmotorer, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070417 jordflytningsmaskiner 

070434 kabeltræk til maskiner og motorer 
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070415 kaffekværne, ikke hånddrevne 

070292 kalandere [pressere] 

070159 kantskæremaskiner 

070078 karburatorer 

070479 kardanled 

070118 kardanled [dele af motorer] 

070079 kartedug [dele af kartemaskiner] 

070364 kartemaskiner 

070482 katalytiske omformere 

070110 kedelstenssamlere til maskinkedler 

070278 kelemaskiner [maskiner til fremstilling af lister] 

070511 ketsjeropstrengningsmaskiner 

070516 kickstartere til motorcykler 

070108 klapventiler [dele af maskiner] 

070355 klichémaskiner 

070080 klinger [dele af maskiner] 

070122 klippemaskiner 

070431 klippemaskiner til dyr 

070105 klippemaskiner, elektriske 

070314 klæbebånd til remskiver 

070189 knive [dele af maskiner] 

070188 knive til græsslåmaskiner 

070223 knive til hakkelsesmaskiner 

070188 knive til mejemaskiner 

070131 knive, elektriske 

070227 knivholdere [dele af maskiner] 

070225 knivskærpemaskiner 

070153 knusemaskiner 

070414 knusemaskiner til affald 

070162 knusemaskiner til brug i kloakanlæg 

070385 koblinger, ikke til befordringsmiddler til brug på land 

070174 koblinger, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070113 kompressorer [maskiner] 

070437 kompressorer til køleskabe 

070391 kompressormaskiner 

070116 kondensationsanlæg 

070435 kontrolmekanismer til maskiner og motorer 

070003 konvertere til stålværker 

070089 kornafskallingsmaskiner 

070379 kornrensemaskiner 

070453 kraner [løfte- og hejseapparater] 

070373 kranspil 

070021 krumtapaksler 

070474 krumtaphuse til maskiner og motorer 

070230 krumtappe [dele af maskiner] 

070049 kuglelejer 

070339 kugleringe til kuglelejer 

070094 kulbrydningsmaskiner 

070093 kulbørster, elektriske 

070138 kultivatorer [maskiner] 

070533 kurvepressere 

070042 kværne [maskiner] 

070277 kværne til husholdningsbrug, ikke hånddrevne 

070491 kæder til løfteapparater [maskindele] 

070484 kædesave 

070208 kærver [maskinværktøj] 

070166 kødhakkemaskiner 
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070211 kødhakkere [maskiner] 

070445 køkkenmaskiner, elektriske* 

070464 kølere til motorer og maskiner 

070008 landbrugsmaskiner 

070388 landbrugsredskaber [ikke håndværktøj] 

070092 lejebukke [maskindele] 

070092 lejekonsoller [maskindele] 

070091 lejekonsoller til maskiner 

070130 lejer [dele af maskiner] 

070290 lejer til transmissionsaksler 

070271 lifte til lastbiler 

070023 lifte, undtagen skilifte 

070503 loddeapparater, gasdrevne 

070529 loddejern, elektriske 

070505 loddejern, gasdrevne 

070305 lokkejern til lokkemaskiner 

070306 lokkemaskiner 

070251 lossebomme 

070011 luftfortættere  

070398 luftindsugningsmaskiner 

070006 luftkondesatorer 

070514 luftpensler til påføring af maling 

070129 luftpudeindretninger til flytning af læs 

070310 luftpumper [garageinstallationer] 

070005 luftpumper til akvarier 

070147 luftudskillere til fødevand 

070344 lugemaskiner 

070519 lyddæmpere til motorer og maskiner 

070531 lysbueskæreapparater, elektriske 

070136 læderbearbejdningsmaskiner 

070096 læsseramper 

070313 løbekraner 

070237 løfteanordninger 

070172 løfteapparater 

070135 løftemaskiner 

070423 madtilberedningsmaskiner, elektromekaniske 

070297 malemaskiner 

070367 malkemaskiner 

070497 manifold udstødninger til motorer 

070359 maskinborde 

070139 maskincylindre 

070308 maskiner og apparater til polering [elektriske] 

070281 maskiner og apparater til rengøring, elektriske 

070481 maskiner og apparater til tæpperensning, elektriske 

070168 maskiner til afpilning af druer  

070265 maskiner til behandling af malm  

070050 maskiner til bitumenfabrikation  

070342 maskiner til brug i miner 

070158 maskiner til dræning 

070382 maskiner til forarbejdning af glas 

070544 maskiner til forarbejdning af plastic 

070151 maskiner til fremstilling af kniplinger  

070164 maskiner til fremstilling af mineralvand 

070119 maskiner til fremstilling af snore 

070296 maskiner til fremstilling af spiselige pastavarer 

070356 maskiner til fremstilling af sukker 

070383 maskiner til jernbaneskinnekonstruktion 
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070322 maskiner til nedlægning af jernbaneskinner 

070291 maskiner til papirfremstilling 

070411 maskiner til påsætning af flaskekapsler 

070455 maskiner til rivning af grøntsager 

070418 maskiner til sammenpresning af affald 

070301 maskiner til stenbearbejdning 

070496 maskiner til tekstilindustrien 

070030 maskiner til vask af farvet tøj 

070030 maskiner til vask af hvidt tøj 

070340 maskiner til vejbyggeri 

070336 maskinhjul 

070040 maskinhuse [dele af maskiner] 

070075 maskinkapper 

070292 maskinruller [til vasketøj] 

070019 maskinventiler 

070243 maskinværktøj 

070081 matricekasser [til bogtryk] 

070436 matricer til brug ved trykning 

070268 mejemaskiner 

070222 mejerimaskiner 

070051 mejetærskere 

070270 mejetærskere [tærskere] 

070107 mejsler til maskiner 

070212 mekanismer till væveskafter 

070258 metalforarbejdningsmaskiner 

070183 metaltrådtrækkemaskiner 

070267 miksere [blandemaskiner] 

070264 minebor 

070426 momentomformere, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070401 motorer til både 

070029 motorer til flyvemaskiner 

070386 motorer til luftfartøjer 

070380 motorer til luftpudebefordringsmidler 

070452 motorer, elektriske, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070433 motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070433 motorer, ikke til køretøjer til brug på land 

070513 motoriserede kultivatorer 

070075 motorkapper [dele af maskiner] 

070557 motorophæng, undtagen til landbaserede køretøjer 

070075 motorskærme [dele af maskiner] 

070266 møllerimaskiner 

070262 møllesten 

070236 møntstyrede vaskemaskiner 

070052 negbindingsmaskiner 

070478 netophalingsmaskiner [fiskeri] 

070332 nittemaskiner 

070071 notstikkemaskiner 

070492 nødstrømsgeneratorer 

070112 offset-trykkemaskiner 

070498 olieraffineringsmaskiner 

070152 olieseparatorer 

070397 optagere [maskiner] 

070231 opvaskemaskiner 

070357 overhedere 

070198 pakdåser [dele af maskiner] 

070499 pakkemaskiner 

070293 papirmaskiner 
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070246 papirpålægningsapparater til trykning 

070123 papirskæremaskiner 

070424 patroner til filtrermaskiner 

070368 pattekopper til malkemaskiner 

070307 peberkværne, ikke hånddrevne 

070111 pedaldrev til symaskiner 

070044 piskemaskiner 

070403 piskere, elektriske 

070459 piskere, elektriske, til husholdningsformål 

070217 plader til trykkeri 

070048 plejlstænger til maskiner og motorer 

070028 plove 

070148 plove til afskrælning af grønsvær 

070100 plovskær 

070201 plæneklippere [motordrevne] 

070554 pneumatiske donkrafte 

070552 pneumatiske dørlukkere 

070520 pneumatiske døråbnere 

070249 pneumatiske hamre 

070473 pneumatiske kontrolanordninger til maskiner og motorer 

070304 pneumatiske transportører 

070550 pneumatiske vindueslukkere 

070549 pneumatiske vinduesåbnere 

070316 pressere [maskiner til industriel brug] 

070206 prægemaskiner 

070181 prægepressere 

070319 pudlingsmaskiner 

070257 pumpemembraner 

070179 pumper [dele af maskiner eller motorer] 

070309 pumper [maskiner] 

070311 pumper til varmeinstallationer 

070346 pølsemaskiner 

070404 rambukke [maskiner] 

070325 ratineringsmaskiner 

070447 reduktionsgear, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070154 reduktionsventiler [dele af maskiner] 

070254 regulatorer [dele af maskiner] 

070117 remskiver [dele af maskiner] 

070099 remskiver* 

070134 rensetromler 

070324 rivemaskiner 

070323 river til rivemaskiner 

070422 robotter [maskiner] 

070334 rotationspresser 

070480 roterende dampruller, transportable, til tekstilvarer 

070442 rugemaskiner 

070313 rullebroer 

070518 rullefortove 

070338 rullelejer 

070178 rulletrapper 

070416 røgkanaler til maskinkedler 

070007 røreværk [maskindele] 

070370 rørtransportører, pneumatiske 

070106 sakse, elektriske 

070537 salgsautomater 

070345 satineringsmaskiner 

070226 savblade [dele af maskiner] 
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070035 savbænke [dele af maskiner] 

070341 save [maskiner] 

070269 selvbindere 

070543 selvregulerende brændstofspumper 

070027 selvsmørende lejer 

070556 sigtemaskiner 

070187 sigter [maskiner eller dele af maskiner] 

070075 sikkerhedsskærme [dele af maskiner] 

070352 skolæste [dele af maskiner] 

070501 skopudsere, elektriske 

070070 skovle, mekaniske 

070120 skriftstøbemaskiner 

070063 skyllemaskiner 

070280 skytler [maskindele] 

070100 skær til plove 

070486 skærebrændere, gasdrevne 

070146 skæremaskiner 

070059 slamsamlere [maskineri] 

070389 slibehjul [dele af maskiner] 

070326 slibemaskiner 

070389 slibesten [dele af maskiner] 

070097 slæder til strikkemaskiner  

070085 smørekopper [dele af maskiner] 

070204 smørelejer [maskindele] 

070205 smørepumper 

070031 smøreringe [maskindele] 

070038 smørkærner 

070046 smørmaskiner 

070502 sneplove 

070142 sorteringsmaskiner [separatorer] 

070143 sorteringsmaskiner til industriel brug 

070190 spindemaskiner 

070260 spindemaskiner 

070191 spinderokke 

070408 spoler [dele af maskiner] 

070054 spoler til væve 

070214 sprøjtemaskiner 

070298 sprøjtepistoler til maling 

070428 spændepatroner [dele af maskiner] 

070263 stampemaskiner 

070180 stansemaskiner 

070150 startere til motorer og maskiner 

070354 statorer [dele af maskiner] 

070040 stel eller rammer til maskiner 

070032 stempelringe 

070302 stempler [dele af maskiner og motorer] 

070197 stempler til cylindre 

070274 stempler til motorer 

070395 stempler til støddæmpere [dele af maskiner] 

070355 stereotypimaskiner 

070329 stoppemaskiner 

070374 strikkemaskiner 

070419 strimmelmaskiner til industriel brug 

070328 strygemaskiner 

070124 strømgeneratorer 

070540 styreapparater til elevatorer 

070209 styreplader til maskiner 
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070196 støberimaskiner 

070395 støddæmperstempler [dele af maskiner] 

070488 støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål 

070508 støvsugere 

070521 støvsugerposer 

070507 støvsugerslanger 

070506 støvsugertilbehør til spredning af parfumer og desinfektionsmidler 

070487 støvudsugningsinstallationer til rengøringsformål 

070368 sugekopper til malkemaskiner 

070282 sugemaskiner til industrielle formål 

070503 svejseapparater, gasdrevne 

070532 svejsebrændere 

070349 svejsemaskiner, elektriske 

070337 svinghjul til maskiner 

070175 sværteapparater til trykkemaskiner 

070240 syller til væve 

070440 symaskiner 

070076 sættemaskiner [bogtryk] 

070283 sømmemaskiner [til tøj] 

070348 såmaskiner 

070132 tandstangsdonkrafte 

070071 taphulsmaskiner 

070289 taplejer [dele af maskiner] 

070229 termiske skæremaskiner 

070159 tilretningsmaskiner 

070202 tjærespredemaskiner 

070255 tobaksbehandlingsmaskiner 

070137 topstykker til motorer 

070145 tragte [mekaniske aflæssebeholdere] 

070369 transmissioner til maskiner 

070253 transmissioner, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070022 transmissionsaksler, undtagen til befordringsmidler til brug på land 

070427 transmissionskæder, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070185 transport- eller trækkeapparater til minedrift 

070371 transportører [maskiner] 

070009 transportører til landbrugsformål 

070039 tromler [dele af maskiner] 

070376 tromler, mekaniske, til fleksible slanger 

070140 trykcylindre 

070218 trykkerimaskiner 

070216 trykkerimaskiner til trykning på metalplader 

070219 trykkeripressere 

070554 trykluftdrevne donkrafte 

070392 trykluftdrevne maskiner 

070456 trykluftdrevne pistoler til udsprøjtning af kit 

070393 trykluftpumper 

070477 trykluftspistoler [værktøj] 

070217 trykplader 

070317 trykregulatorer [dele af maskiner] 

070220 trykvalser til maskiner 

070318 trykventiler [dele af maskiner] 

070055 træforarbejdende maskiner 

070173 trækkemaskiner [til metalbearbejdning] 

070375 turbiner, ikke til befordringsmidler til brug på land 

070114 turbokompressorer 

070377 tympan [dele af trykpresser] 

070378 typografiske maskiner 
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070303 typografiske pressere 

070016 tændindretninger til maskiner med eksplosionsmotorer 

070244 tændmagneter 

070394 tændrør til motorer med indvendig forbrænding 

070043 tærskemaskiner 

070084 tørrecentrifuger uden opvarmning 

070167 udstansningsmaskiner 

070451 udstødninger til motorer og maskiner 

070479 universalkobling 

070312 vakuumpumper [maskiner] 

070228 valsemaskiner 

070141 valser til valsemaskiner 

070471 vandrørskedler [dele af maskiner] 

070320 vandudladere 

070439 vandudskillere 

070165 vandvarmere [dele af maskiner] 

070095 vareelevatorer 

070450 varmevekslere [dele af maskiner] 

070233 vaskeapparater 

070235 vaskeinstallationer til befordringsmidler 

070234 vaskemaskiner til tøjvask 

070340 vejbygningsmaskiner 

070014 vejtromler 

070018 vekselstrømsgeneratorer 

070458 vendeplove 

070381 ventilatorer til motorer og maskiner 

070441 ventilatorremme til motorer og maskiner 

070019 ventiler [maskindele] 

070509 vibratorer [maskiner] til industriel brug 

070523 vindmøller 

070523 vindturbiner 

070102 vinpressere 

070239 vridemaskiner til vasketøj 

070384 vulkaniseringsapparater 

070285 værktøj [dele af maskiner] 

070365 værktøjsslæder [dele af maskiner] 

070259 væve 

070057 væve til trikotagefabrikation 

070224 væveskafter 

070271 wagonelevatorer 

070295 æltemaskiner 

070390 ølpumper 
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Klasse 8 

 
Håndværktøj og redskaber (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barber-

knive og -maskiner.   

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

080259 afisoleringstænger [håndværktøj] 

080191 aftapningsredskaber [håndværktøj] 

080241 apparater til at lave hul i øret 

080256 apparater til tatovering 

080025 bajonetter 

080148 barberblade 

080107 barberetuier 

080179 barbermaskiner, elektriske og ikke-elektriske 

080146 beskæreknive 

080100 beskæreredskaber til træer 

080097 beskæresakse 

080016 bits [dele af håndværktøj] 

080197 bits [håndværktøj] 

080255 blæsebælge til ildsteder [håndværktøj] 

080094 bor 

080067 bor [håndværktøj] 

080059 bordbestik [knive, gafler og skeer] 

080070 bordgafler 

080218 boreholdere [håndværktøj] 

080218 borepatroner [håndværktøj] 

080083 brolæggerjomfruer [hånddrevne] 

080199 brystbor 

080250 brækjern 

080122 brændejern 

080021 buesave 

080254 bunkerriver [golfudstyr] 

080261 bænkskruestikke [håndredskaber] 

080049 båndknive 

080048 dekupørsave [kontursave] 

080246 dolke 

080024 donkrafte [håndværktøj] 

080090 drejepatroner [håndværktøj] 

080045 drivjern 

080050 dyknagler 

080169 dåseåbnere, ikke elektriske 

080166 etuier til barberredskaper 

080135 falshøvle 

080227 file [håndværktøj] 

080258 fish tapes [håndredskab til elektrikere til at trække ledninger] 

080206 fladtænger 

080157 forhamre 

080012 forlængelsesstykker til borsving til snittappe 

080012 forlængere til borsving 

080144 forstøvere til insekticider [håndredskaber] 

080079 frugtplukkere [håndredskaber] 

080085 fræsere [håndværktøj] 

080220 gafler 
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080070 gafler til bordbrug 

080117 gauffreringsjern til tekstiler og læder 

080253 geringskasse [håndværktøj] 

080066 gevindskærere [håndværktøj] 

080089 glarmesterdiamanter [håndværktøjsdele] 

080118 glittejern 

080204 graveredskaber [håndværktøj] 

080131 graveringsnåle 

080043 gravstikker [håndværktøj] 

080183 grubehakker 

080234 grøftegravere  [håndværktøj] 

080136 grøntsagshakkere [håndredskaber] 

080073 grøntsagsknive 

080073 grøntsagssnittere 

080185 hakkejern [haveredskab] 

080138 hakkeknive 

080044 hakker 

080156 hamre [håndværktøj] 

080140 harpuner 

080170 harpuner til fiskeri 

080145 haveredskaber, hånddrevne 

080187 hegle til hør og hamp [håndværktøj] 

080264 hobby knive [skalpeller] 

080132 hovknive 

080229 huggepiber [håndværktøj] 

080188 huggerter 

080108 hulbor [dele af håndværktøj] 

080129 hulmejsler [håndværktøj] 

080228 hultænger [håndværktøj] 

080071 høvle 

080177 høvlejern 

080119 høvlestål 

080088 håndbetjente apparater til udryddelse af planteparasitter 

080265 håndbetjente luftpumper  

080028 håndbor [håndværktøj] 

080245 håndpumper* 

080126 håndredskaber til hårkrølning 

080054 håndsavrammer 

080011 håndtag til rømmerivaler 

080072 håndværktøj, hånddrevet 

080137 håndøkser 

080242 hårfjerningsapparater, elektriske og ikke- elektriske 

080102 hårfjerningspincetter 

080219 hårklippere til personlig brug, elektriske og ikke-elektriske 

080222 hårklipperedskaber til dyr [håndværktøj] 

080262 ikke-elektriske fugemassepistoler 

080181 ildragere 

080019 instrumenter og redskaber til flåning af dyr 

080128 ishakker 

080053 jagtknive 

080116 jern [ikke elektrisk håndværktøj] 

080180 kalfatrejern 

080112 kantskærere 

080051 kehlstempel til smedning [håndværktøj] 

080120 kelejern 

080266 keramiske knive 

080149 klinger til håndværktøj 
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080150 klinger til våben 

080223 klippemaskiner [håndredskaber] 

080060 klippere 

080230 klipperedskaber [håndværktøj] 

080066 klupper [håndværktøj] 

080207 knibtænger 

080130 knipler 

080205 knive* 

080092 knivsliberedskaber 

080015 knojern 

080117 kreppejern 

080189 krumknive 

080058 krøllejern 

080033 kvægklippemaskiner [håndredskaber] 

080236 kødhakkere [håndredskaber] 

080175 kørnere [håndværktøj] 

080200 landbrugsredskaber, hånddrevne 

080113 leer 

080029 lokbejtler 

080084 lokkestempler [håndværktøj] 

080046 lommeknive 

080184 lugegafler [håndredskaber] 

080185 lugejern [haveredskaber] 

080164 lysesakse 

080006 læderstrygeremme  

080153 løftestænger 

080154 macheter  

080231 manicuresæt 

080243 manicuresæt, elektriske 

080159 mejsler [håndværktøj] 

080160 metalbåndsstrammere [håndværktøj] 

080263 metaltrådstrækker [håndværktøj] 

080163 mortere til stødning 

080172 mortorstødere 

080158 mukkerter 

080211 murbrækkere [væddere] [håndværktøj] 

080087 murskeer 

080103 mærlespir 

080101 neglebåndsklippere 

080168 neglefile 

080213 neglefile, elektriske 

080221 negleklippere, elektriske og ikke-elektriske 

080214 neglepolerere, elektriske eller ikke elektriske 

080074 negletænger 

080038 nittehamre [håndværktøj] 

080167 nummereringstænger 

080215 nøddeknækkere 

080005 nålefile 

080004 nåletrædere 

080099 okulerknive 

080248 osteskærere, ikke-elektriske 

080013 paletknive 

080106 pedicuresæt 

080162 pengebakker [til vekslepenge] 

080062 perforeringsværktøj [håndredskaber] 

080121 pibejern 

080036 pikhamre 
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080042 pincetter 

080102 pincetter til hårfjerning 

080232 pistoler, der virker ved håndkraft, til udsprøjtning af kit 

080249 pizzaskærere, ikke-elektriske 

080086 planteskeer 

080127 plæneklippere [håndredskaber] 

080134 poderedskaber [håndværktøj] 

080130 politistave 

080105 prægehammere [håndværktøj] 

080105 prægestempler [håndværktøj] 

080043 radernåle 

080178 raspe [håndværktøj] 

080212 redskaber til at hulle billetter  

080114 ringe til leer 

080020 ringformet snittøj 

080109 river [håndredskaber] 

080142 ryddehakker 

080196 rømmejern [håndværktøj] 

080010 rømmerivaler 

080198 rørskæreinstrumenter 

080075 rørskærere [håndværktøj] 

080064 rørtænger [håndværktøj] 

080125 sabelskeder 

080209 sabler 

080098 sakse til beskæring 

080040 sakse* 

080151 savblade [dele af håndværktøj] 

080186 savbuer 

080055 save [håndredskaber] 

080022 sidevåben andre end skydevåben 

080139 skarøkser [bødkerværktøj] 

080141 skarøkser [håndværktøj] 

080080 skeer* 

080056 skomagerlæster [håndværktøj] 

080110 skovle [håndredskaber] 

080235 skrabejern [håndværktøj] 

080095 skrabeknive til fisk 

080237 skrabeværktøj [håndværktøj] 

080065 skralder [håndværktøj] 

080064 skruenøgler [håndværktøj] 

080244 skruestikker 

080195 skruetrækkere 

080147 skruetvinger 

080039 skrællere [håndværktøj] 

080026 skægklippere 

080061 skæreblade til sakse 

080253 skærekasser [håndværktøj] 

080192 skærende redskaber [håndværktøj] 

080076 skæreredskaber* 

080009 skæreskinner [håndværktøj] 

080036 slaggehamre 

080077 slagterknive 

080201 slibehjul [håndredskaber] 

080091 sliberedskaber 

080002 sliberedskaber [håndværktøj] 

080093 sliberedskaber til knivblade  

080003 slibesten 
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080201 slibesten [håndværktøj] 

080068 slibestensholdere 

080257 smergel neglefile 

080226 smergelslibeskiver 

080226 smergelslibesten 

080193 snittappe [håndværktøj] 

080111 spader [håndredskaber] 

080014 spatler [håndværktøj] 

080171 spidshakker [håndværktøj] 

080078 spisebestik* 

080161 sporhjul [håndredskaber] 

080232 sprøjtepistoler, der virker ved håndkraft, til udsprøjtning af kit 

080144 sprøjter til insekticider [håndredskaber] 

080202 sprøjter til udsprøjtning af insekticider 

080159 stemmejern [håndværktøj] 

080084 stempler [håndværktøj] 

080047 stenhuggerhamre 

080030 stikøkser 

080224 strygejern 

080082 strygeremme til barberknive 

080115 strygesten  

080037 strygestål 

080176 støbeskeer [håndværktøj] 

080173 sukkertænger 

080208 sværd 

080008 syle 

080203 sølvpletknive, -gafler og -skeer 

080034 sømudtrækkere [håndværktøj] 

080023 sømudtrækningsværktøj  

080096 tidselhakkere [håndredskaber] 

080174 tryksprøjter [håndværktøj] 

080155 træhamre [håndinstrumenter] 

080030 tværøkser 

080182 tænger til at sætte snørehuller i fodtøj [håndværktøj] 

080104 tømrerbor 

080133 urteknive 

080052 valkeredskaber [håndværktøj] 

080063 vindejern [håndværktøj] 

080017 vinkler [håndværktøj] 

080124 vridbor [håndværktøj] 

080194 vridbor, store [håndværktøj] 

080031 værktøj til mærkning af husdyr 

080247 værktøjsbælter [holdere] 

080251 æggedelere, ikke-elektriske 

080252 øjenvippecurlere 

080252 øjenvippekrøller 

080069 økser 

080241 ørepiercingapparater 

080081 øseskeer [håndværktøj] 

080260 øseskeer til vin 

080143 østersåbnere 
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Klasse 9 

 
Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instru-

menter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livred-

ning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumule-

ring, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd 

eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD’er, DVD’er og andre digitale optagel-

sesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehand-

lingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

090726 3D briller 

090729 accelerationsmålere 

090729 accelerometer (apparat til måling af acceleration)  

090018 actinometre 

090019 additionsmaskiner 

090446 advarselstrekanter til befordringsmidler 

090020 aerometre 

090387 aerometre [syrevægte] 

090237 afbalanceringsapparater 

090131 afbryderdåser 

090164 afbrydere, elektriske 

090667 afdækningskapper til elektriske stikkontakter 

090076 afmagnetiseringsapparater til magnetbånd 

090583 afmærkningsbøjer 

090187 afstandsmåleapparater 

090195 afstandsmålere 

090361 akkumulatorer, elektriske 

090007 akkumulatorer, elektriske, til befordringsmiddler 

090009 akkumulatorkasser 

090014 akustiske alarmer 

090593 akustiske sammenkoblere 

090026 alarmapparater* 

090026 alarmer* 

090013 alarmfløjter 

090071 alarmklokker, elektriske 

090028 alhidader [til teleskoper] 

090027 alkoholmetre [apparater til måling af alkoholindholdet i spirituøse drikke] 

090027 alkoholmålere 

090036 amperemetre 

090249 analyseapparater, ikke til medicinsk brug 

090044 anodebatterier 

090043 anoder 

090045 antenner 

090507 antikatoder 

090050 apertometre [optik] 

090420 apparater og installationer til fremstilling af røntgenstråler, ikke til medicinske formål 

090395 apparater og instrumenter til fysik 

090388 apparater og instrumenter til vejning  

090453 apparater og maskiner til lodhivning 

090470 apparater til fjernkontrol* 

090308 apparater til kommunikation mellem flere 

090149 apparater til kontrol af frankering 
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090386 apparater til måling af hudtykkelse  

090171 apparater til måling af lædertykkelse 

090463 apparater til måling af sulfit 

090029 apparater til næringsmiddelanalyse 

090377 apparater til omhældning af ilt 

090173 apparater til opdagelse af falske mønter 

090194 apparater til registrering af afstande 

090503 apparater til udskiftning af pick-upper 

090035 asbestbeklædning til beskyttelse mod ild 

090034 asbesthandsker til beskyttelse mod ulykker 

090689 asbestskærme til brandmænd 

090384 astronomiske apparater og instrumenter 

090289 audio-video-modtagere  

090061 audiovisuelle undervisningsapparater 

090069 automatiske indikatorer til angivelse af lavt tryk i dæk til køretøjer 

090512 azimutinstrumenter 

090721 babyalarmer 

090722 babyalarmer med video 

090079 barometre 

090031 batterier til belysning 

090360 batterier, elektriske 

090007 batterier, elektriske, til befordringsmiddler 

090266 batteriopladere 

090008 beholdere til akkumulatorer 

090555 beholdere til kontaktlinser 

090128 beholdere til mikroskopers objektglas 

090691 beklædningsgenstande specielt fremstillet til brug i laboratorier 

090288 beklædningsgenstande til beskyttelse mod ild 

090672 belysningsballaster 

090251 belysningsmålere 

090243 benzinmålere 

090243 benzinstandsmålere 

090070 beskyttelsesdragter til piloter 

090112 beskyttelseshjelme 

090656 beskyttelseshjelme til sportsbrug 

090422 beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler, ikke til medicinske formål 

090004 beskyttelsesindretninger til personlig brug mod ulykker 

090338 beskyttelsesmasker* 

090210 beskyttende ansigtsskærme til arbejdere 

090085 betatroner 

090086 billetautomater 

090433 bismere [stangvægte] 

090433 bismervægte 

090126 blinklys [lysende signaler] 

090126 blinksignaler 

090639 blitzlys [fotografiske] 

090206 blitzpærer [til fotografisk brug] 

090562 blændere [fotografiske] 

090046 blændingsforhindrende briller 

090105 borelærer [måleredskab] 

090068 brandalarmer 

090082 branddaskere 

090298 brandpumper 

090708 brandslanger 

090297 brandsprøjter 

090205 brandstiger 

090638 brandtæpper 
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090325 brevvægte 

090248 brilleetuier 

090334 brilleglas 

090331 briller 

090046 briller til forhindring af blænding 

090359 brillestel 

090081 brovægte 

090522 brummere, elektriske 

090707 bærbare computere 

090702 bærbare medieafspillere 

090369 bølgemålere 

090077 båndoptagere 

090630 camcordere 

090632 CD-afspillere 

090168 celleskiftere [elektriske] 

090183 centreringsapparater til fotografiske diapositiver 

090640 chipkort [kodede] 

090540 chips [integrerede kredsløb] 

090588 compactdisks [hukommelseskredsløb] 

090587 compactdisks [lyd/billede] 

090591 computer software, optaget 

090372 computere 

090732 computerhardware 

090342 computerhukommelsesenheder 

090604 computerjukebokse 

090589 computeroperativprogrammer, optagne 

090658 computerprogrammer [downloadable software] 

090373 computerprogrammer, optagne 

090612 computerskærme [hardware] 

090670 computerspil [software] 

090172 cyklotroner 

090306 databehandlingsapparater 

090595 dekompressionstanke 

090660 dekorative magneter 

090175 densimetre  

090532 densitometre 

090504 destillationsapparater til laboratorieforsøg 

090564 destillationsapparater til videnskabelig brug 

090180 detektorer 

090633 diagnoseapparater, ikke til medicinske formål 

090185 diapositiver [fotografiske] 

090186 diaprojektorer 

090189 diffraktionsapparater [mikroskopi] 

090711 digitale fotorammer 

090736 digitale skilte 

090188 diktermaskiner 

090634 diskdrev til computere 

090533 disketter, magnetiske 

090187 distancemålere 

090198 distributionskonsoller, elektriske 

090684 DNA chips 

090565 doseringsapparater 

090565 dosimetre 

090696 downloadable billedfiler 

090695 downloadable musikfiler 

090657 downloadable publikationer, elektroniske 

090694 downloadable ringetoner til mobiltelefoner 



 

 63/195 

090441 drosselspoler  [impedans] 

090685 DVD afspillere 

090668 dybdemålere til maritime formål 

090162 dykkerdragter 

090275 dykkerhandsker 

090597 dykkermasker 

090203 dynamometre 

090312 dørspioner [forstørrelseslinser] til anbringelse i døre 

090718 e-bogslæsere 

090515 eksponerede film 

090550 eksponerede kinematografiske film 

090251 eksponeringsmåler [lysmåler] 

090255 elektrisk tråd 

090730 elektriske adaptere 

090030 elektriske apparater til fjerntænding 

090163 elektriske apparater til kommutation 

090305 elektriske armaturer 

090566 elektriske dørklokker 

090130 elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer  

090144 elektriske konnektorer 

090142 elektriske ledninger 

090566 elektriske ringeapparater til døre 

090635 elektriske skinner til påmontering af lamper 

090213 elektriske tabsindikatorer 

090559 elektriske udladningsrør, ikke til belysning 

090447 elektrodynamiske apparater til fjernkontrol af signaler 

090022 elektrodynamiske apparater til fjernstyring af jernbanesporskifter 

090226 elektrolysatorer 

090024 elektromagnetiske spoler 

090628 elektroniske kalendere 

090637 elektroniske mærkesedler til varer 

090643 elektroniske opslagstavler 

090657 elektroniske publikationer, downloadable 

090235 epidiaskoper 

090239 ergometre  

090567 etuier til briller 

090246 etuier, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter 

090252 faktureringsmaskiner 

090173 falskmøntdetektorer 

090152 fartkontrolapparater til befordringsmiddler 

090601 fartøjer til ildslukning 

090666 fiberoptiske kabler  

090264 filtre [fotografiske] 

090263 filtre til respirationsmasker 

090574 filtre til ultraviolette stråler, til fotografisk brug 

090474 fjernbryderkontakter 

090464 fjernskrivere 

090468 fjernsynsapparater 

090639 flashes [fotografiske] 

090534 floppy disks 

090208 fluorescerendeskærme 

090011 flydevægte til vægtfyldebestemmelser 

090357 flådesignalapparater 

090442 forbindelsesklemmer [elektriske] 

090220 forbindelsesled, elektriske 

090219 forbindelsesstykker til elektriske ledninger 

090054 fordelingsskabe, elektriske 
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090094 forgreningsdåser til elektriske formål 

090088 forsatslinser  

090037 forstærkere 

090038 forstærkerrør 

090021 forstørrelsesapparater [fotografiske] 

090328 forstørrelsesglas [optiske] 

090531 fotoceller 

090184 fotografiapparater 

090309 fotografiske kassetteindlæg 

090212 fotografiske stativer 

090154 fotokopimaskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske] 

090393 fotometre 

090394 fototelegrafiske apparater 

090149 frankeringskontrolapparater 

090268 frekvensmålere 

090369 frekvensmålere 

090680 førstehjælpsdukker [undervisningsapparater] 

090272 galvaniske batterier 

090218 galvaniske celler 

090092 galvanometre 

090113 gasmasker, undtagen til kunstigt åndedræt 

090279 gasmålere [måleapparater] 

090278 gasprøveinstrumenter 

090680 genoplivningsdukker [undervisningsapparater] 

090280 geodætiske apparater og instrumenter 

090466 gevindskæremål 

090287 gitre til akkumulatorer 

090283 glansningsapparater til fotografiske aftryk 

090701 Global Positioning System [GPS] apparater 

090060 glødekatoderør 

090245 gnistskærme 

090285 graderet glas 

090462 grammofonnåle 

090016 grammofonplader 

090253 gæringsapparater [laboratorieapparater] 

090539 halvledere 

090274 handsker til beskyttelse mod ulykker 

090276 handsker til industriel brug til beskyttelse mod røntgenstråler 

090303 hastighedsindikatorer 

090303 hastighedsmålere 

090345 hastighedsmålere til brug ved fotografering 

090486 hastighedsregulatorer til pladespillere 

090290 heliografiske apparater [fotomekanisk reproduktion] 

090114 hjelme til beskyttelse ved lodning 

090514 holdere til elektriske spoler 

090291 hologrammer 

090671 hovedtelefoner 

090727 hukommelseskort til videospillemaskiner 

090097 hulkortmaskiner til kontorbrug 

090508 hundefløjter 

090292 hygrometre 

090299 hældningsindikatorer 

090299 hældningsmålere 

090033 højdemålere 

090267 højfrekvensapparater 

090190 højttalere 

090087 højttalerkabinetter 
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090575 højttalertragte 

090688 håndfri sæt til telefoner 

090664 håndledsstøtter til brug med computere 

090109 hårrør 

090294 identifikationshylstre til elektriske kabler 

090293 identifikationstråde til elektriske kabler 

090529 identitetskort, magnetiske  

090041 ildslukkere 

090041 ildslukningsapparater 

090601 ildslukningsfartøjer 

090692 indkodede identifikationsarmbånd, magnetiske 

090048 indretninger til forhindring af interferens [elektriske] 

090304 induktionsapparater [elektriske] 

090304 induktorer, elektriske 

090355 indåndingsapparater til undervandssvømning 

090299 inklinometre 

090556 inkubatorer til bakteriekulturer 

090332 instrumenter indeholdende okularer  

090240 instrumenter og maskiner til materialeprøvning  

090538 integrerede kredsløb 

090603 interfaces til computere 

090311 ioniseringsapparater, ikke til behandling af luft eller vand 

090062 jukebokse [musik] 

090215 kabler, elektriske 

090066 kalibermål 

090040 kaliberringe 

090184 kameraer [fotografiske] 

090140 kapacitorer 

090109 kapillarrør 

090098 kapper til elektriske ledninger 

090525 kasseapparater 

090008 kasser til batterier 

090631 kassetteafspillere 

090651 kassetter med videospil 

090543 katoder 

090412 katodiske korrosionsbeskyttende apparater 

090120 kedelkontrolapparater 

090715 kegler til vejafmærkning 

090549 kemiske apparater og instrumenter 

090475 kikkerter 

090735 kikkertsigter til artilleri 

090509 kikkertsigter til skydevåben 

090232 kilometertællere til befordringsmidler 

090550 kinematografiske film, eksponerede 

090124 kinematografiske indretninger til montage af film 

090107 kinematografiske kameraer 

090241 klarelamper til gennemlysning af æg 

090299 klinometre 

090605 knæbeskyttere til arbejdsbrug 

090665 koaksialkabler 

090558 kobbertråd, isoleret 

090220 koblinger, elektriske 

090599 kodede magnetiske kort 

090725 kodede nøglekort  

090129 kollektorer, elektriske 

090197 kommandopulte, elektriske 

090132 kommutatorer 
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090067 komparatorer 

090200 kompasser [måleinstrumenter] 

090140 kondensatorer [kapacitorer] 

090148 kontakter, elektriske 

090554 kontaktlinser 

090353 kontakture, automatiske 

090217 kontrolpaneler, elektriske 

090649 kontrolure [tidsmåleindretninger] 

090159 Korrigerende linser [optiske] 

090161 kosmografiske instrumenter 

090585 kromatografiske apparater til laboratoriebrug 

090586 kronografer [tidsmålingsapparater] 

090271 krystaller til detektorer 

090299 krængningsmålere 

090627 kuglerammer 

090344 kviksølvlibeller 

090115 kæder til briller 

090115 kæder til monokler 

090716 labels med temperaturindikatorer, ikke til medicinske formål 

090698 laboratoriecentrifuger 

090177 laboratorieplader eller bakker 

090083 laddere til elektriske batterier 

090316 laktodensimetre 

090317 laktometre 

090056 landmålerkæder 

090281 landmålerstokke 

090333 landmålervaterpas  

090280 landmålingsapparater og instrumenter 

090055 landmålingsinstrumenter 

090323 lasere, ikke til medicinske formål 

090321 laterna magica 

090141 ledere, elektriske 

090142 ledninger, elektriske 

090216 ledningskanaler [elektriske] 

090362 libeller [instrumenter til vandretsbestemmelse] 

090424 linsekikkerter 

090059 linser til astronomisk fotografering 

090295 livredningsapparater og -udstyr 

090258 loddelinier 

090403 lodder til vægte 

090326 logge [måleinstrumenter] 

090644 lommeregnere 

090397 lorgnetter 

090025 luftanalyseapparater 

090181 lukkere [fotografiske] 

090174 lukkerudløsere [fotografiske] 

090014 lydalarmer 

090111 lydbærere 

090231 lydbånd 

090452 lydgengiveapparater 

090015 lydledere 

090455 lydlokaliserende apparater 

090455 lydmålere 

090451 lydoptageapparater 

090016 lydplader 

090450 lydtransmitterende apparater 

090381 lynafledere 
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090186 lysbilledfremvisere 

090606 lysdæmpere [regulatorer], elektriske 

090704 Lysemitterende dioder [LED] 

090679 lysemitterende, elektroniske markører  

090679 lysemitterende, elektroniske pegepinde 

090106 lyskopiapparater 

090571 lysledere 

090666 lyslederkabler 

090620 læseapparater [databehandlingsudstyr] 

090620 læsere [databehandlingsudstyr]   

090443 låse, elektriske 

090078 magnetbånd 

090609 magnetbånd til computere 

090023 magneter 

090607 magnetiske databærere 

090692 magnetiske indkodede identifikationsarmbånd 

090608 magnetiske indkodere 

090256 magnettråd 

090336 manometre 

090668 maritime dybdemålere 

090339 matematiske instrumenter 

090553 materiel til elektriske hovedledninger [tråd, kabler] 

090341 megafoner 

090234 mekaniske skilte 

090064 mekanismer til apparater med tælleværk 

090063 mekanismer til møntstyrede apparater 

090309 mellemhinder til fotografiske plader 

090182 membraner [akustiske] 

090439 membraner til videnskabelige apparater 

090178 metaldetektorer til industrielle eller militære formål 

090505 metaltråd til elektriske smeltesikringer 

090075 meteorologiske balloner 

090348 meteorologiske instrumenter 

090139 metronomer 

090351 mikrofoner 

090379 mikrometermål 

090350 mikrometerskruer til optiske instrumenter 

090379 mikrometre 

090610 mikroprocessorer 

090193 mikroskoper 

090352 mikrotomer 

090734 mobiltelefoner 

090703 mobiltelefonremme 

090611 modemer 

090723 modlysblændere 

090427 modstande, elektriske 

090612 monitorer [computer hardware] 

090613 monitorer [computerprogrammer] 

090626 muffer til elektriske kabler 

090614 mus [perifere enheder til computere]  

090662 musemåtter 

090301 mængdeindikatorer 

090313 mærkningsredskaber til måling af nederdelslængde  

090315 møbler, specielt udformede til laboratorier 

090340 møntstyrede mekanismer til fjernsynsapparater 

090489 møntvægte 

090318 mørkekammerlamper 
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090117 mørkekamre til fotografisk brug 

090202 måleapparater 

090214 måleapparater, elektriske 

090399 målebord  [til landmåling] 

090285 måleglas 

090347 måleinstrumenter 

090242 målelærer 

090201 måleredskaber 

090641 måleskeer 

090284 målestokke 

090356 nautiske apparater og instrumenter 

090659 navigationsapparater til befordringsmidler [indbyggede computere] 

090358 navigationsinstrumenter 

090330 neonskilte 

090259 net til beskyttelse mod ulykker 

090363 nivelleringsinstrumenter 

090494 nonier 

090642 notebook computere 

090655 næseklemmer til dykkere og svømmere 

090160 objektiver [linser] 

090059 objektiver til astronomisk fotografering 

090366 observationsinstrumenter 

090368 ohmmetre 

090367 oktanter 

090134 okularer 

090485 omdrejningstællere 

090465 omdrejningsvisere 

090153 omformere, elektriske 

090132 omskiftere, elektriske 

090146 omstillingsborde 

090589 operativprogrammer til computere, optagne 

090266 opladere til batterier 

090589 optagne operativprogrammer til computere 

090371 optisk glas 

090370 optiske apparater og instrumenter 

090335 optiske artikler 

090616 optiske databærere 

090617 optiske disks 

090592 optiske kondensatorer 

090319 optiske lamper 

090319 optiske lanterner 

090324 optiske linser 

090615 optiske læsere 

090374 oscillografer 

090676 overspændingsregulatorer 

090381 overspændingssikringer 

090151 overvågningsapparater, elektriske 

090568 ovne til laboratoriebrug 

090378 ozonapparater 

090667 paneler til at dække elektriske stikkontakter 

090383 parkometre 

090002 partikelacceleratorer 

090327 pejleliner 

090686 pengeautomater 

090053 pengetælle- og sorteringsmaskiner 

090598 penne, elektroniske [enheder til dataskærme] 

090590 perifere enheder til computere 



 

 69/195 

090337 periskoper 

090712 petriskåle 

090095 pickuparme til pladespillere 

090398 pipetter 

090713 pitotrør 

090012 plader til batterier 

090192 pladespillere 

090400 planimetre 

090596 plottere 

090404 polarimetre 

090089 polklemmer [elektriske] 

090618 printere til computere 

090365 prismer [optiske] 

090619 processorer [centrale databehandlingsenheder] 

090411 projektionsapparater 

090186 projektionsapparater til diapositiver 

090209 projektionsskærme 

090186 projektorer til diapositiver 

090346 præcisionsmåleapparater 

090489 præcisionsvægte 

090415 pyrometre 

090416 radarapparater 

090270 radioapparater 

090417 radioapparater til befordringsmidler 

090417 radioer til befordringsmidler 

090673 radiokaldeanlæg 

090418 radiologiske apparater til industrielle formål 

090526 radiologiske skærme til industrielle formål 

090471 radiomaster 

090038 radiorør 

090407 radiotelefonapparater 

090408 radiotelegrafiapparater 

090099 rammer til diapositiver 

090286 rastere til fotogravure 

090236 reagensglas 

090547 redningsbælter 

090517 redningsbøjer 

090073 redningsflåder 

090260 redningslagener 

090260 redningsnet  

090205 redningsstiger 

090546 redningsveste 

090003 refleksmærker, til beklædningsgenstande, til forhindring af trafikulykker 

090250 refraktometre 

090424 refraktorer [lysspredere] 

090194 registrerende afstandsmålere 

090627 regnebrætter 

090103 regnemaskiner 

090101 regneskiver 

090102 regnestokke 

090682 regulatorer til scenebelysning 

090150 reguleringsapparater, elektriske 

090222 relæer, elektriske 

090230 renseapparater til grammofonplader 

090535 rensebånd [til båndoptagere] 

090432 reostater 

090430 respiratorer til filtrering af luft 
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090113 respiratorer. undtagen til kunstigt åndedræt 

090523 retningsangivende kompasser 

090157 retorter 

090690 ridehjelme 

090490 ridsemål  

090402 ringeapparater [advarselsanordning] 

090694 ringetoner, der er downloadable, til mobiltelefoner 

090623 røgdetektorer 

090113 røgmasker, undtagen til kunstigt åndedræt 

090425 røntgenapparater, ikke til medicinske formål 

090573 røntgenfilm, eksponerede 

090625 røntgenfilm, undtagen til medicinske formål 

090421 røntgenrør, ikke til medicinske formål 

090462 safirer til pladespillere 

090435 sakkarometre 

090389 saltholdighedsmålere 

090145 samledåser [tilslutningsdåser], elektriske 

090594 sammenkoblere [databehandlingsudstyr] 

090019 sammentællere 

090437 satelitter til videnskabelige formål 

090674 satellitnavigationsapparater 

090622 scannere [databehandlingsudstyr] 

090444 sekstanter 

090228 sendeapparater [telekommunikation] 

090488 sendere [telekommunikation] 

090227 sendere af elektroniske signaler 

090458 sfærometre  

090518 signalbøjer 

090434 signaler, lysende eller mekaniske 

090445 signalfløjter 

090127 signalklokker 

090322 signallanterner 

090380 signaltavler, lysende eller mekaniske 

090509 sigtekikkerter til skydevåben 

090254 sikkerhedsindretninger til jernbaner 

090731 sikkerhedskamre til brug ved naturkatastrofer 

090260 sikkerhedsnet 

090261 sikkerhedspresenninger 

090621 sikkerhedsseler, undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsbrug 

090257 sikringer af blytråd 

090448 simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler 

090449 sirener 

090133 skibskompasser 

090329 skilte, lysende 

090645 sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild 

090137 skridttællere 

090169 skræddermålebånd 

090728 skudsikker beklædning 

090582 skudsikre veste 

090433 skydelodsvægte 

090104 skydelære 

090390 skyllebakker til fotografisk brug 

090262 skæreapparater til film 

090211 skærme [fotografiske] 

090047 skærme til forhindring af blænding 

090710 sleeves til laptops 

090640 smartkort [kodede] 
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090719 smartphones 

090170 smeltedigler [til laboratoriebrug] 

090269 smeltesikringer 

090505 smeltetråd 

090663 små, bærbare stereoanlæg 

090156 snore til lorgnetter 

090591 software til computere, optaget 

090717 softwareapplikationer til computere, downloadable   

090121 sokker, elektrisk opvarmede 

090557 solbatterier 

090648 solbriller 

090675 solenoide ventiler [elektromagnetiske kontakter] 

090733 solpaneler til elproduktion 

090179 sonarer 

090436 sonder til videnskabelige formål 

090303 speedometre 

090354 spejle [optiske] 

090307 spejle til brug ved inspektion af arbejde 

090457 spektrografer 

090426 spektroskoper 

090233 spoler [fotografiske] 

090001 spoler, elektriske 

090654 sportsbriller 

090646 sprinkleranlæg til beskyttelse mod brand 

090165 spændingsbegrænsere [elektriske] 

090168 spændingsdelere [elektriske] 

090706 spændingsforstærkere 

090441 spærrespoler [impedans] 

090647 startkabler til motorer 

090391 stativer til fotografiapparater 

090158 stativer til retorter  

090364 stel til lorgnetter 

090499 stemmeafgivningsmaskiner 

090706 step-up transformere 

090460 stereoskoper 

090461 stereoskopiske apparater 

090299 stigningsmålere 

090166 stikkontakter, stikdåser og andre strømslutninger [elektriske forbindelser] 

090581 stregkodelæsere 

090490 stregmål 

090714 stroboskoper 

090191 strømafbrydere 

090167 strømensrettere 

090146 strømfordelingstavler 

090197 strømfordelingstavler, elektriske 

090143 strømsluttere 

090148 strømtilslutninger 

090132 strømvendere, elektriske 

090018 strålemålere 

090296 strålerør til brandslukning 

090396 styreapparater, automatiske, til befordringsmidler 

090669 stødgivende indhegninger 

090454 synkelod 

090010 syremålere til batterier 

090387 syrevægte 

090392 søgere, fotografiske 

090513 sømærker, lysende 
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090724 tablet-computere 

090465 takometre 

090017 talerør 

090414 tandbeskyttere 

090709 tasker tilpasset til laptops 

090246 tasker, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter 

090537 tastaturer til computere 

090300 taxametre 

090176 tegnefilm 

090600 telefaxmaskiner 

090423 telefonapparater 

090572 telefonledninger 

090207 telefonrør 

090629 telefonsvarere 

090473 telefontransmittere 

090572 telefontråde 

090467 telegrafapparater 

090469 telegraftråd 

090195 telemetre  

090472 teleprompter  

090476 teleskoper 

090477 temperaturindikatorer 

090479 teodoliter 

090060 termionrør 

090429 termometre [ikke til medicinsk brug] 

090238 termostater 

090481 termostater til befordringsmidler 

090697 testdukker 

090353 tidsafbrydere, automatiske 

090478 tidsregistreringsapparater 

090683 timeglas 

090720 tomme tonerpatroner til printere og kopimaskiner 

090349 tommestokke 

090484 totalisatorer 

090687 trafiklys [signaleringsapparater] 

090049 transformere  [elektriske] 

090624 transistorer [elektroniske] 

090693 transpondere 

090577 trebenede stativer til kameraer 

090705 trioder 

090410 trykindikatorer 

090090 trykindikatorpropper til ventiler 

090093 trykknapper til ringeklokker 

090409 trykmåleapparater 

090336 trykmålere 

090125 trykte kredsløb 

090699 trykte kredsløbskort 

090505 tråd af metallegeringer [smeltetråd] 

090661 trådløse telefoner 

090136 trådtællere  

090511 tyverialarmindretninger 

090497 tyverihindrende installationer, elektriske 

090138 tælleapparater 

090138 tællere 

090288 tøj til beskyttelse mod ild 

090005 tøj til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild 

090343 tømrerlinealer 
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090282 tørreapparater til fotografiske aftryk 

090122 tørrestativer [fotografiske] 

090212 tørrestativer til fotografisk brug 

090524 tågesignaler, ikke-eksplosive 

090559 udladningsrør, elektriske, ikke til belysning 

090174 udløsere [fotografiske] 

090440 undervisningsapparater 

090492 urometre 

090700 USB flash drivere 

090302 vakuummetre 

090491 vakuumrør til radioer 

090011 vandmålere 

090204 vandstandsindikatorer 

090204 vandstandsmålere 

090493 variometre 

090116 varmeregulerende apparater 

090096 vaterpas 

090080 vejemaskiner 

090431 vejrtrækningsapparater, dog ikke til kunstigt åndedræt 

090516 vejskilte, lysende eller mekaniske 

090310 vekselrettere  [elektriske] 

090495 videobånd 

090536 videobåndoptagere 

090630 videokameraer 

090650 videokassettebånd 

090652 videoskærme 

090651 videospilkassetter 

090653 videotelefoner 

090039 vindmålere 

090678 vindposer til indikation af vindretning 

090419 vinkelmålere 

090496 viscosimetre 

090500 voltmetre 

090498 voltstabilisatorer til befordringsmidler 

090074 vægte 

090403 vægtlodder 

090584 wafers til integrerede kredsløb  

090677 walkie-talkies 

090590 ydre enheder til computere 

090047 øjenskærme til forhindring af blænding 

090072 ønskekviste til vandvisere 

090401 ørepropper til dykkere 
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Klasse 10 

 
Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 

øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

100160 aerosolapparater til medicinsk brug 

100199 akupunkturnåle 

100037 ambulancebårer 

100180 analyseapparater til medicinsk brug 

100184 antikonceptionsmidler, ikke kemiske 

100057 anæstesiapparater 

100131 apparater og installationer til fremstilling af røntgenstråler til medicinske formål 

100228 apparater til aknebehandling 

100147 apparater til behandling af døvhed 

100124 apparater til beskyttelse af hørelsen 

100129 apparater til blodtryksmåling 

100176 apparater til fysisk træning, medicinske formål 

100139 apparater til kunstigt åndedræt 

100220 apparater til microdermabrasion 

100232 apparater til måling af hjerterytme 

100063 apparater til skønhedsmassage 

100158 apparater til vibrationsmassage 

100020 bandager til led, anatomiske 

100022 bandager, elastiske 

100057 bedøvelsesapparater 

100112 bedøvelsesmasker 

100216 beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald 

100115 beholdere til anvendelse af medicin 

100200 beklædning specielt til operationsstuer 

100137 beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler til medicinske formål 

100018 bideringe 

100087 blodprøveapparater 

100129 blodtryksmålere 

100039 brokbandager 

100039 brokbind 

100141 brystproteser 

100107 brystpumper 

100025 bækkener  

100210 bækkenstole 

100045 bælter til medicinske formål 

100175 bælter, elektriske, til medicinske formål 

100178 børster til rensning af legemshulheder 

100036 bårer på hjul 

100037 bårer til sygetransport 

100035 catgut 

100227 CT-scanner til medicinske formål 

100201 diagnoseapparater til medicinske formål 

100212 dialysatorer 

100211 difibrillatorer 

100030 dissektionsknive 

100081 dræn til medicinske formål 

100089 dråbetælleflasker til medicinske formål 
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100061 dråbetællere til medicinsk brug 

100126 dupsko til krykker 

100215 ekstensionsapparater til medicinske formål 

100165 elastike strømper til kirurgiske formål 

100165 elastikstrømper til kirurgiske formål 

100202 elektriske akupunkturinstrumenter 

100050 elektriske varmepuder til medicinske formål 

100084 elektrocardiografer 

100174 elektroder til medicinsk brug 

100231 endoskopikameraer til medicinske formål 

100116 etuier specielt fremstillet til medicinske instrumenter 

100181 filtre til ultraviolette stråler til medicinsk brug 

100079 fingerskånere til medicinsk brug 

100090 forceps 

100109 forstøvere til medicinske formål 

100196 fysioterapeutiske apparater 

100004 fødemadrasser 

100090 fødselstænger 

100023 galvaniske bælter til medicinske formål 

100091 galvaniske terapeutiske apparater 

100226 gangstativer til handikappede personer 

100093 gastroskoper 

100135 genoplivningsapparater 

100206 gipsbandager til ortopædiske formål 

100092 handsker til massage 

100043 handsker til medicinske formål 

100101 hovedpuder til modvirkning af søvnløshed 

100096 hydrostatiske senge til medicinske formål 

100001 hypogastriske bælter  

100095 hæmocytometre 

100005 høreapparater 

100006 hørerør  

100192 hårkarstransplantater 

100044 indretninger til vask af legemshulheder 

100099 inhalatorer 

100097 injektionskanyler 

100097 injektionssprøjter 

100100 injektorer til medicinske formål 

100014 inkontinenslagner 

100055 instrumentkasser til brug for læger 

100103 insuflatorer 

100094 isposer til medicinske formål 

100042 kanyler til dræn 

100192 kapillærtransplantater 

100049 kastreringstænger 

100015 katetre 

100207 kirurgiske afdækningsstykker 

100054 kirurgiske apparater og instrumenter 

100208 kirurgiske implantater af kunstige materialer 

100058 kirurgiske sakse  

100053 kirurgiske svampe  

100210 klosetstoler 

100065 knive [kirurgiske] 

100029 knive til kirurgiske formål 

100060 kompressionsapparater til kirurgisk brug 

100233 kompressionsbeklædning 

100128 kondomer 
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100183 korsetter til medicinske formål 

100221 kropsrehabiliteringsapparater til medicinsk brug 

100168 krykker 

100125 kunstig hud til kirurgiske formål 

100111 kunstige kæber  

100117 kunstige lemmer 

100052 kunstige tænder 

100159 kunstige øjne 

100177 kuvøser til spædbørn 

100130 kvartslamper til medicinske formål 

100225 labels med temperaturindikatorer til medicinske formål 

100108 lamper til medicinske formål 

100105 lamper til ultraviolet bestråling til medicinske formål 

100077 lancetter 

100106 lasere til medicinske formål 

100104 lavementapparater til medicinsk brug 

100062 ligtorneknive 

100142 livmodersprøjter 

100162 lufthynder til medicinsk brug 

100163 luftmadrasser til medicinske formål 

100161 luftpuder til medicinsk brug 

100229 lusekamme 

100088 lænestole til medicinsk eller dental brug 

100204 løfteindretninger til invalide 

100205 masker til brug for medicinsk personel 

100113 massageapparater 

100092 massagehandsker 

100114 medicinske apparater og instrumenter 

100213 medicinske trådbølgeledere 

100069 medicinskeer 

100127 medicinskeer til heste og køer 

100119 møbler, specielt udformede til medicinske formål 

100145 narresutter 

100121 navlebind 

100008 nåle til medicinske formål 

100120 obstetrikapparater 

100027 obstetrikapparater til kvæg 

100214 odontologiske reguleringsindretninger 

100122 oftalmometre 

100123 oftalmoskoper 

100150 operationsborde 

100051 ortopædisk fodtøj 

100038 ortopædiske artikler 

100047 ortopædiske bælter 

100193 ortopædiske knæbandager 

100171 ortopædiske såler 

100203 pacemakers 

100010 pessarer 

100146 platfodsindlæg 

100218 poser til udskyldning 

100195 puder til forebyggelse af liggesår 

100064 puder til medicinske formål 

100222 pulsmålere 

100086 pumper til medicinske formål 

100133 radiologiske apparater til medicinske formål 

100083 radiologiske skærme til medicinske formål 

100134 radioterapiapparater 
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100017 radiumrør til medicinske formål 

100016 redskaber til brug ved amning 

100221 rehabiliteringsapparater til kroppen til medicinsk brug 

100138 respiratorer til kunstigt åndedræt 

100182 røgfrembringelsesapparater til medicinsk brug 

100024 røntgenapparater til medicinske formål 

100132 røntgenbilleder til medicinske formål 

100136 røntgenrør til medicinske formål 

100140 save til kirurgiske formål 

100173 senge, specielt udformede til medicinsk brug 

100219 sexdukker 

100234 sexlegetøj 

100030 skalpeller 

100021 skinner, kirurgiske 

100026 skåle til medicinsk brug 

100217 slynger [støttende bandager] 

100033 sonder [kirurgiske] 

100085 sonder til medicinske formål 

100118 spejle til kirurger 

100129 sphygmomanometre 

100197 spirometre [medicinske apparater] 

100109 sprøjteapparater til medicinske formål 

100080 sprøjter til injektion 

100164 sprøjter til medicinske formål 

100034 spyttebakker til medicinske formål 

100041 spændetrøjer 

100223 stenter 

100172 sterile lagner, kirurgiske 

100144 stetoskoper 

100074 stifter til kunstige tænder 

100025 stikbækkener 

100013 stiklagner til sygesenge 

100230 stokke med fire ben til medicinske formål 

100215 strækkeapparater til medicinske formål 

100166 strømper mod åreknuder 

100020 støttebandager 

100148 støttebind 

100020 støttende bandager 

100031 støvler til medicinske formål 

100155 sugekopper til medicinsk brug 

100148 suspensorier 

100028 sutteflasker 

100145 sutter 

100170 sutter til sutteflasker 

100149 suturmaterialer 

100009 suturnåle 

100046 svangerskabsbælter 

100040 svangstøtter til fodtøj 

100007 sårklemmer, kirurgiske 

100073 tandlægeapparater og -instrumenter 

100179 tandlægeapparater, elektriske 

100072 tandlægebor 

100078 tandlægespejle 

100048 tandlægestole 

100076 tandproteser 

100214 tandreguleringsindretninger 

100116 tasker specielt fremstillet til medicinske instrumenter 
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100011 terapeutiske varmtluftsapparater 

100059 termoelektriske kompresser til kirurgisk brug 

100198 Termometre til medicinsk brug 

100209 termoomslag til brug ved førstehjælp 

100151 trokarter 

100056 tråd, kirurgisk 

100070 tungeskrabere 

100095 tællekammer til røde blodlegemer 

100049 tænger tilkastrering 

100191 tæpper, elektriske, til medicinske formål 

100098 underlivsbandager 

100002 underlivsbælter 

100003 underlivskorsetter 

100110 uringlas 

100153 urinrørskateter 

100154 urinrørssprøjter 

100102 urologiske instrumenter og apparater 

100143 vaginalsprøjter 

100082 vandposer til medicinske formål 

100096 vandsenge til medicinsk brug 

100067 varmekasser til medicinsk brug 

100050 varmepuder, elektriske, til medicinske formål 

100012 varmtluftsvibratorer til medicinske formål 

100169 ventiler til sutteflasker 

100156 veterinærapparater og -instrumenter 

100157 vibratorer til senge 

100194 øjenlinser [intraokulære transplantater til kirurgisk transplantation] 

100224 ørepropper til beskyttelse af ørerne 

100071 øreskeer 
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Klasse 11 

 
Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vand-

forsyning, samt til sanitære formål.   

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

110003 acetylenbrændere 

110004 acetylengeneratorer 

110005 acetylenlygter 

110059 afbrændingstårne  til brug i olieindustrien 

110173 affaldsbrændere 

110116 afsaltningsanlæg 

110309 akvarielamper 

110247 alkoholbrændere 

110109 apparater og installationer til kogning  

110109 apparater og installationer til madlavning 

110318 apparater til chlorering af swimmingpools 

110334 apparater til hydromassagebade 

110100 apparater til opvarmning af lim 

110276 apparater til vandindtag  

110037 armaturer til badeinstallationer 

110017 armaturer til varmtluftsbade 

110154 askebeholdere til ovne 

110154 askegrave til ovne 

110231 asketransportinstallationer, automatiske 

110253 atommiler [reaktorer] 

110253 atomreaktorer 

110039 badeinstallationer 

110033 badekar 

110038 badeovne 

110053 bageriovne 

110061 bakteriedræbende brændere 

110166 bakteriedræbende lamper til rensning af luft 

110130 belysningsapparater og installationer 

110229 belysningsapparater til befordringsmidler 

110007 belysningsinstallationer til luftfartøjer 

110046 bideter 

110239 blandingshaner til vandrør 

110249 blændhindrende indretninger til køretøjer [tilbehør til lamper] 

110249 blændingshindrende indretninger til befordringsmidler [lampearmaturer] 

110225 blæsere [dele af luftkonditioneringsinstallationer] 

110291 boblebade 

110320 boblebadsapparater 

110049 brandhaner 

110298 brusekabiner, lukkede 

110121 brusere 

110060 brændere 

110044 brændere til lamper 

110102 brændstofeconomisere* 

110329 brødbagemaskiner 

110171 brødristere 

110023 buelamper 

110320 bølgefremkaldende apparater 
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110067 centralvarmeanlæg 

110045 cykellygter 

110242 dampakkumulatorer 

110300 dampapparater til ansigtsbehandling 

110232 dampgeneratorinstallationer 

110165 dampkedler, undtagen dele af maskiner 

110112 defrostere til befordringsmidler 

110321 dehydreringsapparater til fødevareaffald 

110311 dentalovne 

110115 desinfektionsapparater 

110114 desinficerende spredere til toiletter 

110275 desodoriseringsapparater, ikke til personlig brug 

110120 destillationsapparater 

110246 destillationsapparater* 

110101 destillationskolonner 

110056 drejespid  

110323 drypvandere [vandingsarmaturer] 

110323 drypvandingsarmaturer [vandingsindretninger] 

110106 dybfrysere 

110322 dykkerlamper 

110090 dyppekogere 

110055 dyser til vandhaner til forhindring af sprøjt 

110313 ekspansionsbeholdere til centralvarmeinstallationer 

110310 elektrisk opvarmede tæpper 

110338 elektriske dampkogere til madlavning 

110261 elektriske kaffepercolatorer 

110051 elektriske lommelygter 

110022 elektriske pærer 

110195 elektriske pærer til juletræer 

110071 elektriske pærer til retningssignaler i befordringsmidler 

110107 elektriske redskaber til madlavning 

110111 elektriske udladningsrør til belysning 

110296 elektriske varmepuder, ikke til medicinske formål 

110257 elektriske varmere til sutteflasker 

110315 elektriske vifter til personlig brug 

110314 emhætter til køkkener 

110142 evaporatorer 

110148 fakler 

110122 fatninger til elektrisk belysning 

110293 filamenter, elektriske, til opvarmning 

110147 filtre til drikkevand 

110011 filtre til luftkonditionering 

110307 filtreringsapparater til akvarier 

110141 fodertørringsapparater 

110088 fodposer, elektrisk opvarmede 

110087 fodvarmere, elektriske eller ikke-elektriske 

110126 fontæner 

110173 forbrændingsovne 

110031 forlygter til automobiler 

110200 forlygter til befordringsmidler 

110151 formede foringer til ovne  

110266 frituregryder, elektriske 

110159 frugttørreapparater 

110106 frysemaskiner 

110273 fødeapparater til varmekedler 

110263 gadelamper 

110161 gasbrændere 
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110138 gasfiltreringsapparater 

110162 gaskedler 

110294 gaskondensatorer, undtagen maskindele 

110163 gaslamper 

110019 gaslightere 

110160 gasskrubbere [dele af gasinstallationer] 

110018 gastændere 

110160 gasvaskere [dele af gasinstallationer] 

110043 glødebrændere 

110145 glødetråd til elektriske pærer 

110293 glødetråde, elektriske, til opvarmning 

110172 grillapparater til madlavning 

110172 grillplader til madlavning 

110057 grillspyd 

110063 gruekedler 

110068 haner til ledningssystemer 

110068 haner til rørledninger 

110068 haner til rørsystemer 

110049 hydranter 

110223 håndtørreapparater til toiletrum 

110186 håndvaske [dele af sanitetsinstallationer] 

110095 hårtørrere  

110267 ildsteder til indendørs brug 

110020 ildtændere* 

110037 installationer (armaturer til bade -) 

110193 installationer til behandling af kernekraftbrændstof  

110174 ioniseringsapparater til behandling af luft eller vand 

110167 ismaskiner og -apparater 

110168 isskabe 

110195 juletræslys, elektriske 

110066 kaffebrændere 

110262 kaffemaskiner, elektriske 

110066 kafferistere 

110067 kaloriferer 

110303 kedler, elektriske 

110047 kedler, ikke dele af maskiner 

110197 knaldgasbrændere 

110108 kogeapparater 

110170 kogeplader 

110204 komfurer 

110210 komfurringe 

110251 konsoller til gasbrændere 

110292 kromatografiske apparater til industrielle formål 

110072 kul til buelamper 

110185 kulørte lamper til festudsmykning 

110185 kulørte lygter af papir 

110299 køkkenvaske 

110214 køleanlæg og installationer 

110227 køleanlæg til tobak 

110125 køleanlæg til vand 

110188 køleanlæg til væsker 

110155 køleapparater og -maskiner 

110119 køleapparater til drikkevarer 

110157 kølecontainere 

110213 køleindretninger og -installationer 

110209 køleinstallationer og -maskiner 

110026 kølekabinetter 
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110330 kølemontrer 

110156 kølerum 

110274 køleskabe 

110058 laboratoriebrændere 

110176 laboratorielamper 

110030 lampearmaturer til automobiler til forhindring af blænding 

110091 'lampeglas 

110092 lampeglas til petroleumslamper 

110042 lampehætter 

110169 lampekupler 

110040 lamper 

110158 lamper til opvarmning af krøllejern 

110180 lamper til ultraviolet bestråling, ikke til medicinske formål 

110024 lamper, elektriske 

110042 lamperør 

110237 lampeskærme 

110041 lanterner til belysning 

110326 lavasten til grill 

110136 loftsbelysning 

110051 lommelygter, elektriske 

110280 lommevarmere 

110009 luftdesodoriseringsapparater 

110015 luftfiltreringsinstallationer 

110012 luftforvarmere 

110014 luftkonditioneringsanlæg 

110099 luftkonditioneringsapparater 

110079 luftkonditioneringsapparater til befordringsmidler 

110014 luftkonditioneringsinstallationer 

110010 luftkøleanlæg 

110207 luftrenseapparater og -maskiner 

110245 luftsteriliseringsapparater 

110013 lufttørreapparater 

110205 luftventiler til dampopvarmningsinstallationer 

110298 lukkede brusekabiner 

110256 lygter til automobiler 

110110 lygter til cykler 

110118 lysdiffusorer [spredeglas til belysning] 

110133 lysekroner 

110333 Lysemitterende dioder [LED]-belysningsapparater 

110196 lysende husnumre 

110202 lyskastere 

110189 lysstofrør til belysning 

110190 magniumtråd [belysning] 

110190 magniumtråd til illumination 

110191 malttørreapparater 

110332 maskiner til tilberedning af brød 

110317 mikrobølgeovne [madlavningsapparater] 

110328 mikrobølgeovne til industriel brug 

110192 minelamper 

110336 multikogere 

110177 mælkekøleinstallationer 

110194 niveaukontrollerende ventiler til tanke 

110199 oliebrændere 

110179 olielamper 

110277 olierensningsapparater 

110140 ovne 

110143 ovne til opvarmning 
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110150 ovne, undtagen til laboratoriebrug 

110152 ovngitre 

110025 ovnindfatninger af metal 

110070 ovnindsatse af chamotte 

110152 ovnriste 

110219 pakskiver til vandhaner 

110178 pasteuriseringsapparater 

110248 petroleumsbrændere 

110203 polymerisationsinstallationer 

110202 projektører [lyskastere] 

110021 pærer til belysning 

110255 pærer til blinklys til automobiler 

110074 påfyldningsapparater til ovne og ildsteder 

110083 radiatorer til centralvarmeanlæg 

110198 radiatorer til opvarmning 

110137 radiatorer, elektriske 

110050 radiatorpropper 

110208 raffineringstårne til destillation 

110212 reflektorer til befordringsmidler 

110183 reflektorer til lamper 

110259 regulatorer og sikkerhedstilbehør til gasapparater 

110240 regulerings- og sikkerhedstilbehør til gasrør 

110241 regulerings- og sikkerhedstilbehør til vandinstallationer  

110216 reguleringstilbehør til vand- og gasinstallationer og -ledninger 

110069 rekuperatorer 

110135 renseanlæg til spildevand 

110325 rensekamre [sanitære installationer] 

110230 risteapparater 

110220 roterende grill  

110278 røgfrembringelsesapparater, ikke til medicinsk brug 

110093 røgkanaler 

110264 røgkanaler til varmekedler 

110103 rør som dele af sanitetsinstallationer 

110078 rør til varmeinstallationer 

110039 sanitetsinstallationer til badeværelser 

110221 sanitære apparater og installationer 

110297 saunainstallationer 

110304 sengevarmere 

110035 siddebadekar 

110027 signallys til befordringsmidler 

110182 sikkerhedslamper 

110217 sikkerhedstilbehør til vand og gasinstallationer og -rør 

110094 skorstensspjæld 

110272 skylleapparater 

110075 skyllecisterner 

110271 solbrunende apparater [solarier] 

110270 solenergiovne 

110291 spabade 

110224 spiralrør [dele af destillations-, opvarmnings- og køleinstallationer] 

110118 spredere til belysningsglas 

110114 spredere til desinfektionsmidler til toiletter 

110175 springvand 

110247 spritbrændere 

110263 standerlamper 

110202 stavlygter 

110331 steamere til tekstiler 

110056 stegespidvendere 
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110238 stel til lampeskærme 

110324 sterilisationsposer til éngangsbrug 

110226 steriliseringsapparater 

110086 strygeovne til opvarmning af strygejern 

110279 støtteanordninger til tørreovne  

110032 svalekar til ovne 

110032 svalere til ovne 

110089 tallerkenvarmere 

110068 taphaner til rørsystemer 

110269 termiske solfangere [opvarmning] 

110319 termostatiske ventiler [dele af varmeinstallationer] 

110227 tobakskøleanlæg 

110228 tobakstørreapparater 

110236 toiletsæder 

110064 toiletter, transportable 

110036 transportable kabiner til tyrkiske bade 

110149 transportable smedjer 

110029 trykkogere [gryder], elektriske 

110254 trykkogere, elektriske 

110127 trykvandsbeholdere 

110215 trækregulatorer til opvarmningsanlæg 

110097 tørreapparater 

110222 tørreapparater og -installationer 

110141 tørreapparater til foder 

110316 tørremaskiner til tøj 

110048 tørreovne 

110316 tørretumblere 

110265 udendørs grill [stegeriste] 

110111 udladningsrør, elektriske til belysning 

110117 udtørringsapparater 

110301 urinaler [sanitære installationer] 

110258 vaffeljern, elektriske 

110243 vandblødgøringsapparater og -installationer 

110096 vanddistributionsinstallationer 

110124 vandfiltreringsapparater 

110084 vandfordampere til radiatorer 

110252 vandforsyningsinstallationer 

110218 vandhaner* 

110001 vandingsinstallationer, automatiske 

110327 vandingsmaskiner til landbrugsformål 

110104 vandledningsinstallationer 

110206 vandrenseapparater og -maskiner 

110123 vandrenseinstallationer 

110103 vandrør til sanitetsinstallationer 

110272 vandskylleinstallationer 

110128 vandsterilisatorer 

110076 vandvarmeinstallationer 

110052 vandvarmere 

110002 varmeakkumulatorer 

110250 varmeapparater til afisning af køretøjsvinduer 

110250 varmeapparater til afisning af vinduer i befordringsmidler 

110081 varmeapparater til befordringsmidler 

110080 varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller luftformigt brændsel 

110082 varmeapparater, elektriske 

110306 varmebækkener 

110302 varmedunke 

110069 varmegeneratorer 
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110073 varmeinstallationer 

110077 varmekedler 

110085 varmelegemer 

110308 varmelegemer til akvarier 

110335 varmemontre 

110201 varmeplader 

110296 varmepuder, elektriske, ikke til medicinske formål 

110268 varmepumper 

110257 varmere til sutteflasker, elektriske 

110305 varmetæpper, elektriske, ikke til medicinske formål 

110129 varmevekslere, ikke dele af maskiner 

110016 varmtluftsapparater 

110008 varmtluftsovne 

110211 varmtvandsapparater  

110076 varmtvandsinstallationer 

110063 vaskekedler 

110186 vaskekummer [dele af sanitetsinstallationer] 

110006 ventilationshætter 

110244 ventilationshætter til laboratorier 

110233 ventilationsinstallationer og apparater [aircondition] 

110234 ventilationsinstallationer og apparater til befordringsmidler [aircondition ] 

110065 ventilatorer til luftkonditionering 

110105 WC'er 

110064 WC-kabiner, transportable 

110235 WC-kummer 

110312 youghurtapparater, elektriske 

110153 åbne kaminer 
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Klasse 12 

 
Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

120203 aeronautiske apparater, maskiner og indretninger 

120116 afbalanceringsvægte til hjul på befordringsmidler 

120116 afbalanceringsvægte til hjul på køretøjer 

120247 airbags [sikkerhedsindretninger til biler] 

120120 akseltappe 

120119 aksler til befordringsmidler 

120233 ambulancer 

120012 amfibieflyvemaskiner 

120052 ammunitionsvogne [befordringsmidler] 

120017 anhængertræk til befordringsmidler 

120014 antiskridkæder 

120219 arbejdsvogne 

120249 autocampere 

120025 automobilchassiser 

120206 automobildæk 

120199 automobiler 

120207 automobilkarosserier 

120024 automobilkæder 

120029 bagagebærere til befordringsmidler 

120123 bagagenet til befordringsmidler 

120050 bagagevogne 

120026 bakgearsadvarsler til befordringsmidler 

120173 bakspejle 

120163 barnevogne 

120165 'barnevognskalecher 

120265 befordringsmidler med tippelad 

120005 befordringsmidler til brug i luften 

120149 befordringsmidler til brug i vandet 

120193 befordringsmidler til brug på land, i luften, i vandet eller på skinner 

120213 betonblandere [køretøjer] 

120199 biler 

120204 blændingshindrende indretninger til befordringsmidler* 

120204 blændingshindrende indretninger til køretøjer* 

120047 bogier til jernbanevogne 

120215 bremsebelægninger til befordringsmidler 

120263 bremseklodser til automobiler 

120126 bremser til befordringsmiddler 

120086 bremser til cykler 

120236 bremsesegmenter til befordringsmidler 

120267 bremseskiver til befordringsmidler 

120216 bremsesko til befordringsmidler 

120018 busser 

120074 bæltetræk til befordringsmidler 

120021 både 

120259 bådmaster 

120036 bådshager 

120056 campingvogne 

120064 chalupper 
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120069 chassiser til køretøjer 

120266 cigartændere til automobiler 

120086 cykelbremser 

120084 cykeldæk 

120094 cykeleger 

120088 cykelfælge 

120095 cykelhjul 

120270 cykelklokker 

120248 cykelkurve 

120061 cykelkæder 

120091 cykelnav 

120093 cykelpumper 

120096 cykelsadler 

120221 cykelstel 

120080 cykelstyr 

120097 cykelstøtter [støtteben] 

120254 cykeltasker 

120044 cykler 

120048 davider til både 

120106 dressiner* 

120225 drivkæder til befordringsmidler til brug på land 

120139 drivmotorer til befordringsmidler til brug på land 

120106 dræsiner* 

120031 dæk til hjul til befordringsmidler 

120224 dækkener, formede til befordringsmidler 

120160 døre til befordringsmidler 

120168 eger til hjul til befordringsmidler 

120110 elektriske befordringsmidler 

120110 elektriske køretøjer 

120113 faldskærme 

120257 fjernstyrede køretøjer, undtagen legetøj 

120033 flanger til hjul til jernbanevogne 

120184 flyvemaskiner 

120262 forlygteviskere 

120224 formede dækkener til befordringsmidler 

120154 forruder [vindskærme] 

120122 frakkeskånere til cykler 

120143 fremdrivningsmekanismer til befordringsmidler til brug på land 

120148 frihjul til befordringsmidler til brug på land 

120174 fælge til hjul til befordringsmidler 

120028 færger 

120001 gaffeltrucks 

120085 gear til cykler 

120217 gearkasser til befordringsmidler til brug på land 

120076 godsvogne 

120068 golfbiler 

120048 hejsemaskineri til både 

120053 hjul til befordringsmidler 

120043 hjul til minetransportvogne 

120250 hjul til trækvogne 

120158 hjuldæk til befordringsmidler 

120174 hjulfælge til befordringsmidler 

120124 hjulkapsler 

120060 hjulnav til befordringsmidler 

120158 hjulringe til befordringsmidler 

120212 horn til befordringsmidler 

120079 hydrauliske kredsløb til befordringsmidler 
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120135 hydroplaner 

120065 håndteringsvogne 

120255 indkøbsvogne 

120195 indtræk til befordringsmidler 

120078 jernbanebuffer 

120140 jernbanevogne 

120145 jetmotorer til befordringsmidler til brug på land 

120048 jollebomme 

120188 kabeltransportapparater og installationer 

120051 kabiner til tovbaner 

120165 kalecher til barnevogne 

120055 kalecher til befordringsmidler 

120165 kalecher til klapvogne  

120222 karosseri til befordringsmidler 

120223 katapultsæder til fly 

120122 kjolenet til cykler 

120179 klamper til både 

120163 klapvogne 

120269 klokker til cykler 

120194 klæbende gummilapper til reparation af slanger 

120196 knallerter [køretøjer] 

120003 koblinger til befordringsmidler til brug på land 

120111 koblinger til befordringsmidler til brug på land 

120002 koblinger til jernbaner 

120077 kofangere til køretøjer 

120133 koøjer 

120089 kranke til cykler 

120058 krumtaphus som dele af køretøjer til brug på land, undtagen til maskiner 

120219 kærrer 

120081 køjer til befordringsmidler 

120054 kølerhjelme til køretøjer 

120128 kølevogne 

120129 kølevogne [godsvogne] 

120062 kørestole 

120162 ladcykler 

120074 larvefødder til befordringsmidler 

120022 lastvogne 

120137 lokomobiler 

120138 lokomotiver 

120229 lokomotivskorstene 

120027 luftfartøjer [flyvemaskiner] 

120237 luftpudebefordringsmidler 

120009 luftpumper [tilbehør til køretøjer] 

120157 luftringe 

120158 luftringe til køretøjer 

120030 luftskibe 

120241 lukker til benzintanke i befordringsmidler 

120098 lydadvarselsindretninger til cykler 

120001 løftevogne 

120241 låg til benzintanke i befordringsmidler 

120157 massive dæk til hjul til befordringsmidler 

120259 master til både 

120144 militærkøretøjer til befordring 

120099 minibiler  

120249 mobile homes 

120227 momentomformere til befordringsmidler til brug på land 

120227 momentomformere til køretøjer 
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120147 motorcykler 

120130 motorer til befordringsmidler til brug på land 

120090 motorer til cykler 

120130 motorer til køretøjer til brug på land 

120109 motorer, elektriske, til befordringsmidler til brug på land 

120023 motorhjelme til automobiler 

120054 motorhjelme til køretøjer 

120199 motorkøretøjer 

120272 motorophæng til landbaserede køretøjer 

120105 mudderpramme [både] 

120015 nakkestøtter til køretøjssæder 

120060 nav til køretøjshjul 

120124 navkapsler 

120127 navringe til hjul 

120169 nipler til hjuleger 

120152 omnibusser 

120039 ophalerbeddinger 

120171 ophængningsfjedre til befordringsmidler 

120010 ophængningsstøddæmpere til befordringsmidler 

120164 overtræk til klapvogne 

120260 overtræk til rat til befordringsmidler 

120153 padleårer til kanoer 

120271 pansrede køretøjer 

120089 pedalarme til cykler 

120092 pedaler til cykler 

120242 plejlstænger til befordringsmidler til brug på land, undtagen dele af maskiner og motorer 

120159 pontoner 

120063 pramme 

120093 pumper til cykler 

120057 påhængsvogne 

120243 rampelifte [dele af befordringsmidler til brug på land] 

120230 rat til befordringsmidler 

120235 reduktionsgear til befordringsmidler til brug på land 

120251 rengøringsvogne 

120008 reparationsudstyr til slanger 

120264 reservehjulsovertræk 

120228 retningsvisere til befordringsmidler 

120045 retningsvisere til cykler 

120228 retningsvisere til køretøjer 

120070 ror 

120198 ruder til befordringsmidler 

120072 Rullende materiel til jernbaner  

120071 rullende materiel til tovbaner  

120117 rumfartøjer 

120118 rundholter til skibe 

120019 rutebiler 

120232 sadelovertræk til cykler og motorcykler 

120268 sadeltasker tilpasset til cykler 

120175 sadler til cykler eller motorcykler 

120258 scootere [køretøjer] 

120176 sidevogne 

120059 sikkerhedsseler til befordringsmidler 

120244 sikkerhedsseler til sæder i befordringsmidler 

120112 sikkerhedssæder til børn, til befordringsmidler 

120150 skibe 

120252 skibsfendere 

120035 skibsskrog 
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120082 skibsspanter 

120161 skiholdere til biler 

120170 skilifte 

120073 skorstene til skibe 

120013 skridhindrende indretninger til køretøjsdæk 

120035 skrog til både 

120166 skruepropeller 

120040 skruepropeller til både 

120151 skruer [propeller] til skibe 

120234 slangeløse dæk til cykler 

120214 slanger til cykler 

120007 slanger til dæk 

120066 slangevogne 

120114 slidbaner til automobildæk 

120156 slidbaner til pålægning på dæk 

120186 slæder [befordringsmidler] 

120256 snescootere 

120245 solskærme udformede til automobiler 

120136 sovevogne 

120082 spanter til skibe 

120253 sparkstøtting 

120224 specielt udformede overtræk til befordringsmidler 

120172 spisevogne 

120220 spisevogne  

120261 spoilere til befordringsmidler 

120178 sportsvogne 

120187 sporvogne 

120030 styrbare balloner 

120037 styreindretninger til skibe 

120049 stænkskærme 

120087 stænkskærme til cykler 

120011 støddæmpende fjedre til befordringsmidler 

120210 støddæmpere til biler 

120209 stødfangere til automobiler 

120077 stødfangere til køretøjer 

120046 støtteben til cykler 

120190 svævebaner 

120132 sædebetræk til befordringsmidler 

120132 sædeovertræk til befordringsmidler 

120177 sæder til befordringsmidler 

120050 sækkevogne 

120057 sættevogne 

120155 søm til pigdæk 

120103 tandhjulsudvekslinger til befordringsmidler til brug på land 

120164 tilpassede overtræk til barnevogne 

120201 tippeapparater [dele af last- og jernbanevogne] 

120042 tippelad til lastvogne 

120183 tipvogne 

120182 toldegang 

120034 torsionsstænger til befordringsmidler 

120189 tovbaner 

120180 tovbaner med ophængte stole 

120190 tovbanevogne 

120057 trailers 

120075 traktorer 

120142 transmissioner til befordringsmidler til brug på land 

120246 transmissionsaksler til befordringsmidler til brug på land 
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120226 transmissionskæder til befordringsmidler til brug på land 

120004 transportmidler til brug i luften 

120162 trehjulede budcykler 

120191 trehjulede cykler 

120218 trillebøre 

120141 trinbrætter til befordringsmidler 

120106 troljer* 

120017 træktøj til befordringsmidler 

120192 turbiner til befordringsmidler til brug på land 

120211 tyverialarmer til befordringsmidler 

120200 tyverihindrende indretninger til befordringsmidler 

120038 udløsningsmekanismer til både 

120185 understel til befordringsmidler 

120047 undervogne til jernbanevogne 

120134 vandflyvemaskiner 

120016 vandvogne 

120125 varevogne [befordringsmiddler] 

120006 varmluftsballoner 

120032 ventiler til dæk til befordringsmidler 

120121 vinduesviskere 

120042 vippelad til lastvogne 

120067 vogne til transport af støbemateriale 

120131 vrikkeårer 

120202 yachts 

120041 årer 

120182 åretolde 
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Klasse 13 

 
Skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande.   

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

130001 acetylnitrocellulose 

130040 aftrækkerbøjler til geværer 

130062 aftrækkersnor 

130005 ammoniumnitratsprængstoffer 

130027 ammunition 

130042 ammunition til skydevåben 

130075 ammunitionsbælter til automatiske skydevåben 

130062 antændingslunter til sprængstoffer 

130016 apparater til fyldning af patronbælter  

130014 artillerikanoner 

130015 ballistiske missiler 

130015 ballistiske våben 

130063 bandolerer til våben 

130017 bengalske fakler 

130041 blyhagl til jagt 

130031 bundstykker til skydevåben 

130074 bælter tilpasset til annumition 

130021 bøssepiber 

130006 detonatorer 

130062 detonerende lunter til sprængstoffer 

130032 dynamit 

130013 fyrværkeri 

130066 fænghætter [ikke legetøj] 

130036 geværer [våben] 

130033 geværetuier 

130028 geværhaner 

130069 geværharpuner [våben] 

130037 geværkolber 

130048 granater [projektiler] 

130069 harpunkanoner [våben] 

130078 håndgranater 

130058 ikke-teleskopiske sigtemidler til skydevåben 

130071 kampvogne [våben] 

130020 kanoner 

130002 kanonlavetter 

130056 kanontappe 

130022 karabiner 

130072 kinesere [fyrværkeri] 

130066 knaldhætter [ikke legetøj] 

130050 krudt til kanoner 

130029 krudthorn 

130059 luftpistoler [våben] 

130060 lunter 

130070 lyddæmpere til skydevåben 

130046 maskingeværer 

130045 miner [sprængstoffer] 

130047 morterer [skydevåben] 

130007 motoriserede våben 
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130030 nitrocellulose 

130023 patroner 

130024 patronfyldeapparater 

130019 patronhylstre 

130025 patrontasker 

130049 pistoler [våben] 

130052 projektiler [våben] 

130025 punge til patroner 

130053 pyrofore stoffer 

130054 pyrotekniske produkter 

130030 pyroxylin 

130043 raketaffyringsramper 

130068 raketter [projektiler] 

130035 raketter til signalering 

130010 rensebørster til skydevåben 

130055 revolvere 

130033 riffeletuier 

130021 riffelløb 

130022 rifler 

130077 sidevåben [ildskydevåben] 

130079 signalpistoler 

130035 signalraketter 

130065 sigteapparater, undtagen kikkertsigter, til artilleri 

130058 sigtemidler, andre end teleskopiske, til skydevåben 

130038 sigtespejle til skydevåben 

130063 skråremme [bandolerer] til våben 

130030 skydebomuld 

130057 skydeplatforme 

130009 skydevåben 

130026 skydevåben til jagt 

130028 slagarme til skydevåben 

130026 sportsskydevåben 

130073 spray til selvforsvar 

130006 sprængkapsler 

130018 sprængladninger 

130018 sprænglegemer 

130003 sprængpatroner 

130034 sprængstof 

130051 sprængstof [eksplosivt krudt] 

130005 sprængstoffer af ammoniumnitrat 

130071 tanks [våben] 

130076 torpedoer 

130061 tændladninger 

130060 tændsnor 

130044 tændsnor til sprængstoffer til brug i miner 

130064 tågesignaler, ekslosive 

130008 tåregasvåben 
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Klasse 14 

 
Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke 

indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

140001 agater 

140006 amuletter [smykker] 

140106 ankre til ure 

140015 armbånd [guldsmedevarer] 

140016 armbåndsure 

140057 armbåndsure 

140042 atomure 

140003 barrer [stænger] af ædle metaller 

140019 brocher [guldsmedevarer] 

140123 buster af ædle metaller 

140043 centralure 

140018 charms [smykkevedhæng] 

140165 cloisonné smykker 

140035 diamanter 

140046 elfenbenssmykker 

140152 emblemer af ædle metaller 

140039 etuier til urmagervarer 

140014 fjederhuse til ure 

140060 gangværker til ure 

140063 guld, uforarbejdet eller hamret 

140064 guldtråd [guldsmedevarer] 

140031 halssmykker 

140073 halvædelstene 

140117 hattepynt af ædelt metal 

140045 iridium 

140048 jet, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

140047 jetsmykker 

140050 juvelerarbejder 

140049 kobberpoletter 

140027 kronografer [ure] 

140028 kronometre 

140030 kronometriske instrumenter 

140029 kronoskoper 

140109 kunstgenstande af ædle metaller 

140024 kæder [smykker] 

140104 legeringer af ædle metaller 

140168 låse til smykker 

140122 manchetknapper 

140052 medaljer 

140051 medaljoner [smykker] 

140040 metaltråd af ædle metaller [guldsmedevarer] 

140034 mønter 

140162 nøgleringe [nipsgenstande] 

140062 olivin [smykkesten] 

140066 osmium 

140067 palladium 

140013 penduler til ure 
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140062 peridot 

140070 perler [smykkevarer] 

140005 perler af presserav 

140167 perler til at fremstille smykker 

140167 perler til fremstilling af smykker 

140075 platin 

140119 pyntegenstande af ædelt metal til fodtøj 

140047 pyntegenstande fremstillet af jet 

140069 pyntenåle 

140004 ravsmykker 

140017 remme til armbåndsure 

140083 rhodium 

140107 ringe [smykker] 

140085 ruthenium 

140097 simili 

140097 simili [bijouterivarer] 

140119 skopynt af ædelt metal 

140033 slipseholdere 

140033 slipseklemmer 

140151 slipsnåle 

140169 smykkedele til smykkefremstilling 

140150 smykkenåle 

140068 smykker [guldsmedevarer] 

140004 smykker af rav 

140170 smykkeruller 

140166 smykkeskrin  [æsker eller kasser] 

140022 solure 

140095 spinel [ædelsten] 

140008 spundet  sølv [sølvtråd] 

140096 statuer af ædle metaller 

140146 statuetter af ædelt metal 

140146 statuetter af ædle metaller 

140164 stopure 

140163 sølv, uforarbejdet eller hamret 

140009 sølvtråd [smykkevarer] 

140040 tråd af ædle metaller [juvelervarer, guldsmedevarer] 

140011 ure 

140032 ure, elektriske 

140106 ureankre 

140058 urfjedre 

140059 urglas 

140044 urkasser 

140144 urkasser til armbåndsure 

140025 urkæder 

140017 urremme 

140021 urskiver 

140002 urvisere 

140023 urværker 

140082 vækkeure 

140074 ædelsten 

140055 ædle metaller, uforarbejdede og halvforarbejdede 

140113 æsker af ædle metaller 

140145 æsker til ure [fremvisning] 

140118 øreringe 
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Klasse 15 

 
Musikinstrumenter 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

150001 akkordeonharmonikaer 

150053 apparater til at vende nodeblade 

150090 balalajkaer [strengeinstrumenter] 

150082 bambusfløjter 

150091 banjoer 

150013 basser [musikinstrumenter] 

150070 basuner 

150064 blæsebælge til musikinstrumenter 

150086 bordklokker [musikinstrumenter] 

150074 bratscher 

150004 buer til musikinstrumenter 

150006 buestokke til musikinstrumenter 

150032 bækkener [musikinstrumenter] 

150022 citere 

150071 clarinoer 

150026 concertinaer 

150009 dirigentstokke 

150065 dæmpere til musikinstrumenter 

150044 elektroniske musikinstrumenter 

150035 etuier til musikinstrumenter 

150036 fløjter [musikinstrumenter] 

150005 frosche på violinbuer 

150037 gong-gonger 

150039 guitarer 

150050 hagestøtter til violiner 

150040 harmonier [stueorgler] 

150011 harmonikaer 

150041 harper 

150042 harpestrenge 

150007 hestehår til buer til musikinstrumenter 

150030 horn [musikinstrumenter] 

150081 huqin [kinesiske violiner] 

150018 kastagnetter 

150023 klarinetter 

150008 klaverer 

150062 klaverstrenge 

150063 klavertangenter 

150024 klaviaturer til musikinstrumenter 

150017 klokkespil [musikinstrument] 

150019 klokkespil [slagtøj] 

150027 kontrabasser 

150031 kornethorn [musikinstrumenter] 

150012 lirekasser 

150046 lyrer 

150049 mandoliner 

150014 mundharmonikaer 

150038 mundharper [musikinstrumenter] 

150034 mundstykker til musikinstrumenter 
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150025 musikinstrumenter 

150078 musikvalser til pianoer 

150080 nodestativer 

150053 nodevendeapparater 

150043 oboer 

150056 ocarinoer 

150058 orgelpiber 

150057 orgler 

150069 pauker 

150020 paukestel 

150060 pedaler til musikinstrumenter 

150079 perforerede musikvalser  

150061 pianoklaviaturer 

150063 pianotangenter 

150083 pipa [kinesiske guitarer] 

150048 plektre 

150003 rørblade til træblæseinstrumenter 

150089 saxofoner 

150084 sheng [kinesiske blæseinstrumenter] 

150065 sordiner [dæmpere til musikinstrumenter] 

150052 spilledåser 

150088 stativer til musikinstrumenter 

150033 stemmegafler 

150002 stemmenøgler 

150021 stemmeskruer til musikinstrumenter 

150028 strenge til musikinstrumenter 

150029 strygeinstrumenter 

150045 styrkeregulatorer til mekaniske pianoer 

150085 suona [kinesisk trompeter] 

150087 synthesizers til musik 

150051 sækkepiber 

150067 tamburiner 

150068 tam-tam'er 

150077 tangenter til musikinstrumenter 

150015 tarmstrenge til musikinstrumenter 

150055 triangler [musikinstrumenter] 

150066 trommer [musikinstrumenter] 

150059 trommeskind 

150010 trommestikker  

150072 trompeter 

150016 trompeter [musikinstrumenter] 

150073 ventiler til musikinstrumenter 

150075 violiner 

150054 violinstole 

150076 xylofoner 
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Klasse 16 

 
Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotogra-

fier; papirhandlervarer(skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til hushold-

ningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke 

møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballe-

ringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

160355 absorberende ark af papir eller plastik til pakning af fødevarer 

160268 adresseplader til adresseringsmaskiner 

160005 adresseringsmaskiner 

160004 adressestempler 

160292 affaldsposer af papir eller plastic 

160020 akvareller 

160013 albummer 

160269 almanakker 

160307 ansigtsservietter af papir 

160330 apparater og maskiner til bogbinding [kontorudstyr] 

160219 apparater til montering af fotografier  

160263 apparater til vignettering  

160027 aritmetiske tabeller 

160021 arkitekturmodeller 

160045 armbånd til anbringelse af skriveredskaber 

160034 atlas 

160032 aviser 

160059 bakker til pengesortering og -tælling 

160173 befugtere til gummierede overflader [kontorartikler] 

160014 billeder 

160038 billetter 

160039 biologiske prøver [snit] til brug ved mikroskopi [undervisningsmateriale] 

160042 blokke [papirvarer] 

160031 blyanter 

160113 blyantsholdere 

160017 blyantspidsemaskiner, elektriske og ikke-elektriske 

160293 blyantspidsere, elektriske og ikke-elektriske 

160105 blyantstifter 

160142 blæk* 

160144 blækhuse 

160334 blækskafter [skriveredskaber] 

160335 blæksten [blækbeholdere] 

160051 blæksugere 

160285 boblefolie af plastik til emballering eller indpakning 

160237 bogbind 

160249 bogmærker 

160001 bogstaver af stål 

160018 bogstøtter 

160097 bogtryktyper 

160200 bordduge af papir 

160186 bordlinned af papir 

160295 bordservietter af papir 

160254 bordskånere af papir 

160037 bordskånere til ølkrus 
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160101 brevbakker 

160022 brevordnere 

160092 brevordnere [kontorrekvisitter] 

160183 brevpressere 

160189 brochurer 

160047 broderimønstre 

160095 bøger 

160036 bånd, gummierede [papirhandlervarer] 

160085 charteques [dokumentomslag] 

160333 checkhæfteetuier 

160016 cigarbånd 

160349 clipboards 

160010 clips til kontorbrug 

160011 clips til penneskafter 

160283 coasters af papir 

160126 diagrammer 

160361 dokumentholdere [kontorartikler] 

160346 dokumentlamineringsapparater til kontorbrug 

160085 dokumentomslag 

160128 duplikatorer 

160296 dækkeservietter af papir 

160130 emballagepapir 

160338 emballeringsmateriale af stivelse 

160365 emballeringsmaterialer [foring, fyld] af papir eller pap 

160176 etiketeringsapparater [håndredskaber] 

160308 etiketter, ikke af tekstil 

160333 etuier til checkhæfter 

160340 etuier til pas 

160224 falseknive til kontorbrug 

160081 faner til kartoteker 

160166 farvebeholdere til brug for kunstmalere 

160143 farvebånd 

160326 farvebånd til printere til computere 

160245 farvebånd til skrivemaskiner 

160090 farvelitografier 

160090 farvetryk 

160157 filtrermateriale i form af papir 

160156 filtrerpapir 

160064 fingerskånere [kontorartikler] 

160069 firkantede linealer 

160313 fiskelim til kontorbrug og til husholdningsbrug 

160286 flag af papir 

160282 flaskehylstre af pap eller papir 

160304 flaskeomslag af papir eller pap 

160345 fluesmækkere, ikke-elektriske [prægeapparater] 

160115 flødebeholdere af papir 

160288 folier af regenereret cellulose til indpakning 

160352 forme til modellérvoks [kunstnerartikler] 

160056 forseglingsmaskiner til kontorbrug 

160057 forseglingsmaterialer [papirhandlervarer] 

160147 fotografier [trykte] 

160220 fotografiholdere 

160221 fotograveringer 

160009 frankeringsmaskiner til kontorbrug 

160260 frimærker 

160049 fugtere til kontorbrug 

160356 fugtighedskontrolerende ark af papir eller plastik til pakning af fødevarer 
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160225 fyldepenne 

160366 fyldmaterialer af papir eller pap 

160163 galvanotypi 

160164 geografiske kort  

160165 glober 

160264 gluten [klæbestof] til papirhandlervarer eller husholdningsformål 

160168 grafiske fremstillinger og afbildninger 

160167 grafiske reproduktioner 

160028 graveringer 

160015 graveringer [kobberstik] 

160024 grifler til tavler 

160223 grundtegninger 

160311 gummi [klæbemiddel] til papirvarer og til husholdningsbrug 

160275 gummibånd til kontorbrug 

160312 gummieret lærred til kontorbrug 

160276 hagesmække af papir 

160076 hatteæsker af pap 

160171 hektografer 

160106 histologiske snit [undervisningsmateriale] 

160281 holdere til blyanter og penne 

160114 holdere til blyantstifter 

160003 holdere til klæbebånd [kontorredskaber] 

160258 holdere til stempler til forsegling 

160077 hulkort til jacquardvæve 

160093 hulleapparater til kontorbrug 

160141 hulleredskaber [kontorrekvisitter] 

160344 hyldepapir, parfumeret eller uparfumeret 

160010 hæfteklammer til kontorbrug 

160012 hæftemaskiner til kontorbrug 

160180 håndbøger 

160180 håndbøger [lærebøger] 

160306 håndklæder af papir 

160019 håndstøtter til malere 

160130 indpakningspapir 

160324 kaffefiltre af papir 

160270 kalendere 

160063 kalkerlærred 

160061 kalkermønstre 

160062 kalkerpapir 

160066 karbonpapir 

160278 karton af træmasse [papirhandlervarer] 

160075 karton* 

160092 kartoteker [kontorrekvisitter] 

160072 kartotekskort 

160080 kataloger 

160040 klichéer 

160290 klister til husholdningsbrug og som papirhandlervarer 

160267 klæbebånd til papirvarer og til husholdningsbrug 

160266 klæbestrimler til papirhandlervarer og til husholdningsbrug 

160223 konstruktionstegninger 

160159 kontorrekvisitter, ikke møbler 

160146 konvolutlukkemaskiner til kontorbrug 

160127 konvolutter 

160192 kopibøger med indskudt kalkerpapir 

160332 kopipapir [kontorartikler] 

160357 korrektionstape [kontorartikler] 

160103 korrekturvæske [kontorrekvisitter] 
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160104 korrekturvæsker til lystrykpapir 

160070 kort * 

160081 kortryttere til kartoteker 

160345 kreditkortprægere, ikke-elektriske 

160110 kridt til litografi 

160112 kridtholdere 

160102 kræmmerhuse af papir 

160253 kugler til kuglepenne 

160160 kulstifter 

160050 kunstnerpensler 

160284 lejlighedskort 

160026 ler til modellering  

160290 lim som papirhandlervarer eller til husholdningsformål 

160265 lim som papirhandlervarer og til husholdningsbrug 

160187 litografier 

160029 litografiske kunstværker 

160188 litografiske sten 

160250 lykønskningskort 

160336 lykønskningskort med musik 

160190 lysende papir 

160238 lærred til bogbinding 

160360 løbesedler 

160243 magasiner [tidsskrifter] 

160287 makuleringsapparater til kontorbrug 

160364 makuleringsstempler 

160358 malerbakker 

160030 malerier [billeder], indrammede eller uindrammede 

160216 malerlærred 

160273 malerpensler 

160215 malerruller 

160217 maleæsker til skolebrug 

160180 manualer  

160193 markeringskridt 

160359 markeringspenne [kontorartikler] 

160122 marmoreringskamme 

160236 materialer til bogbinding 

160230 mimeografer 

160196 modellermaterialer 

160197 modellerpasta 

160091 modellervoks, ikke til tandlægebrug 

160081 mærkesedler til kartoteker 

160068 notesbøger 

160203 nummeratører 

160337 nyhedsbreve 

160206 oblater 

160204 olietryk 

160108 omslag [papirhandlervarer] 

160119 overføringsbilleder 

160166 paletfarvebeholdere til brug for kunstmalere 

160207 paletter til malere 

160208 pantografer [tegneinstrumenter] 

160278 pap af træmasse [papirhandlervarer] 

160075 pap* 

160279 papir af træmasse 

160140 papir til elektro-cardiografer 

160067 papir til optagemaskiner 

160233 papir til radiogrammer 
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160006 papir* 

160074 papirark 

160244 papirbånd 

160231 papirbånd og -kort til optagelse af computerprogrammer 

160202 papirclips 

160209 papirhandlervarer [skriveredskaber og papirvarer] 

160306 papirhåndklæder 

160116 papirklemmer 

160291 papirknive [kontorartikler] 

160198 papirlommetørklæder 

160294 papirservietter til fjernelse af make-up 

160351 papirsløjfer 

160229 papirsurtepotteskjulere 

160191 papmaché 

160078 paprør 

160340 pasetuier 

160096 passere [tegneredskaber] 

160350 pegepinde, ikke-elektroniske 

160133 penalhuse 

160353 pengeclips 

160131 penne 

160134 penne af guld 

160299 penneskafter 

160148 penneviskere 

160093 perforatorer til kontorbrug 

160077 perforerede kort til jacquardvæve  

160210 pergamentpapir 

160046 pjecer [tryksager] 

160170 plader til gravering 

160007 plakater 

160305 plakater af papir eller pap 

160218 plasticfolie til indpakning 

160325 plasticfolie, udvidelig, til emballering 

160195 plasticmateriale til modellering 

160363 polymerbaseret modellervoks 

160228 portrætter 

160246 poser af papir eller plastic til emballering 

160174 postkort 

160232 prospekter [skitser] 

160153 protokoller [bøger] 

160129 raderinger 

160169 raderknive [til kontorbrug] 

160138 raderskjolde 

160135 radervand 

160107 redskaber til tegning af kurver 

160154 registre til kartoteker  

160235 regletter til trykkeribrug 

160027 regnetabeller 

160008 reklametavler af papir eller pap 

160184 ridsestifter til brug ved tegning 

160035 ringbind til løsblade 

160083 rosenkranse 

160354 samlekort til andet end spil 

160092 samlemapper [kontorrekvisitter] 

160082 sangbøger 

160162 satsbræt [typografi] 

160162 satsskibe [typografi] 
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160013 scrapbøger 

160052 segl [mærker] 

160149 segl [stempler] 

160055 segllak 

160259 seglæsker 

160274 selvklæbende bånd til husholdningsbrug og til brug som papirhandlervarer 

160328 selvklæbende etiketter [papirhandlervarer] 

160362 sideholdere 

160289 skabe til kontorrekvisitter 

160161 skabeloner af papir 

160327 skilte af papir eller pap 

160137 skjold [papirsegl] 

160248 skolerekvisitter [papirvarer] 

160303 skriftmodeller [forskrifter] 

160058 skrive- eller tegnehæfter 

160302 skriveetuier 

160300 skrivemapper [kontorartikler] 

160132 skrivemaskiner, elektriske og ikke-elektriske 

160118 skrivemaskinevalser 

160136 skrivematerialer 

160182 skrivepapir 

160242 skrivepenne  

160342 skrivepensler 

160349 skriveplader med papirklemme 

160343 skriveredskaber 

160023 skrivetavler 

160301 skrivetøj 

160255 skriveunderlag 

160111 skrædderkridt 

160166 skåle til vandfarver til kunstnere 

160201 sorte tavler 

160043 spoler til farvebånd 

160087 staffelier til malere 

160155 statuetter af papmaché [små figurer] 

160251 steatit til skrædderbrug 

160323 stegeposer til brug i mikrobølgeovne 

160053 stempelmærker 

160247 stempelpuder 

160261 stempelstativer 

160214 stenciletuier 

160226 stencilplader 

160227 stencils 

160211 stifter til pastelmaling 

160271 stivelsesklister til brug som papirhandlervarer eller til husholdningsbrug 

160150 stof til bogbinding 

160238 stofklæde til bogbinding 

160205 strimler af papir eller lærred til bogbinding 

160002 stålpenne 

160199 sværteark til duplikatorer 

160241 sværteark til maskiner til reproduktion af dokumenter 

160247 sværtepuder 

160054 sværtepuder til stempler 

160212 symønstre 

160246 sække af papir eller plastic til emballering 

160084 sættepulte [bogtryk] 

160025 sølvpapir 

160088 tal til trykning 
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160257 taster til skrivemaskiner 

160348 tavlerensere 

160348 tavlesvampe 

160041 tegneblokke 

160123 tegnebrætter 

160151 tegneetuier 

160125 tegneinstrumenter 

160109 tegnekridt 

160160 tegnekul 

160234 tegnelinealer 

160298 tegnelinealer i t-form 

160124 tegnematerialer 

160185 tegnepenne 

160331 tegneseriehæfter 

160048 tegnestifter 

160297 tegnevinkler 

160121 tegninger 

160298 t-formede tegnelinealer 

160033 tidsskrifter 

160094 toiletpapir 

160262 transparentpapir 

160178 trykkerisæt, transportable [kontorartikler] 

160175 tryksager 

160158 trykte formularer  

160147 trykte fotografier 

160172 trykte køreplaner  

160179 trykte publikationer 

160065 tryktyper 

160239 tråd til bogbinding 

160089 tusch 

160097 typer til typografi [tal og bogstaver] 

160177 underlag til trykkeribrug, ikke af tekstil 

160071 undervisningsmateriale [undtagen apparater] 

160229 urtepotteskjulere af papir 

160118 valser til skrivemaskiner 

160020 vandfarvemalerier 

160098 vinkelhager til brug for typografer 

160310 viscosefolie til emballage 

160139 viskelæder 

160138 viskeskjolde 

160339 vokspapir 

160094 WC-papir 

160347 xuanpapir til kinesisk malerkunst og kaligrafi 

160280 æsker af papir eller pap 

160259 æsker til segl 

160309 ætsenåle 
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Klasse 17 

 
Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke inde-

holdt i andre klasser; plastic i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isole-

ringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

170002 acrylharpiks [halvforarbejdet produkter] 

170115 antiblændende film til vinduer [tonet film] 

170091 asbest 

170078 asbestbeklædning 

170080 asbestdug 

170088 asbestfibre 

170044 asbestfilt 

170003 asbestforhæng [beskyttende] 

170035 asbestlagner 

170080 asbestlærred 

170081 asbestpakningsmateriale 

170087 asbestpap 

170071 asbestpapir 

170005 asbestskifer 

170079 asbeststof 

170010 balata 

170037 barkbeklædning til lydisolering 

170115 blændingshindrende film til vinduer [tonen film] 

170048 bremsebelægningsmateriale, halvforarbejdet 

170001 celluloseacetater, halvforarbejdede 

170033 cylindertætninger 

170034 dielektriske legemer [elektrisk isolerende legemer] 

170036 ebonit 

170036 ebonit [hårdgummi] 

170100 ebonitforme 

170100 ebonitforme [hårdgummi] 

170038 elastikgarn, ikke til brug i tekstiler 

170103 fiberglas til isolation 

170104 fiberglasstof til isolation 

170104 fiberglasstoffer til isolation 

170106 filtrermateriale i form af halvforarbejdet plastic, skum eller film 

170086 fittings til trykluftrør, ikke af metal 

170022 fleksible slanger [ikke af metal] 

170113 flydende gummi 

170059 folier af metal til isolering 

170053 folier af regenereret cellulose [ikke til indpakning] 

170074 forbindelsesslanger til kølere til befordringsmidler 

170112 formskum til blomsterarrangementer [halvforarbejdet] 

170089 forstærkningsmateriale, ikke af metal, til rør 

170108 forureningshindrende flydende spærringer 

170043 fugetætninger 

170030 fugetætninger til rør 

170103 glasfiber til isolation 

170063 glasuld til isolation 

170063 glasuld til isolering 

170070 glimmer, uforarbejdet eller delvis forarbejdet 
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170109 gummi til slidbanepålægning på dæk 

170017 gummi, rå eller halvforarbejdet 

170012 gummibånd til sylteglas 

170114 gummiopløsninger 

170018 gummipropper 

170004 gummiringe 

170050 guttaperka 

170048 halvforarbejdet bremsebelægningsmateriale 

170075 harpiks, syntetisk [halvforarbejdet] 

170049 isolationshandsker  

170099 isolatorer 

170098 isolatorer til elektriske ledninger 

170084 isolatorer til jernbanespor 

170094 isolatorer til kabler 

170107 isolerende bånd og strimler 

170057 isolerende fernis 

170045 isolerende filt 

170110 isolerende gips 

170103 isolerende glasfiber 

170049 isolerende handsker 

170116 isolerende ildfaste materialer 

170060 isolerende maling 

170052 isolerende olier 

170051 isolerende olier til transformere 

170058 isolerende præparater til isolering af bygninger imod fugt 

170056 isolerende væv 

170107 isoleringsbånd  

170023 isoleringsmaterialer 

170055 isoleringspapir 

170040 kalfatringsmateriale [tætningsmateriale] 

170042 kemiske kompositioner til reparation af utætheder 

170019 klapventiler af gummi 

170085 klæbebånd, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinsk brug og ikke til husholdningsformål 

170085 klæbestrimler, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinske formål og ikke til husholdningsbrug 

170039 koblingsforinger 

170096 kulstoffibre, undtagen til tekstiler 

170075 kunstharpiks [halvforarbejdet produkt] 

170064 latex [gummi] 

170066 lerkit 

170047 loddetråd af plastic 

170008 lydisolerende materialer 

170068 manchetter af gummi til beskyttelse af maskindele 

170026 materiale der forhindrer udstråling af varme fra kedler 

170024 materiale til forhindring af varmeudstråling  

170059 metalfolier til isolering 

170062 mineraluld [isolationsmateriale] 

170061 mineraluld [isoleringsmateriale] 

170068 muffer af gummi til beskyttelse af maskindele 

170043 pakninger  

170029 papir til elektriske kondensatorer 

170111 plastfolie til landbrugsmæssige formål 

170102 plasticfibre, ikke til brug i tekstiler 

170072 plasticfilm, ikke til emballage 

170072 plasticfolie, ikke til indpakning 

170097 plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand 

170101 polstringsmateriale af plastic eller gummi 

170073 rørforbindelser, ikke af metal 
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170073 rørforbindelsesled, ikke af metal 

170067 rørmuffer, ikke af metal 

170030 rørpakninger 

170117 rå eller delvist forarbejdet gummi 

170024 sammensatte masser til forhindring afvarmeudstråling 

170092 selvklæbende bånd, ikke papirhandlervarer og ikke til medicinsk brug eller til husholdningsbrug 

170061 slaggeuld [isoleringsmateriale] 

170025 slanger af tekstilmateriale 

170031 snore af gummi 

170104 stoffer af fiberglas til isolation 

170093 stopanslag af gummi 

170014 stopningsmateriale af gummi eller plastic 

170021 stødpuder af gummi 

170020 syntetisk gummi 

170075 syntetisk harpiks [halvforarbejdet produkt] 

170075 syntetisk, halvforarbejdet harpiks 

170077 sække af gummi til emballering 

170111 tildækninger af plastic til landbrugsmæssige formål 

170095 tråd af gummi, ikke til brug i tekstiler 

170105 tråd af plasticmaterialer, ikke til tekstilbrug 

170043 tætninger 

170041 tætninger til ekspansionsforbindelser 

170013 tætningsbånd 

170013 tætningslister 

170069 tætningsmasse til pakninger 

170040 tætningsmateriale 

170015 tætningsmaterialer 

170009 tætningsringe 

170076 underlagsskiver af gummi eller vulkaniserede fibre 

170006 vandslanger 

170065 vandslanger af lærred 

170009 vandtætningsringe  

170011 vandtætte pakninger 

170016 varmeisolerende materiale 

170032 vat til brug som pakningsmateriale [tætningsmateriale] 

170082 ventiler af gummi eller vulkaniseret fiber 

170083 viscosefolie, ikke til indpakning 

170046 vulkanfiber 

170046 vulkaniserede fibre 

170036 vulkanit 
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Klasse 18 

 
Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; 

skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sa-

delmagervarer.    

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

180001 alpestokke 

180073 attachétasker 

180123 babybæreseler 

180096 bandolerer af læder 

180054 beklædning til kæledyr 

180120 beslag til seletøj 

180017 bidsler [seletøj] 

180001 bjergstokke 

180041 borter [pynt] af læder til møbler 

180123 bæreseler til babyer 

180044 bæreseler til spædbørn 

180122 bæreslynger til spædbørn 

180045 dele af gummi til stigbøjler 

180083 dokumentmapper 

180111 dragtposer til rejsebrug 

180002 dyrehuder 

180005 dyreliner af læder 

180002 dyreskind 

180005 dyresnore af læder 

180054 dækkener til dyr 

180126 etuier til visitkort 

180100 feltvadsække 

180032 garvede huder 

180027 gedeskind 

180080 gjorde af læder 

180059 grimer  

180008 guldslagerhud 

180008 guldslagerskind 

180062 hageremme af læder 

180030 halsbånd til dyr 

180023 hatteæsker af læder 

180026 hestedækkener 

180121 hestesko 

180059 hovedtøj 

180112 hovedtøj 

180088 huder af kvæg 

180085 håndkufferter 

180086 håndtag til kufferter 

180060 håndtag til spadserestokke 

180077 håndtasker 

180042 imiteret læder 

180114 indkøbsnet 

180071 indkøbstasker 

180070 indkøbstasker på hjul 

180016 jagtstole 

180019 jagttasker [jagtudstyr] 
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180091 kasser af læder eller læderpap 

180053 knæbeskyttere til heste 

180088 kohuder 

180125 kreditkortetuier [punge] 

180115 kufferter 

180086 kufferthåndtag 

180005 liner af læder til dyr 

180042 læder, imiteret  

180039 læder, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

180041 læderbesætningsartikler til møbler 

180022 læderkarton 

180040 læderliner 

180116 læderovertræk til møbler 

180079 læderposer til emballering 

180036 læderremme 

180036 lædersnore 

180031 lædersnører 

180063 moleskin [læderimitation] 

180050 muleposer 

180028 mundkurve 

180061 nihalede katte [piske] 

180013 nodemapper 

180113 nøgleetuier 

180018 paraply- eller parasolstel 

180043 paraplyer 

180051 paraplyhylstre 

180068 paraplyhåndtag 

180003 paraplyringe 

180014 paraplystokke 

180066 parasoller 

180067 pelsskind 

180049 piske 

180061 piske til afstraffelse 

180079 poser af læder til emballering 

180010 punge 

180090 punge af metalnet 

180029 rejsekister [store kufferter] 

180078 rejsetasker 

180034 remme af læder [seletøj] 

180012 remme og lignende lædertøj til soldaters udrustning 

180035 remme til skøjter 

180012 remme til soldaters udrustning 

180081 ridesadler 

180011 ridetømmer 

180038 rygstrimler [dele af huder] 

180058 rygsække 

180004 sadelbomme 

180097 sadeldækkener 

180082 sadelmagervarer 

180006 sadelspænder 

180097 sadeltæpper til heste 

180117 sadelunderlag til hestesadler 

180021 seddelmapper 

180055 seletøj til dyr 

180120 seletøjsbeslag 

180033 seletøjsremme 

180057 skagler [seletøj] 
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180052 skeder af læder til bladfjedre 

180002 skind 

180020 skoletasker 

180096 skråremme af læder 

180096 skulderremme af læder 

180096 skulderstropper af læder 

180100 skuldertasker 

180056 skyklapper [seletøj] 

180040 snoede læderliner 

180015 spadserestokke 

180118 sportstasker* 

180025 stavsele [seletøj] 

180065 stel til håndtasker 

180119 stigbøjler 

180046 stigbøjleremme 

180007 stivere til paraplyer og parasoller 

180060 stokkehåndtag 

180016 stolstokke 

180092 store kufferter 

180076 strandtasker 

180079 sække af læder til emballering 

180009 tarme til pølsefabrikation 

180074 tasker til bjergbestigere 

180075 tasker til campister 

180118 tasker til sportsbrug* 

180124 tasker* 

180069 tegnebøger 

180084 toiletsæt til rejsebrug [lædervarer] 

180093 toilettasker, ikke indbyggede 

180011 trenser 

180072 tømmer af læder 

180117 underlag til hestesadler 

180094 vaskeskind, ikke til rengøring 

180087 ventiler af læder 

180126 visitkortholdere 

180047 værktøjstasker af læder, tomme  

180089 æsker af læder eller af læderpap 

180098 æsker af vulkanfiber 
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Klasse 19 

 
Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitu-

men; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

190245 afløbsrender til veje, ikke af metal 

190220 afløbsrør, ikke af metal 

190086 afstivningsbjælker, ikke af metal 

190233 akvariegrus 

190190 akvarier [bygninger] 

190234 akvariesand 

190003 alabast 

190002 alabasterglas 

190192 armeret glas  

190004 asbestcement 

190005 asbestmørtel 

190013 asfalt 

190014 asfaltbelægning 

190227 autoværn, ikke af metal 

190105 ballast 

190019 barakker 

190037 beg 

190160 beholdere af murværk 

190138 beklædning til skillevægge, ikke af metal 

190150 beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug 

190219 belægningsfliser, ikke af metal 

190023 beton 

190110 bindemateriale til vejreparation 

190040 bindemidler til fremstilling af briketter 

190017 bitumen 

190082 bituminøse belægningsmaterialer til tage 

190025 bituminøse produkter til bygningsformål 

190253 bjergkrystal  

190050 bjælkekonstruktioner, ikke af metal, til bygninger 

190083 bjælker, ikke af metal 

190228 brevkasser af murværk 

190200 brolægningsblokke, ikke af metal 

190202 buster af sten, cement eller marmor 

190197 byggematerialer, ikke af metal 

190061 bygninger, ikke af metal 

190045 bygnings pap 

190150 bygningsbeklædning, ikke af metal 

190150 bygningsbeklædningsmaterialer, ikke af metal 

190024 bygningselementer af beton 

190063 bygningsglas 

190223 bygningspaneler, ikke af metal 

190046 bygningspap [asfalteret] 

190141 bygningssten 

190027 bygningstømmer 

190083 bærebjælker, ikke af metal 

190125 bødkertræ 

190093 cement til ovne 
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190036 cement* 

190058 cementmaster 

190053 cementmørtel 

190057 cementplader 

190058 cementpæle 

190048 chamotte [ildfast ler] 

190199 cykelstativer, ikke af metal 

190167 drivhuse, transportable, ikke af metal 

190210 'drivhusrammer, ikke af metal 

190220 drænrør, ikke af metal 

190221 drænrørsventiler, ikke af metal eller plastic 

190069 døre, ikke af metal* 

190154 dørfyldinger, ikke af metal 

190209 dørkarme, ikke af metal 

190114 døroverliggere, ikke af metal 

190162 dørtrin, ikke af metal 

190090 filt til bygningsbrug 

190033 finér 

190034 finér af træ 

190213 fliser, ikke af metal, til bygningsbrug 

190188 flydedokke, ikke af metal, til fortøjning af både 

190022 foldedøre, ikke af metal 

190080 forgreningsrør, ikke af metal 

190217 forlængelsesstykker til skorstene, ikke af metal 

190198 forskalling, ikke af metal, til beton 

190185 forskallingsbrædder 

190254 forstærkede døre, ikke af metal 

190191 forstærkningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug 

190187 fortøjningspæle, ikke af metal 

190053 fugemasse 

190194 fuglebade [konstruktioner, ikke af metal] 

190241 gangbrædder, ikke af metal 

190016 gelændere 

190236 geotekstiler 

190064 gesimser, ikke af metal 

190102 gips 

190177 gitterværk, ikke af metal 

190063 glas til bygningsbrug 

190121 glasgranulater til vejmarkering 

190098 granit 

190081 gravhegn, ikke af metal 

190215 gravhvælvinger, ikke af metal 

190081 gravindhegninger, ikke af metal 

190225 gravmonumenter, ikke af metal 

190088 gravplader, ikke af metal 

190174 gravplader, ikke af metal 

190081 gravstedsindhegninger, ikke af metal 

190144 gravsten 

190099 grus 

190248 gulvbrædder af træ 

190147 gulve, ikke af metal 

190214 gulvfliser, ikke af metal 

190249 Gulvfliser, ikke af metal 

190135 hegn, ikke af metal 

190211 hvidler 

190156 hønsehuse, ikke af metal 

190140 hønsepinde 
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190056 ildfast cementbelægning 

190056 ildfast overtræk til cement 

190242 ildfaste byggematerialer, ikke af metal 

190239 insektskærme, ikke af metal 

190199 installationer, ikke af metal, til cykelparkering  

190180 isolerende glas til bygninger 

190103 jalousier [udvendige skodder], ikke af metal 

190176 jernbanesveller, ikke af metal 

190203 kabiner, ikke af metal 

190205 kabiner, ikke af metal, til sprøjtemaling 

190052 kalk 

190211 kalkmergel 

190043 kalksten 

190049 kamingesimser 

190111 kork [sammenpresset] 

190072 kridt i rå form 

190028 krydsfiner 

190097 kultjære 

190193 kunstgenstande af sten, cement eller marmor 

190142 kunstige sten 

190073 kvarts 

190039 ler til mursten 

190096 ler* 

190043 limsten 

190015 lister af træ til paneler 

190148 lofter, ikke af metal 

190115 lysende belægningssten 

190175 lysthuse [konstruktioner ikke af metal] 

190109 lægter, ikke af metal 

190116 macadam 

190118 magnesiacement 

190070 mandehulsdæksler, ikke af metal 

190020 markedsboder 

190120 marmor 

190124 master, ikke af metal 

190079 master, ikke af metal, til elektriske kraftledninger 

190048 materiale til chamottesten 

190247 mindeplader til grave, ikke af metal 

190089 mindesmærker, ikke af metal 

190226 mindesmærker, ikke af metal, til grave 

190117 monumenter, ikke af metal 

190126 mosaik til bygninger 

190182 mosaikvinduer 

190130 murbeklædning, ikke af metal 

190237 murbrokker 

190038 mursten 

190053 mørtel til bygningsbrug 

190075 nedløbsrør, ikke af metal 

190132 olivin til bygningsbrug 

190092 ovnkit 

190201 pap af træmasse til bygningsbrug 

190045 pap til bygningsbrug 

190062 papir til bygningsbrug 

190112 parketgulve 

190106 parketstave 

190158 perroner, præfabrikerede, ikke af metal 

190252 plader, ikke af metal, til bygningsbrug 
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190001 plakatsøjler, ikke af metal 

190127 plastisk træ 

190244 porfyr [sten] 

190153 porte, ikke af metal 

190228 postkasser af murværk 

190011 pottemagerler 

190047 pottemagerler [råmateriale] 

190128 profillister, ikke af metal, til bygninger 

190065 profillister, ikke af metal, til gesimser 

190243 præfabrikerede huse [samlesæt], ikke af metal 

190054 puds* 

190187 pullerter, ikke af metal 

190124 pæle, ikke af metal 

190079 pæle, ikke af metal, til elektriske kraftledninger 

190129 påstrygningsmidler [bygningsmaterialer] 

190108 raketafskydningsramper, ikke af metal 

190210 rammer til drivhuse, ikke af metal 

190095 rudeglas til bygningsbrug 

190216 røghætter, ikke af metal, til skorstene 

190101 rør af sandsten  

190232 rør til kanaler for tilløbsvand, ikke af metal 

190232 rør til sluserender, ikke af metal 

190235 rør, ikke af metal, til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer 

190231 sammenpresset bagasse af rør [byggematerialer] 

190166 sand, undtagen støbesand 

190100 sandsten til bygningsbrug 

190031 savet tømmer 

190059 schist 

190179 sidehængte vinduer, ikke af metal 

190137 signaltavler, ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske 

190168 silica 

190169 siloer, ikke af metal 

190006 skifer 

190007 skifer til tage 

190008 skiferpulver 

190060 skillevægge, ikke af metal 

190164 skilte til veje, ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske 

190165 skilte, ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske 

190055 skorstene, ikke af metal 

190212 skorstenshætter, ikke af metal 

190218 skorstensrør, ikke af metal 

190131 skotrender, ikke af metal, til bygningsbrug 

190066 skotrender, ikke af metal, til tage 

190139 skøjtebaner [konstruktioner, ikke af metal] 

190104 slagger [bygningsmaterialer] 

190143 slaggesten 

190205 sprøjtemalingsbåse, ikke af metal 

190136 spunspæle, ikke af metal 

190136 spunsvægge, ikke af metal 

190134 stakitpæle, ikke af metal 

190085 stalde, ikke af metal 

190170 statuer af sten, cement eller marmor 

190224 statuetter af sten, cement eller marmor 

190094 sten 

190146 stenhuggerarbejder 

190078 stilladser, ikke af metal 

190178 stive rør, ikke af metal, til bygningsbrug 
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190206 stolper, ikke af metal 

190091 støbeforme, ikke af metal 

190012 støbegrat 

190084 svinestalde, ikke af metal 

190084 svinestier, ikke af metal 

190196 svømmebassiner [konstruktioner, ikke af metal] 

190196 swimmingpools [konstruktioner, ikke af metal] 

190042 sænkekasser til bygning under vand 

190010 sølvsand 

190195 sømærker, ikke af metal og ikke lysende 

190162 sålbænke, ikke af metal 

190173 tagbeklædning, ikke af metal 

190240 tagbeklædning, ikke af metal, med indbyggede solceller 

190071 tagdækningsmateriale, ikke af metal 

190044 tagrender, ikke af metal 

190163 tagrør [til bygningsbrug] 

190009 tagspær 

190021 tagspåner 

190151 tagsten, ikke af metal 

190160 tanke af murværk 

190041 telefonbokse, ikke af metal 

190155 telegrafmaster, ikke af metal 

190172 terrakotta 

190029 tildannet tømmer 

190171 tjære 

190018 tjærebånd til bygningsbrug 

190119 transportable bygninger, ikke af metal 

190222 trapper, ikke af metal 

190074 trappetrin, ikke af metal 

190113 trappevanger [ikke af metal] 

190177 tremmeværk, ikke af metal 

190030 træ til fremstilling af husholdningsredskaber 

190125 træ til tønder 

190026 træ, halvforarbejdet 

190033 træfinér 

190035 træpaneler 

190149 træplanker til bygningsbrug 

190145 tufsten 

190246 tælleapparater ved indgange, ikke af metal 

190107 udendørs persienner, ikke af metal og ikke af tekstilmateriale   

190152 udspringsvipper, ikke af metal 

190157 underliggere, ikke af metal 

190076 vandledninger, ikke af metal 

190076 vandrør, ikke af metal 

190032 vejbelægning af træ  

190161 vejbelægningsmateriale 

190051 vejbelægningsmaterialer 

190051 vejbygningsmaterialer 

190122 vejmarkeringsmateriale i form af syntetiske materialer i ark og strimler 

190077 ventiler, ikke af metal og ikke af plastic, til vandledninger 

190123 vindfang, ikke af metal 

190182 vinduer med glasmalerier 

190068 vinduer, ikke af metal 

190183 vinduesglas til bygninger 

190181 vinduesglas, undtagen glas til vinduer i befordringsmidler 

190114 vinduesoverliggere, ikke af metal 

190208 vinduesrammer, ikke af metal 
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190133 vinduesskodder, ikke af metal 

190250 vingetagsten 

190067 vinkelbeslag, ikke af metal 

190238 vinyl til udvendig beklædning 

190184 volierer, ikke af metal [konstruktioner] 

190189 vægbeklædning, ikke af metal 

190251 vægfliser, ikke af metal 

190186 xylolith 
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Klasse 20 

 
Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kur-

veflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatnings-

stoffer for disse materialer eller af plastic. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

200106 arbejdsbænke 

200044 arkivskabe 

200072 bakker, ikke af metal* 

200019 bambus 

200255 bambusgardiner 

200267 begravelsesurner 

200068 beholdere, ikke af metal [oplagring, transport] 

200174 beholdere, ikke af metal og ikke af murværk 

200065 beholdere, ikke af metal, til flydende brændsel 

200123 beslag, ikke af metal, til vinduer 

200226 billedlister 

200190 billedrammelister 

200225 billedrammer 

200001 bistader 

200262 bloktrisse af plastic til rullegardiner 

200115 blomsterborde og -stativer [møbler] 

200024 boghylder 

200218 bolte, ikke af metal 

200188 borde af metal 

200070 borde* 

200169 bordplader 

200244 brevkasser, ikke af murværk og ikke af metal 

200032 broderirammer 

200081 bryggerkar , ikke af metal 

200163 brødkurve til bagerier 

200034 buffeter 

200196 bukke [møbler] 

200017 bundfældningstanke af træ til vin 

200223 buster af træ, voks, gips eller plastic 

200020 bænke [møbler] 

200265 bærestænger [åg] 

200033 børstebeslag 

200027 bånd af træ 

200051 chaiselonger 

200016 clips til kabler og rør, undtagen af metal 

200068 containere, ikke af metal [oplagring] 

200003 dekorationsgenstande af plastic til næringsmidler 

200067 diske [møbler] 

200085 divaner 

200231 drænrørsventiler af plastic 

200035 dyrehorn 

200179 dyrehove 

200010 dyreklør 

200232 dyvler, ikke af metal 

200194 dækstole 

200125 dørbeslag, ikke af metal 
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200273 dørgreb, ikke af metal 

200286 dørhamre, ikke af metal 

200273 dørhåndtag, ikke af metal 

200140 dørklinker, ikke af metal 

200283 dørklokker, ikke af metal, ikke elektriske 

200131 elfenben, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

200100 emballagebeholdere af plastic 

200239 figurer af træ, voks, gips eller plastic 

200106 filebænke 

200018 fiskeben, uforarbejdede eller delvist forarbejdede 

200127 flagstænger 

200219 flaskekapsler, ikke af metal 

200238 flaskekasser af træ  

200220 flaskelukker, ikke af glas, metal eller gummi 

200029 flaskepropper 

200220 flaskepropper, ikke af metal 

200031 flaskestativer 

200122 flueskabe, ikke af metal 

200069 flydende containere, ikke af metal 

200235 fodskamler 

200251 fortøjningsbøjer [ikke af metal] 

200241 frisørstole 

200284 fritstående skillevægge [møbler] 

200255 gardiner af bambus 

200101 gardinholdere, ikke af tekstilmateriale 

200176 gardinkroge 

200011 gardinringe 

200121 gardinruller 

200171 gardinskinner 

200177 gardinsnore 

200175 gardinstænger 

200118 geværstativer 

200064 giner 

200258 gåstole til småbørn 

200161 halmfletninger 

200159 halmmadrasser 

200042 haner, ikke af metal, til tønder 

200053 hattestativer 

200049 hjortegevirer 

200049 hjorteopsatse [gevirer] 

200104 hjul til oprulning af slanger, ikke af metal og ikke mekaniske 

200074 horn, uforarbejdet eller halvforarbejdet 

200138 hospitalssenge 

200157 hovedpuder 

200052 hovedstøtter [møbler] 

200126 huggeblok til brug for slagtere 

200226 hulkellister til billedrammer 

200058 hundehuse 

200009 huse til kæledyr 

200155 husnumre, ikke af metal, ikke lysende 

200230 hydrostatiske senge, ikke til medicinske formål 

200062 hylder til kartoteksskabe [møbler] 

200191 hylder til opbevaring 

200095 hylder til skrivemaskiner 

200056 hængsler, ikke af metal 

200257 høje barnestole 

200257 høje stole til børn 
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200274 håndholdte spejle [toiletspejle] 

200084 håndklædeautomater [fastsiddende], ikke af metal 

200276 håndklædestativer [møbler] 

200084 håndklædeudleveringsapparater, fastsiddende, ikke af metal 

200290 håndtag, ikke af metal, til badekar 

200142 håndtag, ikke af metal, til redskaber og værktøj 

200221 identifikationsarmbånd, ikke af metal 

200154 identitetsplader, ikke af metal 

200272 indendørs rullegardiner [møbler] 

200282 indendørs rullegardiner af tekstil 

200224 kabelklemmer, ikke af metal 

200173 kantninger af plastic til møbler 

200206 kar, ikke af metal, til blanding af mørtel 

200043 kartoteksskabe 

200228 kasser af træ eller plastic 

200238 kasser af træ til flasker 

200207 kasser, ikke af metal 

200256 kister til legetøj 

200268 klokkeuroer [dekorationer] 

200059 klædebøjler 

200166 knager, ikke af metal, til beklædningsgenstande 

200080 knager, ikke af metal, til knagerækker 

200075 knivskafter, ikke af metal 

200066 kommoder 

200037 kontormøbler 

200071 koraller 

200030 korkpropper 

200208 kosteskafter, ikke af metal 

200264 kradsebræt til katte 

200022 kravlegårde til småbørn 

200117 krybber 

200277 kuglegreb, ikke af metal 

200205 kunstgenstande af træ, voks, gips eller plastic 

200205 kunstværker af træ, voks, gips eller plastic 

200021 kurve til lystfiskere til opbevaring af fangede fisk 

200243 kurve, ikke af metal 

200199 kurvevarer 

200146 lastepaller, ikke af metal 

200184 laugbænke 

200256 legetøjskister 

200111 leskafter, ikke af metal 

200293 liggeunderlag 

200048 ligkistebeslag, ikke af metal 

200047 ligkister 

200201 lufthynder, ikke til medicinsk brug 

200202 luftmadrasser, ikke til medicinske formål 

200158 luftpuder, ikke til medicinsk brug 

200112 lukker til containere, ikke af metal 

200112 lukker, ikke af metal, til containere 

200063 lænestole 

200141 læsepulte 

200270 læsestativer [møbler] 

200055 læsseprofiler, ikke af metal, til jernbanevogne 

200099 løse måtter eller låg  til køkkenvaske 

200099 løse måtter til køkkenvaske 

200181 låse, ikke af metal, til befordringsmidler 

200240 låse, ikke elektriske og ikke af metal 



 

 120/195 

200079 madrasser* 

200122 madskabe, ikke af metal 

200064 mannequiner [udstillingsdukker] 

200229 massageborde 

200015 medicinskabe 

200098 merskum 

200093 mobile trapper, ikke af metal, til passagerer til ombordstigning 

200151 mobiler [til dekoration] 

200232 murpløkke, ikke af metal 

200233 muslingeskaller 

200113 møbelbeslag, ikke af metal 

200149 møbelhjul, ikke af metal 

200172 møbelhylder 

200088 møbelsnedkerarbejder 

200041 møbler 

200132 møbler af metal 

200206 mørtelbaljer, ikke af metal 

200097 møtrikker, ikke af metal 

200275 måtter til småbørnskravlegårde 

200154 navneskilte, ikke af metal 

200216 nitter, ikke af metal 

200130 nummerplader, ikke af metal 

200197 nøglebrætter 

200260 nøglekort af plastic, ikke-kodede og ikke magnetiske 

200288 oppustelige møbler 

200259 oppustelige reklameartikler 

200252 overtræk til brug ved opmagasinering af beklædningsgenstande 

200054 paller, ikke af metal 

200148 paneler af træ til møbler 

200164 paraplystativer 

200167 perleforhæng til dekoration 

200153 perlemor, ubearbejdet eller delvist bearbejdet 

200136 persienner til indendørs brug 

200116 piedestaler til urtepotter 

200096 plakater af træ eller plastic 

200002 plakattavler 

200076 planteelfenben [corozo] 

200244 postkasser, ikke af murværk og ikke af metal 

200204 presserav i plader 

200203 presserav i stænger 

200214 propper, ikke af metal 

200078 puder 

200271 puder til kæledyr 

200279 puslepuder til babyer 

200040 rammer af træ til bistader 

200005 rav 

200109 redekasser 

200008 redekasser til kæledyr 

200108 reoler [møbler] 

200294 ringe, ikke af metal, til nøgler 

200254 rulleborde [møbler] 

200266 rulleborde til computere [møbler] 

200281 rullegardiner af papir 

200272 rullegardiner til indendørs brug [møbler] 

200178 rør [flettemateriale] 

200291 rørbøjler, ikke af metal 

200287 savborde [møbler] 



 

 121/195 

200263 savbukke 

200007 senge til kæledyr 

200102 senge* 

200124 sengebeslag, ikke af metal 

200185 sengebunde   

200139 sengeruller, ikke af metal 

200026 sengestel af træ 

200077 sengeudstyr, undtagen sengelinned 

200137 servanter [møbler] 

200222 serveringsborde [rulleborde] 

200014 skabe 

200170 skabsdøre og -låger til møbler 

200147 skamler, ikke af metal 

200089 skildpaddeskal 

200045 skildpaddeskal, imitation 

200253 skilte af træ eller plastic 

200094 skolemøbler 

200036 skriveborde 

200180 skriveborde [chatoller] 

200095 skrivemaskinborde 

200152 skrivepulte 

200285 skruelåg, ikke af metal til flasker 

200215 skruer, ikke af metal 

200209 skruestikbænke, ikke af metal 

200038 skrædderbuster 

200195 skråmadrasser 

200192 skuffer 

200280 skyderigler, ikke af metal 

200165 skærmbrætter [møbler] 

200046 skærme til kaminer [møbler] 

200129 skånebetræk til beklædningsgenstande [garderobe] 

200103 slangetromler, ikke af metal, ikke mekaniske 

200183 sofaer 

200234 soveposer til camping 

200133 spanskrør 

200193 spejle 

200274 spejle, håndholdte [toiletspejle] 

200261 spejlfliser 

200025 spoler af træ til garn, silkesnore og lignende 

200104 spoler, ikke af metal og ikke-mekaniske, til oprulning af slanger 

200213 spunse, ikke af metal 

200213 spunstappe, ikke af metal, til tønder 

200292 stande til smykkeudstilling 

200187 statuer af træ, voks, gips eller plastic 

200239 statuetter af træ, voks, gips eller plastic 

200092 stiger af træ eller plastic 

200050 stole 

200050 stolesæder 

200162 stråborter 

200160 stråfletning, undtagen måtter 

200143 stråkurve 

200144 stumtjenere 

200105 stænger til trappebelægninger 

200242 stænger, ikke af metal 

200091 støttepinde til planter eller træer 

200182 sæder af metal 

200013 sølvbelagt glas [spejle] 
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200235 taburetter 

200198 tallerkenrækker 

200174 tanke, ikke af metal eller af murværk 

200217 tappe, ikke af metal 

200042 tappe, ikke af metal, til tønder 

200039 tavler til bistader 

200082 teborde [på hjul] 

200083 tegneborde 

200168 teltpløkke, ikke af metal 

200082 tevogne 

200135 tidsskrifthylder 

200189 toiletborde 

200128 transportkasser 

200145 transportpaller, ikke af metal 

200128 tremmekasser 

200023 tremmesenge 

200289 trædeskammel, ikke af metal 

200119 trætønder, ikke af metal 

200211 tøndebånd, ikke af metal 

200042 tøndehaner, ikke af metal 

200017 tønder af træ til dekantering af vin 

200210 tønder, ikke af metal 

200120 tøndestativer, ikke af metal 

200087 tøndestaver af træ 

200057 udstillingsstativer 

200134 udstillingsstativer til aviser 

200006 udstoppede dyr 

200156 udstoppede fugle 

200212 understel til regnemaskiner 

200116 urtepottestativer 

200236 vandrørsventiler af plastic 

200230 vandsenge, ikke til medicinsk brug 

200236 ventiler af plastic til vandledninger 

200186 ventiler, ikke af metal og ikke dele af maskiner 

200110 vifter til personlig brug, ikke-elektriske 

200123 vinduesbeslag, ikke af metal 

200081 vinfade, ikke af metal 

200200 vitriner [møbler] 

200266 vogne til computere [møbler] 

200064 voksmannequiner 

200150 vokstavler til honning 

200023 vuggekurve 

200278 væghængte pusleborde 

200142 værktøjshåndtag, ikke af metal 

200269 vævede markiser af træ [møbler] 

200269 vævede træmarkiser [møbler] 

200228 æsker af træ eller plastic 

200090 østersskaller 
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Klasse 21 

 
Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbør-

ster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halvforarbej-

det glas (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre 

klasser. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

210233 aerosolapparater, ikke til medicinsk brug 

210194 affaldsspande 

210337 akvariehætter 

210336 akvarier til indendørs brug 

210341 altankasser 

210067 askesigter [husholdningsredskaber] 

210301 baby-badekar, transportable 

210301 badekar til babyer, transportable 

210346 bagemåtter 

210145 bageplader 

210180 bakker af papir til husholdningsformål 

210267 bakker til husholdningsformål 

210240 barberkoste 

210241 barberkosteholdere 

210199 beholdere til husholdnings- eller køkkenbrug 

210326 blandeskeer [køkkenredskaber] 

210096 blendere, ikke-elektriske, til husholdningsbrug 

210312 blår til rengøring 

210244 bonbonnierer 

210080 boneapparater, ikke elektriske 

210219 bordopsatse 

210227 bordservice, undtagen knive, gafler og skeer 

210258 bordskånere, ikke af papir eller tekstil 

210214 bouillonkopper 

210350 bradepander 

210183 brusere til vandkander 

210310 brødkasser 

210017 brødkurve til husholdningsbrug 

210171 buksepressere 

210302 bure til husdyr 

210252 buster af  porcelæn, keramik, lertøj eller glas 

210055 børstehår 

210010 børstehår [animalske] 

210054 børstenbindermaterialer 

210071 børster til fodtøj 

210052 børster til lampeglas 

210304 børster til opvask 

210278 børster til rensning af tanke og containere 

210051 børster til toiletter 

210014 børster* 

210053 børstevarer 

210070 bålgryder 

210082 cocktailrystere 

210082 cocktailshakere  

210314 cocktailsrøreskeer 
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210328 dejskærere 

210277 desodoriseringsapparater til personlig brug 

210036 dispensere til papirhåndklæder 

210116 dispensere til toiletpapir 

210324 drejelige fade 

210034 drikkebeholdere 

210144 drikkedunke til brug ved sport 

210319 drikkeglas 

210086 drikkehorn 

210001 drikketrug 

210156 dryppeskeer [redskaber til madlavning] 

210012 dyser til vandslanger 

210345 elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter 

210251 elektriske børster, undtagen dele af maskiner 

210176 elektriske kamme 

210333 engangstallerkener 

210128 etuier til kamme 

210208 fade 

210129 fajance 

210129 fajancevarer 

210284 fiberglas, ikke til isolation og ikke til brug som tekstilmateriale 

210286 fiberglastråd, ikke til brug som tekstilmateriale 

210097 filtre til husholdningsbrug 

210281 fjerkoste 

210011 fjerkræringe 

210289 flakoner* 

210045 flasker 

210048 flaskeåbnere, elektriske og ikke-elektriske  

210351 fluefangere 

210069 fluesmækkere 

210002 fodertrug 

210071 fodtøjsbørster 

210099 forme til isterninger 

210079 forme til køkkenbrug 

210103 forme til madlavning 

210260 frituregryder, ikke-elektriske 

210138 frugtpressere, ikke-elektriske, til husholdningsbrug 

210089 frugtskåle 

210019 fuglebade* 

210059 fuglebure 

210085 glas [beholdere] 

210119 glas med emaljedekoration 

210149 glas som råmateriale eller i halvforarbejdet tilstand, undtagen bygningsglas 

210231 glas til ruder til befordringsmidler [halvforarbejdet] 

210229 glas, hvor elektriske ledere er indkorporeret 

210283 glasagtige siliciumfibre, ikke til tekstilbrug 

210009 glasampuller 

210040 glasballoner med kurveflet 

210044 glasbowler 

210022 glasflasker [beholdere] 

210009 glaskolber 

210033 glaskrukker 

210042 glaspropper 

210114 glaspulver til dekoration 

210152 glasuld, ikke til isolation 

210243 glasæsker 

210357 grillhandsker 
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210145 grillriste [køkkenredskaber] 

210356 grydelapper 

210101 gryder 

210066 grydesvampe af metal 

210026 grydesæt 

210154 grøntsagsfade 

210303 gulvklude 

210360 handsker til bilvask 

210321 handsker til havebrug 

210290 handsker til husholdningsbrug 

210141 handskeudvidere 

210321 havehandsker 

210073 hestestrigler 

210241 holdere til barberkoste 

210132 holdere til blomster- og planterarrangementer 

210306 husdyrsafføringsbakker 

210332 hvidløgspressere [køkkenredskaber] 

210027 hældetude 

210337 hætter til akvarier 

210178 hæverter til vinsmagning 

210334 håndklædestænger og -ringe 

210206 håndsprøjter til blomster og planter 

210055 hår til børster 

210261 ikke-elektriske bærbare kølebeholdere 

210353 ikke-elektriske dampkogere til madlavning 

210355 ikke-elektriske knusere til husholdningsbrug 

210336 indendørsakvarier 

210338 indendørsterrarier [vivarium] 

210305 indendørsterrarier til planteavl 

210150 insektfangere 

210046 isolerende flasker 

210323 isotermiske tasker 

210196 isspande 

210099 isterningeforme 

210058 kabaret [serveringsbakke] 

210256 kaffefiltreringsapparater, ikke elektriske 

210287 kaffekander, ikke elektriske 

210254 kaffekværne, hånddrevne 

210257 kaffepercolatorer, ikke elektriske 

210255 kaffeservicer [bordservice] 

210328 kagedejsudstikkere 

210317 kagedåser 

210142 kageforme 

210317 kagekrukker 

210175 kageruller 

210177 kageskeer 

210110 kamme [grove] 

210075 kamme til dyr 

210076 kamme* 

210245 kandelabre [lysestager] 

210271 kander 

210063 karafler 

210306 kasser til husdyrs afføring 

210036 kasser til udlevering af papirhåndklæder 

210065 kasseroller 

210181 kasseroller af lertøj 

210246 kedler, ikke elektriske 
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210068 keramik til husholdningsbrug 

210303 klude til gulvvask 

210077 klude til rengøring 

210223 knapkroge 

210090 knivstole til borddækning 

210220 kopper 

210318 kopper af pap eller plastic 

210349 kosmetiske spatler 

210020 koste 

210092 krukkelåg 

210271 krukker 

210160 krummebakker 

210232 krus 

210318 krus af pap eller plastic 

210074 krybber til dyr 

210122 krydderisæt [glas og krukker] 

210098 krystalvarer 

210039 kummer 

210234 kunstgenstande af porcelæn, keramik, lertøj eller glas 

210266 kurve til husholdningsbrug 

210162 kværne til husholdningsbrug [hånddrevne] 

210272 køkkenbeholdere 

210357 køkkenhandsker 

210158 køkkenkværne, ikke-elektriske 

210273 køkkenredskaber 

210047 køleflasker 

210155 likørstel 

210084 limpotter 

210348 lommelærker 

210091 lukker til grydelåg til kogekar 

210295 lyseslukkere 

210245 lysestager 

210352 lyskrukker [holdere] 

210242 lysmanchetter 

210269 låg til fade 

210031 låg til smørskåle 

210291 lågkrus 

210325 madkasser 

210274 madlavningsredskaber, ikke-elektriske 

210358 madpensler 

210140 madspande 

210157 majolika 

210344 make-up fjerneapparater 

210354 makeupsvampe 

210230 malede glasvarer 

210064 menukortholdere 

210339 moppevridere 

210161 mosaik af glas, ikke til bygningsbrug 

210183 mundstykker til vandkander 

210216 musefælder 

210167 mælkeglas 

210192 natpotter 

210050 neglebørster 

210078 nipsting af porcelæn 

210327 nudelmaskiner, hånddrevne 

210057 olie-eddikeflasker til platmenager 

210166 opalglas 
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210304 opvaskebørster 

210265 osteklokker 

210357 ovnhandsker 

210340 papirkurve 

210173 papirtallerkener 

210056 parfumebrændere 

210228 parfumeforstøvere 

210185 peberbøsser 

210184 peberkværne, hånddrevne 

210359 pipetter med gummibold 

210238 piskere, ikke elektriske 

210134 piskere, ikke elektriske, til husholdningsformål 

210107 plader til at forhindre mælk i at koge over 

210292 platmenager 

210186 polereapparater og -maskiner, ikke elektriske, til husholdningsbrug 

210080 polereapparater, ikke elektriske 

210294 polerehandsker 

210100 polerelæder 

210187 polerematerialer, undtagen polerepræparater, papir og sten 

210189 porcelænsvarer 

210193 pottemagervarer 

210153 potter 

210043 proptrækkere, elektriske og ikke-elektriske  

210195 pudderdåser 

210148 pudderkvaster 

210268 pudsetvist af bomuldsrester 

210164 redeæg, kunstige 

210159 redskaber til husholdningsbrug 

210087 redskaber til kosmetisk brug 

210115 rejsenecessaire 

210077 rengøringsklude 

210104 rengøringsredskaber [håndredskaber] 

210168 rengøringssvampe 

210018 ringe til fuglemærkning 

210197 rivejern til køkkenbrug 

210198 rottefælder 

210231 rudeglas til befordringsmidler [halvforarbejdet] 

210139 røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug 

210314 rørepinde til cocktails 

210326 salatbestik [køkkenredskaber] 

210203 salatskåle 

210204 saltbøsser 

210204 saltkar 

210102 serveringsskeer [bordservice ] 

210207 service [spisestel] 

210210 servietholdere 

210200 servietringe 

210174 sier 

210088 sier til husholdningsbrug 

210118 sifoner til kulsyreholdigt vand 

210061 sigter [husholdningsredskaber] 

210283 siliciumfibre, glasagtige, ikke til tekstilbrug 

210279 skilte af porcelæn og glas 

210120 skoblokke 

210213 skohorn 

210120 skolæste 

210264 skopudseapparater, ikke elektriske 
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210194 skraldebøtter 

210137 skurebørster 

210259 skuresvampe til køkkenbrug 

210169 skærebrætter til brød 

210108 skærebrætter til køkkenbrug 

210039 skåle 

210025 skåle [beholdere] 

210331 slibesvampe til skrubning af huden 

210094 slipsepressere 

210308 smeltet kisel [halvforarbejdet], undtagen til bygningsbrug 

210030 smørskåle 

210285 små figurer af porcelæn, keramik, lertøj eller glas 

210316 småkageskærere 

210211 sorbetières [redskaber til fremstilling af sorbet] 

210023 spande 

210127 spande af vævede stoffer 

210224 sparebøsser 

210330 spatler [køkkenredskaber] 

210143 spejlglas [råmateriale] 

210049 spid af metal til køkkenbrug 

210311 spisepinde 

210207 spisestel 

210315 sprøjteposer [til konditorbrug] 

210206 sprøjter til vanding af blomster og planter 

210039 spølkum 

210146 stativer til stegeriste 

210112 stativer til strygejern 

210217 statuer af porcelæn, keramik, lertøj eller glas 

210285 statuetter af porcelæn, keramik, lertøj eller glas 

210136 stegepander 

210145 stegeriste 

210178 stikhæverter til vin 

210028 strigler 

210179 strygebrætter 

210221 strækkerammer til beklædningsgenstande 

210334 stænger og ringe til håndklæder 

210282 støveklude 

210125 støvekoste 

210111 støvfjerningsindretninger, ikke-elektriske 

210041 støvleknægte 

210347 støvlelæste 

210005 ståluld til rengøring 

210342 sugerør 

210218 sukkerskåle 

210214 suppeskåle 

210135 svabere 

210280 svampe til husholdningsformål 

210168 svampe til rengøring 

210123 svampe til toiletbrug 

210124 svampeholdere 

210188 svinebørster 

210329 svupperter 

210033 sylteglas 

210040 syreballoner 

210117 sæbedispensere 

210037 sæbeetuier 

210191 sæbeholdere 
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210191 sæbeskåle 

210037 sæbeæsker 

210235 tallerkener 

210173 tallerkener af papir 

210333 tallerkener til engangsbrug 

210250 tandbørster 

210276 tandbørster, elektriske 

210275 tandstikholdere 

210105 tandstikkere 

210320 tandtråd 

210038 tedåser 

210343 tehætter 

210222 tepotter 

210046 termoflasker 

210338 terrarier til indendørs brug [vivarium] 

210209 teservicer [bordservice] 

210288 tesier 

210248 teæg 

210093 tilpassede betræk til strygebrætter 

210170 tilpassede picnickurve, inklusivt service 

210147 tjærekoste, langskaftede 

210051 toiletbørster 

210115 toiletnecessaire 

210116 toiletpapir dispensere 

210335 toiletpapirholdere 

210225 toiletredskaber 

210335 toiletrulleholdere 

210121 tragte 

210270 trefødder [bordredskaber] 

210236 trykkogere, ikke elektriske 

210008 tæppebankere [håndredskaber] 

210021 tæppefejeredskaber 

210177 tærteskeer 

210313 tøjklemmer 

210126 tørrestativer til vasketøj 

210163 uldaffald til rengøring 

210212 underkopper 

210226 urner* 

210133 urtepotter 

210253 urtepotteskjulere, ikke af papir 

210309 vaffeljern, ikke elektriske 

210262 vandapparater til rengøring af tænder og gummer 

210039 vandfade 

210013 vandingsindretninger 

210016 vandkander 

210015 vandspredere 

210007 varmeisolerede beholdere til næringsmidler 

210062 varmeisolerende beholdere 

210035 varmeisolerende beholdere til drikke 

210322 varmepander, ikke elektrisk opvarmede 

210239 varmere til sutteflasker, ikke elektriske 

210190 vaser 

210106 vaskebaljer 

210006 vaskebrætter 

210263 vaskeskind til rengøring 

210116 WC-papir dispensere 

210335 WC-papirholdere 
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210165 æggebægre 

210243 æsker af glas 

210215 øjenbrynsbørster 

210032 ølkrus 
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Klasse 22 
 

Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i 

andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet 

tekstilfibermateriale. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

220016 affaldssilke 

220073 afklippet uld 

220054 bast 

220055 begtråd 

220086 bindegarn, ikke af metal, til anvendelse i landbrugsøjemed 

220014 blår 

220026 blår af bomuld 

220025 bomuld, ubehandlet 

220090 bomuldsaffald til brug som polstringsmateriale 

220090 bomuldsrester til brug som stopningsmateriale 

220081 bærebånd, ikke af metal, til håndtering af læs [gjorde] 

220078 bånd til indpakning eller indbinding, ikke af metal   

220045 bånd til persienner 

220112 bånd, ikke af metal 

220009 camouflagenet 

220028 dun [fjer] 

220065 dyrehår 

220029 edderdun 

220091 emballagereb 

220032 emballagesnor 

220070 espartofibre 

220018 fibre fra kokos 

220011 fiskenet 

220064 fjer som polstringsmateriale 

220057 fjer til sengetøj 

220080 flaskeemballage af strå 

220080 flaskehylstre af strå 

220080 flaskeomslag af strå 

220048 fuglenet 

220031 fyldmateriale til pakning, ikke af gummi, plastic, papir eller pap 

220072 fåreuld 

220082 gjorde, ikke af metal, til håndtering af læs 

220037 glasagtige siliciumfibre til tekstilbrug 

220093 glasfiber til brug som tekstilmateriale 

220101 grunduldsrester 

220044 græsser til udstopning 

220062 halm til brug som polstringsmateriale 

220013 hamp 

220015 hampegjorde 

220088 hejsesnore til vinduer 

220027 hestehår 

220043 hængekøjer 

220046 jute 

220084 kabeltove, ikke af metal 

220012 kamelhår 

220047 kapok 



 

 132/195 

220051 kartet uld 

220019 kokoner 

220018 kokosfibre 

220087 kulstoffibre til tekstiler 

220052 kæmmet uld 

220107 ligposer 

220102 markiser af syntetiske materialer 

220058 markiser af tekstilmateriale 

220042 negbånd, ikke af metal 

220009 net til camouflage 

220094 net* 

220109 netindhegninger til fiskeopdræt 

220049 netværk 

220075 overtræk til befordringsmidler, ikke tilpassede 

220111 persienner til udendørs brug af tekstilmaterial 

220022 piskesnor 

220092 plasticfibre til brug i tekstiler 

220007 polstringsmaterialer 

220030 polstringsmaterialer, ikke af gummi, plastic, papir eller pap 

220069 poser af tekstilmateriale til emballering 

220104 postsække 

220002 presenninger 

220075 presenninger til befordringsmidler, ikke tilpassede 

220085 presenninger til camouflage 

220067 rafiabast 

220066 ramiefibre 

220021 reb* 

220023 rebstiger 

220082 remme, ikke af metal, til håndtering af læs 

220056 rå hørlærred 

220025 råbomuld 

220056 rålærred [hør] 

220008 råsilke 

220006 savsmuld 

220016 schappe [råsilkeaffald] 

220059 sejl 

220105 sejl til skisejling 

220110 sejldug til sejl 

220035 sejlgarn 

220038 sejlgarn af papir 

220039 sejlgarn til net 

220036 sejsing 

220081 seler eller stropper, ikke af metal, til håndtering af læs 

220037 siliciumfibre, glasagtige, til tekstilbrug 

220077 sisal 

220105 skisejl 

220083 slynger, ikke af metal, til håndtering af læs 

220103 slæbetov til biler 

220103 slæbetrosser til biler 

220089 snore til billedophængning 

220022 snore til piske 

220108 snurpenoter 

220108 snurrevod 

220045 stigebånd til persienner 

220007 stopningsmateriale 

220040 stopningsmateriale af silke [silkeblår] 

220041 stopningsmateriale af uld 
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220030 stopningsmateriale, ikke af gummi, plastic, papir eller pap 

220003 strimler til opbinding af vin 

220082 stropper, ikke af metal, til håndtering af læs 

220069 sække af tekstilmateriale til emballering 

220068 sække til transport og opbevaring af materialer i løs vægt [bulk] 

220074 tang [stoppemateriale] 

220010 tekstilfibermateriale, ubehandlet 

220076 tekstilfibre 

220071 telte 

220020 tove, ikke af metal 

220004 træspåner 

220005 træuld 

220079 tråd, ikke af metal, til emballering og til bindeformål 

220026 tvist 

220010 ubehandlet tekstilfibermateriale 

220033 uld til polstring 

220073 uld, afklippet 

220051 uld, kartet 

220052 uld, kæmmet 

220050 uld, ubehandlet eller behandlet 

220041 uldstopningsmateriale 

220106 vaskeposer til trikotage 

220060 vat til filtrering 

220061 vat til polstring og udstopning 

220001 ventilationsskærme af stof til mineskakter 
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Klasse 23 

 
Garn og tråd til brug for tekstiler. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

230002 bomuldsgarn 

230002 bomuldstråd 

230003 broderegarn og -tråd 

230031 chenillegarn 

230019 elastiktråd og garn til brug i tekstiler 

230017 fiberglastråd til brug som tekstilmateriale 

230001 garn* 

230018 gummitråd til tekstilbrug 

230005 hampetråd og -garn 

230013 hørtråd og -garn 

230011 jutetråd og -garn 

230012 kamgarn 

230006 kokosfibergarn 

230032 metaltråd til broderier 

230014 rayontråd- og garn 

230007 silketråd og -garn 

230008 spundet bomuld  

230016 spundet silke  

230010 spundet tråd og garn 

230012 spundet uld 

230015 stoppegarn og -tråd 

230009 sytråd og -garn 

230020 tråd af plasticmaterialer til tekstilbrug 

230001 tråd* 

230004 uldgarn 

230004 uldtråd 

 

 

 

  



 

 135/195 

 

Klasse 24 

 
Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

240087 ansigtshåndklæder af tekstilmateriale 

240119 badeforhæng af tekstil eller plastic 

240055 badehandsker [vaskeklude] 

240005 badelinned, undtagen beklædning 

240007 billardklæde 

240031 bolster til dynevår 

240054 bombasin [tætvævet bomuldsstof] 

240028 bomuldsstoffer 

240033 bordduge, ikke af papir 

240070 bordlinned, ikke af papir 

240022 bordløbere 

240076 bordservietter af tekstilmateriale 

240097 bordskånere, ikke af papir 

240011 brokade 

240111 chenillestof 

240023 cheviot [vævet stof] 

240096 coasters [bordlinned] 

240035 crepestoffer 

240036 crepon [stof af uld eller silke] 

240037 damask 

240045 dyner 

240113 dækkeservietter, ikke af papir 

240082 dørforhæng 

240045 edderdunsdyner [duntæpper] 

240046 elastisk vævet materiale 

240090 espartofiberstof 

240006 faner 

240104 fiberglasstoffer til brug som tekstilmateriale 

240027 filt* 

240105 filtrermateriale af tekstil 

240106 filtunderlag til trykkeribrug 

240042 flag, ikke af papir 

240043 flagdug 

240050 flonel [tekstilstof] 

240026 fløjl 

240039 forstoffer af tekstilmateriale 

240020 forstoffer til fodtøj 

240085 gardiner af tekstilmateriale eller af plastic 

240047 gardinholdere af tekstilmateriale 

240056 gaze [florstof] 

240058 groft sækkelærred  

240057 gummieret lærred [ikke papirhandlervarer] 

240018 hampelærred 

240019 hattefor af tekstilmateriale [stykvarer] 

240016 hessian 

240071 husholdningslinned [ikke beklædning] 

240044 hvergarn 

240067 hørlærred 
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240072 håndklæder af tekstilmateriale 

240098 ikke-vævede tekstilstoffer 

240062 jerseystof 

240063 jutestof 

240095 kalico [bomuldsstof] 

240015 kanvas til gobelin og broderi 

240095 kattun [bomuldsstof] 

240013 klædestoffer* 

240040 lagener af tekstilmateriale 

240100 lagenposer til soveposer 

240041 liglagener 

240078 lommetørklæder af tekstilmateriale 

240030 madrasbetræk 

240074 madrasbolster 

240073 marabout [silkestof] 

240077 moleskin [tekstilstof] 

240079 moskitonet 

240102 mærkater af tekstil 

240102 mærkesedler af tekstil 

240004 møbelstoffer 

240054 olmerdug 

240053 ostelærred 

240075 overtræk af plastic til møbler 

240075 plasticovertræk til møbler 

240081 plasticstoffer [erstatninger for tekstil] 

240082 portierer 

240115 pudebetræk 

240080 pudevår 

240112 pyntestykker til hovedpuder 

240049 påtegnet stof til broderi 

240083 ramie [vævet stof] 

240084 rayonstof 

240034 rejsetæpper [plaider] 

240069 rudemønstret linned  

240068 sengelinned 

240029 sengetæpper 

240032 sengetæpper af papir 

240099 sengetøj 

240101 servietter af tekstil til fjernelse af make-up 

240076 servietter af tekstilmateriale 

240009 sigtedug 

240088 silke [vævet stof] 

240060 silkestoffer til trykmønstre 

240059 skånebetræk til møbler 

240010 stivlærred 

240013 stoffer af tekstil* 

240021 stoffer til fodtøj 

240116 stoffer til tekstilbrug 

240038 stoffer til undertøj 

240003 stoffer, der er skindimitation 

240093 stores [netgardiner] 

240093 stores [undergardiner] 

240092 strikvævede stoffer 

240051 sundhedsflonel 

240016 sækkelærred 

240091 taft 

240012 tekstilmateriale 
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240117 tekstilovertræk til møbler 

240008 tekstilstof* 

240013 tekstilstoffer* 

240002 tekstilstoffer, der er uigennemtrængelige for luftarter, til luftballoner 

240118 tilpassede betræk af tekstil til toiletsæder 

240061 trykt kattunlærred 

240089 tyl 

240064 uldent stof 

240120 underlagsklæde til bleskift af småbørn 

240052 vadmel [tekstilstof] 

240114 vattæpper 

240048 viskestykker 

240025 voksduge [bordduge] 

240103 vægdraperier af tekstil 

240001 vævede stoffer, klæbende ved varmepåvirkning 

240017 vævet stof af hamp  

240008 vævet stof* 

240094 zefyr [tekstilstof] 
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Klasse 25 

 
Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

250117 advokatkapper 

250092 babytøj 

250125 badebukser 

250126 badedragter 

250124 badehætter  

250158 badehætter til brusebad 

250127 badekåber 

250004 badesandaler 

250105 badesko 

250005 badetøfler 

250148 bandanas 

250009 baretter 

250122 beklædning af papir 

250002 beklædning til motorcyklister  

250045 beklædningsgenstande* 

250064 benklæder 

250088 benvarmere 

250048 beslag af metal til fodtøj 

250100 bispehuer 

250058 blebukser [beklædning] 

250011 boaer [pelskraver] 

250023 boksershorts 

250114 brystholdere 

250084 brystklæde til nonner 

250064 bukser 

250083 buksestropper 

250031 bælter [beklædningsgenstande] 

250147 chemiser [undertøj] 

250053 combinations [undertøj] 

250073 espadriller 

250019 fedtlæderstøvler 

250159 fiskeveste 

250016 flikker til fodtøj 

250075 fodboldsko 

250075 fodboldstøvler 

250133 fodposer, ikke-elektrisk opvarmede 

250003 fodtøj* 

250096 forklæder 

250008 forstærkninger til strømpehæle 

250086 frakker 

250068 færdigsyet for [dele af beklædning] 

250077 gabardinefrakker 

250080 galoscher 

250062 gamascher 

250083 gamaschestropper 

250085 gymnastiksko 

250149 gymnastiktøj 

250128 hagesmække, ikke af papir 
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250021 halstørklæder 

250067 handsker [beklædning] 

250046 hatte 

250028 hatteforme 

250046 hattemagervarer 

250101 hjemmesko 

250079 hofteholdere 

250033 housecoats 

250047 hovedbeklædning 

250012 huer 

250131 hæle 

250116 hælflikker til fodtøj 

250027 hætter [hovedbeklædning] 

250076 høje hatte 

250041 indlægssåler 

250121 jakker 

250089 jerseytrøjer 

250034 jumpers [pullovers] 

250024 kalotter 

250153 karnevalskostumer 

250030 kasketskygger 

250012 kasketter 

250010 kitler 

250025 kjoleliv 

250109 kjoler 

250171 knickers 

250134 knopper til fodboldsstøvler 

250063 knæbukser 

250057 konfektion [beklædning] 

250055 korseletter 

250078 korsetter 

250044 kortærmede bluser 

250044 kortærmede skjorter 

250153 kostumer til karneval 

250020 kraver  [beklædningsgenstande] 

250088 leggings [benvarmere] 

250168 leggings [bukser] 

250093 liberier 

250106 lommer til beklædning 

250150 læderimiteret tøj 

250151 lædertøj 

250050 løse flipper 

250095 manchetter [beklædning] 

250098 manipler [armbind til messepræster] 

250152 mantiller 

250120 matrosbluser 

250035 messehagler 

250174 messeskjorter 

250100 mitraer [bispehuer] 

250099 muffedisser 

250097 muffer [beklædning] 

250090 nederdele 

250016 næser til fodtøj 

250010 overalls 

250115 overfrakker 

250061 overlæder til fodtøj 

250142 pandebånd [beklædning] 
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250162 papirhatte [beklædningsgenstande] 

250143 parkacoats 

250102 peleriner [skulderslag] 

250074 pelsstolaer 

250049 pelsværk [beklædning] 

250160 pengebælter [beklædning] 

250165 ponchoer 

250034 pullovers 

250108 pyjamasser 

250161 pyntelommetørklæder 

250118 rande til fodtøj 

250111 sandaler 

250154 sarier 

250166 saronger 

250018 seler 

250032 sjaler 

250167 skihandsker 

250103 skindforede frakker 

250145 skistøvler 

250043 skjortebryster 

250042 skjorter 

250130 sko* 

250164 skorts 

250001 skridhindrende indretninger til fodtøj 

250001 skridsikre indretninger til fodtøj 

250072 skulderstykker til skjorter 

250070 skærf til brug som beklædning 

250144 skørter 

250060 slips 

250157 sløjfeslips 

250123 slør [beklædning] 

250033 slåbrokke 

250037 sokkeholdere 

250036 sokker 

250170 solkasketter 

250163 sovemasker 

250056 spadseredragter 

250169 spencerkjoler 

250132 sportssko * 

250141 sportsstøvler * 

250094 sportstrøjer 

250104 strandbeklædning 

250105 strandsko 

250071 strikkede beklædningsgenstande 

250051 strømpebukser 

250038 strømpebånd  

250039 strømpeholdere 

250006 strømper 

250016 stød til fodtøj 

250014 støvler* 

250040 støvleskafter 

250015 støvletter 

250007 svedabsorberende strømper 

250054 svedabsorberende undertøj 

250034 sweaters 

250120 sømandstrøjer 

250129 såler til fodtøj 
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250013 trikotagevarer  

250051 trikoter 

250171 trusser 

250110 træsko 

250121 trøjer 

250155 t-shirts 

250156 turbaner 

250101 tøfler 

250150 tøj af imiteret læder 

250065 tøj til cyklister  

250069 tørklæder 

250112 underbukser 

250146 underkjoler 

250144 underskørter 

250022 undertrøjer 

250026 undertøj 

250119 uniformer 

250173 valenki [filtstøvler] 

250052 vandskidragter 

250087 vandtæt beklædning 

250082 veste 

250066 yderbeklædning 

250017 ærmeblade 

250172 ærmeløse sportstrøjer 

250059 ørevarmere [beklædning] 
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Klasse 26 

 
Kniplinger og broderier, bånd og kantebånd.; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kun-

stige blomster. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

260128 applikationer [sy- og besætningsartikler] 

260024 armbind [tilbehør til beklædning] 

260113 badges [pyntemærker] 

260058 bindenåle til fremstilling af fiskenet 

260019 blonder til kantninger 

260048 blusehægter 

260069 bogstaver til mærkning af linned 

260064 borter til beklædning 

260027 brocher [tilbehør til beklædningsgenstande] 

260051 broderenåle 

260028 broderier 

260116 burrebånd 

260031 bæltespænder 

260076 bånd [sy- og besætningsartikler] 

260037 chenillefrynser [possementvarer] 

260119 cykelklemmer 

260095 elastikbånd 

260101 emblemer, ikke af ædle metaller 

260014 falske skæg  

260057 festoner [broderi] 

260050 fingerbøl 

260012 fiskebensstivere til korsetter 

260082 fjer, som tilbehør til beklædning 

260046 flipstivere 

260084 flæser til kjoler 

260084 flæser til nederdele 

260060 frynser 

260074 fuglefjer [tilbehør til beklædning] 

260019 galoner 

260071 glimmerpailletter 

260075 glitter eller glimmer [pynt til tøj] 

260075 glitterguld til beklædning 

260094 guldbroderier 

260025 gå-seler til småbørn 

260125 hair extensions 

260006 hæftenåle 

260052 hægter til beklædningsgenstande 

260033 hægter til fodtøj 

260052 hæklenåle 

260126 hår fra mennesker 

260013 hårbånd 

260127 hårcurlere, andre end håndredskaber 

260115 hårfarvningshætter 

260044 hårfletninger 

260015 hårklemmer 

260015 Hårklemmer [hårnåle] 

260039 hårkrøllenåle 
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260042 hårnet 

260041 hårnåle 

260114 hårsløjfer 

260040 hårspænder 

260066 jabots [kalvekrøs] 

260062 kantebånd 

260018 kantebånd til beklædning 

260063 klunker [sy- og besætningsartikler] 

260021 knapper* 

260085 kokarder [possementvarer] 

260112 konkurrencedeltagernummermærker 

260098 korsethægter 

260012 korsetstivere 

260099 kranse af kunstige blomster 

260059 kunstige blomster 

260065 kunstige blomsterkranse  

260061 kunstige frugter  

260072 kunstige overskæg 

260129 kunstige planter 

260014 kunstige skæg 

260043 kunstigt hår 

260063 kvaster [sy- og besætningsartikler] 

260010 lukkere til beklædningsgenstande 

260053 lynlåse 

260087 lynlåse til tasker 

260115 lysningshætter 

260070 manufakturkortevarer*, undtagen garn og tråd 

260126 menneskehår 

260032 monogramstrimler til linned 

260080 musetakker [blonder] 

260069 mærkebogstaver til linned 

260112 nummermærker til brug for konkurrencedeltagere 

260005 nåle til uldkæmmemaskiner 

260002 nåle* 

260100 nåle, undtagen smykker 

260091 nåleetuier 

260055 nålepuder 

260092 nåleæsker 

260077 pailletter til beklædning 

260121 papilotter af papir 

260079 parykker 

260123 perler, andre end sådanne til at fremstille smykker 

260123 perler, andre end til fremstilling af smykker 

260083 pomponer 

260068 possementmagerarbejder 

260068 possementmagervarer 

260090 prene 

260117 præmiebånd 

260078 puder til nåle 

260035 pyntegenstande til fodtøj, ikke af ædelt metal 

260038 pyntegenstande til håret 

260113 pyntemærker [badges] 

260016 pyntenåle og spænder til hatte, ikke af ædle metaller 

260056 pyntesømme 

260036 ringe til snørehuller til fodtøj 

260085 rosetter [besætningsartikler] 

260086 rucher til beklædning 
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260120 rynkebånd til gardiner 

260008 sadelmagernåle 

260026 selespænder 

260003 skomagernåle 

260035 skopynt, ikke af ædelt metal 

260088 skospænder 

260118 skulderpuder til tøj 

260040 Skydespænder til håret 

260067 snore af uld 

260047 snore til beklædningsgenstande 

260096 snore til kantning af beklædning 

260034 snørebånd til fodtøj 

260073 snøreringe til beklædningsgenstande 

260036 snøreringe til fodtøj 

260124 spoler til fastholdelse af broderiråsilke eller uld [ikke dele af maskiner] 

260097 spænder [tilbehør til beklædning] 

260001 spænder til fodtøj 

260007 stoppenåle 

260020 stoppeæg 

260009 strikkepinde 

260011 strudsefjer [tilbehør til beklædning] 

260070 sy- og besætningsartikler*, undtagen garn og tråd 

260004 synåle 

260049 syæsker 

260093 sølvbroderier 

260045 tal til mærkning af linned 

260089 toupeter 

260022 tryklåse 

260090 trækkenåle 

260122 tæppekroge 

260067 uldkniplinger 

260067 uldsnore 

260111 varmeklæbende lapper til dekoration af tekstilvarer [sy- og besætningsartikler] 

260081 varmeklæbende lapper til reparation af tekstilvarer 

260084 volanter [flæser til kjoler] 

260023 ærmeholdere 
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Klasse 27 

 
Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbe-

klædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

270001 bademåtter 

270013 dekorative vægophængninger, ikke af tekstil 

270008 dørmåtter 

270002 gulvbeklædning 

270016 gulvbeklædning af vinyl 

270011 gulvtæpper* 

270004 gymnastikmåtter 

270003 kunstige græsplæner 

270014 linoleum 

270017 måtter af vævet tovværk til skibakker 

270006 måtter* 

270017 skibakkemåtter af vævet tovværk 

270012 skridhindrende måtter 

270009 stråmåtter 

270007 tapeter 

270018 tekstiltapeter 

270010 tæpper til automobiler 

270011 tæpper* 

270015 tæppeunderlag 

270016 vinylgulvbeklædning 
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Klasse 28 

 
Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt.. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

280143 albuebeskyttere [sportsartikler] 

280171 ammunition som farvepatroner til paintballpistoler [sportsapparater] 

280044 apparater til bodybuilding 

280044 apparater til legemstræning  

280128 apparater til spil 

280105 apparater til tryllekunst 

280201 ascenderer [rebklemmer til bjergbestigning] 

280062 attrapper [spøg og skæmtartikler] 

280223 Babushka-dukker [russiske trædukker, der står inden i hinanden] 

280114 backgammonspil 

280116 badmintonbolde 

280012 balloner [legetøj] 

280141 baseballhandsker 

280095 bassiner [legetøjsartikler] 

280081 bat til boldspil 

280147 beskyttende polstringsmaterialer [sportsdragter] 

280154 bidindikatorer [fiskegrej] 

280155 bidsensorer [fiskegrej] 

280013 billardbander 

280123 billardborde 

280124 billardborde, møntstyrede 

280019 billardkugler 

280121 billardkøer 

280021 billardpointtavler 

280178 bingokort 

280001 blærer til bolde 

280026 bobslæder 

280177 bodyboards 

280184 boksebolde 

280032 boksehandsker 

280030 bolde [legetøj] 

280011 bolde til spil 

280220 boldkastemaskiner 

280081 boldtræ 

280111 borde til bordtennis 

280070 borde til indendørs fodbold 

280070 bordfodboldborde 

280031 bowlingapparater og -maskiner 

280051 brystekspandere [træningsapparater] 

280156 brætspil 

280007 buer til bueskydning 

280008 bueskydningsrekvisitter 

280025 byggeklodser  [legetøj] 

280041 byggelegetøj 

280176 bælter til vægtløftning [sportsartikler] 

280215 bærbare spil med flydende krystaldisplay 

280195 camouflagskærme [sportsartikler] 

280224 controllere til legetøj 
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280217 controllere til spillekonsoller 

280094 creels [fiskefælder] 

280047 crickettasker 

280057 dambrætter 

280049 damspil 

280052 diskos til sport 

280054 dominospil 

280127 dragefly 

280036 drager 

280194 duftlokkemidler til jagt og fiskeri 

280086 dukkehuse 

280088 dukker 

280085 dukkesenge 

280104 dukkestuer 

280103 dukketøj 

280051 ekspandere [muskelstrækkere] 

280193 elektroniske skydeskiver 

280060 fangenet til fiskere 

280171 farvepatroner til paintballpistoler [ammunition] [sportsapparat] 

280017 faststående motionscykler 

280204 festhatte af papir 

280083 fiskegrej 

280076 fiskekroge 

280107 fiskeliner 

280035 fiskestænger 

280069 flydepropper til fiskeri 

280157 forlystelsesindretninger til tivolier, markedspladser m.v. 

280189 forlystelsesmaskiner, automatiske og møntopererede 

280158 freesbies [legetøj] 

280132 fægtehandsker 

280131 fægtemasker 

280130 fægtevåben 

280203 gevinstgivende spillemaskiner 

280071 geværharpuner [sportsartikler] 

280061 golfbags, med og uden hjul 

280153 golfhandsker 

280034 golfkøller 

280061 golftasker, med og uden hjul 

280179 græsvendere til golfbrug 

280129 gymnastikapparater 

280129 gymnastikredskaber 

280014 gyngeheste 

280010 gynger 

280032 handsker (bokse -) 

280072 handsker til sport [sportsudstyr] 

280186 harpiks til sportsudøvere 

280071 harpungeværer [sportsartikler] 

280159 hesteskospil 

280092 hjul til fiskestænger 

280048 hockeystokke 

280221 håndvægte 

280182 in-line rulleskøjter 

280099 isskøjter 

280040 jetoner 

280006 juletræer af syntetisk materiale 

280120 juletræsfødder 

280039 juletræsklokker 
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280119 juletræspynt, undtagen lysartikler og konfekturevarer 

280190 kalejdoskoper 

280090 karnevalsmasker 

280067 kastepile [dart] 

280080 kasteredskaber til lerdueskydning 

280097 kasteringe til ringspil 

280022 kegler 

280106 kegler til spil 

280106 keglespil 

280081 ketchere 

280039 klokker til juletræer 

280118 knaldhætter [legetøj] 

280003 knaldhætter til legetøjspistoler 

280027 knallerter [fyrværkeri] 

280144 knæbeskyttere [sportsartikler] 

280192 konfetti 

280045 kotilloner [festartikler] 

280020 kridt til billardkøer 

280002 kunstig fiskemadding 

280096 kunstig sne til juletræer 

280004 legetøj til kæledyr 

280024 legetøj* 

280012 legetøjsballoner 

280219 legetøjsfigurer 

280163 legetøjskøretøjer 

280218 legetøjsmodeller 

280058 legetøjspistoler 

280101 lerduer 

280142 liner til bjergbestigning 

280082 lokkedyr til jagt 

280180 lokkefløjter 

280082 lokkemidler til jagt og fiskeri 

280117 luftpistoler [legetøj] 

280029 lysholdere til juletræer 

280115 løbehjul [lejetøj] 

280160 mah-jong 

280087 marionetter 

280023 marmorkugler til spil 

280222 masker [lejetøj] 

280043 maskiner til legemsøvelser 

280169 master til sejlbrætter 

280145 mobiler [legetøj] 

280091 modelkøretøjer [målestokstro] 

280124 møntstyrede billardborde 

280091 målestoktro modeller af befordringsmidler 

280064 net til sport 

280176 nyrebælter [sportsartikler] 

280199 pachinkos [spillemaskiner] 

280170 paintball-pistoler [sportsapparater] 

280146 paraglidere 

280183 piñatas 

280161 plyslegetøj 

280021 pointtavler til billard  

280168 puslespil 

280185 radiostyrede legetøjskøretøjer 

280074 raflebægre 

280077 rangler 
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280172 remme til surfbrætter 

280179 reparationsværktøj til udbedring af græstørv [golfudstyr] 

280005 ringspil 

280181 roulettehjul 

280059 ruller til faststående motionscykler 

280059 ruller til stationære træningscyker 

280098 rulleskøjter 

280149 rutsjebaner  [legetøj] 

280126 sejlbrætter 

280167 seletøj til sejlbrætter 

280078 selskabsspil 

280056 skakbrætter 

280055 skakspil 

280198 skalamodelsæt [legetøj] 

280148 skateboards 

280110 ski 

280066 skibindinger 

280009 skikanter 

280046 skinnebensbeskyttere [sportsartikler] 

280063 skivoks 

280207 skrabelodder til at spille lotterispil 

280108 skrabere til ski 

280196 skridtbind til mænd [sportsartikler] 

280027 skrubtudser [fyrværkeri] 

280038 skydeskiver 

280028 skøjtestøvler med skøjter påmonteret 

280188 slangebøsser [sportsartikler] 

280113 slæder [sportsartikler] 

280015 slåhandsker til cricket 

280175 snekugler 

280187 snesko 

280084 snore og liner til fiskeri 

280197 snowboards 

280112 snurretoppe [legetøj] 

280165 sommerfuglenet 

280122 spidser til billardkøer 

280079 spil* 

280074 spillebægre 

280216 spillehalsmaskiner 

280206 spillejetoner 

280191 spillekort 

280202 spillemaskiner til pengespil 

280040 spillemærker 

280037 spoler til drager 

280150 springbrætter [sportsartikler] 

280174 startblokke til sportsbrug 

280017 stationære motionscykler 

280042 strenge til ketchere 

280210 stænger til stangspring 

280028 støvler med fastsiddende skøjter 

280102 surfboards 

280102 surfbrætter 

280125 surfski 

280016 sutteflasker til dukker 

280095 svømmebassiner [legetøjsartikler] 

280212 svømmebælter 

280093 svømmefødder 



 

 150/195 

280093 svømmefødder til frømænd 

280205 svømmeplader 

280213 svømmeveste 

280211 svømmevinger 

280095 swimmingpools [legetøjsartikler] 

280162 sæbeboblere [legetøj] 

280100 sælskindsovertræk til ski 

280109 sålebeklædning til ski 

280164 tamburmajorstave 

280033 tarme til ketchere 

280166 tasker specielt udformet til ski og surfboards 

280166 tasker, specielt udformede, til ski og surfbrætter 

280089 teatermasker 

280151 teddybjørne 

280173 tennisbold-kasteapparater 

280065 tennisnet 

280050 terninger til spil 

280142 tove til bjergbestigning 

280209 trampoliner 

280150 trampoliner [sportsartikler] 

280040 tællere til spil 

280179 tørvvendere til golfbrug 

280208 udstoppet legetøj 

280145 uroer [legetøj] 

280152 vandski 

280214 videospillemaskiner 

280225 vogne til golftasker 

280063 voks til ski 

280075 vægtstænger 
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Klasse 29 

 
Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grønt-

sager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

290165 ajvar [konserverede peberfrugter] 

290001 albumin til brug som næringsmiddel 

290174 albuminholdig mælk 

290116 alginater til brug som næringsmiddel 

290133 alkoholkonserveret frugt 

290172 aloe vera tilberedt som næringsmiddel til mennesker 

290006 ansjoser 

290186 auberginepure 

290076 bacon 

290092 benolie, spiselig 

290013 blodpølser 

290083 blåmuslinger, ikke-levende 

290123 bønner, konserverede 

290018 charcuterivarer 

290009 chokoladenøddesmør 

290038 dadler 

290081 dyremarv [næringsmiddel] 

290176 fedtfattige kartoffelchips 

290054 fedtstofblandinger til smørrebrød 

290053 fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer 

290047 fisk, ikke levende 

290041 fiskefiletter 

290144 fiskekonserves 

290145 fiskemel som næringsmiddel til mennesker 

290167 fiskemousser 

290170 fiskerogn, forarbejdet 

290114 fjerkræ, ikke levende 

290033 fløde 

290141 flødeskum 

290171 forarbejdede frø 

290166 forarbejdede solsikkefrø 

290170 forarbejdet fiskerogn 

290025 frossen frugt 

290133 frugt konserveret i alkohol 

290043 frugt, kogt 

290017 frugt, konserveret 

290160 frugtbaserede snacks 

290044 frugtgeléer 

290146 frugtkonserves 

290045 frugtmos 

290045 frugtpulp 

290104 frugtsalater 

290115 frugtskal 

290131 frugtskiver 

290115 frugtskræller 

290171 frø, forarbejdede 

290125 fødevarer fremstillet på basis af fisk 
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290003 gelatine* 

290035 glaserede frugter 

290035 glaseret frugt 

290030 grøntsager, kogte 

290029 grøntsager, konserverede 

290031 grøntsager, tørrede 

290152 grøntsagskonserves 

290169 grøntsagsmousser 

290067 grøntsagssafter til madlavning 

290102 grøntsagssalater 

290057 hummere, ikke levende 

290158 hummus [kikærtepasta] 

290062 husblas til næringsmidler 

290173 hvidløg, konserverede 

290175 hørfrøolie til brug som næringsmiddel 

290168 ikke alkoholholdig æggepunch 

290107 ikke-levende laks 

290106 ikke-levende sardiner 

290055 ikke-levende sild 

290109 ikke-levende tunfisk 

290153 indbagte pølser 

290051 ingefærsyltetøj 

290187 jordnøddemælk til  brug som næringsmiddel 

290118 jordnødder, behandlede 

290007 jordnøddesmør 

290009 kakaosmør 

290112 kallun 

290019 kartoffelchips 

290154 kartoffelflager 

290016 kaviar 

290070 kefir [mælkedrik] 

290158 kikærtepasta [hummus] 

290162 kimchi [ret af gærede grøntsager] 

290121 kokosfedt 

290021 kokosnødder, tørrede 

290122 kokosolie 

290010 kokossmør 

290179 kompotter 

290180 kondenseret mælk 

290190 konserverede artiskokker 

290173 konserverede hvidløg 

290136 konserveret fisk 

290137 konserveret kød 

290014 kraftsky 

290040 krebs, ikke levende 

290037 krebsdyr, ikke levende 

290036 kroketter 

290071 kumis [mælkedrik] 

290071 kumys [mælkedrik] 

290161 kvark 

290135 kæmperejer, ikke levende 

290046 kød 

290068 kødekstrakter 

290147 kødkonserves 

290049 kødsky 

290075 langustere, ikke levende 

290177 lecitin til brug som næringsmiddel 
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290124 lever 

290088 leverpostej 

290077 linser, konserverede 

290089 løg, konserverede 

290058 majsolie 

290188 mandelmælk til brug som næringsmiddel 

290117 mandler, formalede 

290078 margarine 

290079 marmelade 

290081 marv, som næringsmiddel 

290164 milk shakes 

290132 muslinger, ikke levende 

290039 mælk 

290072 mælkedrikke overvejende bestående af mælk 

290178 mælkegæringsstoffer til brug som næringsmiddel 

290074 mælkeprodukter 

290125 næringsmidler fremstillet på basis af fisk 

290085 nødder, behandlede 

290090 oliven, konserverede 

290091 olivenolie til brug som næringsmiddel 

290034 ost 

290042 osteløbe 

290059 palmekerneolie til brug som næringsmiddel 

290084 palmeolie til brug som næringsmiddel 

290093 pektin til brug som næringsmiddel 

290094 piccalilli 

290095 pickles 

290134 pollen tilberedt som næringsmiddel 

290148 pommes frites 

290183 prostokvasha [syrnet mælk] 

290174 proteinmælk 

290015 præparater til fremstilling af bouillon  

290099 præparater til fremstilling af suppe 

290066 præparater til grøntsagssupper  

290066 præparater til urtesupper 

290097 pølser 

290153 pølser i dej 

290022 rapsolie [næringsmiddel] 

290022 rapsolie til brug som næringsmiddel 

290138 rejer, ikke levende 

290189 rismælk [mælkeerstatning] 

290159 ristet tang 

290027 rosiner 

290182 ryazhenka [fermenteret bagt mælk] 

290149 saltet fisk 

290098 saltet kød 

290020 sauerkraut 

290060 sesamolie 

290151 silkeormepupper som human næringsmiddel 

290082 skaldyr, ikke levende 

290063 skinke 

290181 smetana [syrnet fløde] 

290008 smør 

290011 smørcreme 

290160 snacks baseret på frugt 

290139 snegleæg til ernæring 

290052 sojabønner, konserverede [næringsmiddel] 
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290163 sojamælk [mælkeerstatning] 

290166 solsikkefrø, forarbejdede 

290111 solsikkeolie til brug som næringsmiddel 

290005 spiselige fedtstoffer 

290143 spiselige fuglereder 

290048 spiselige geléer  

290032 spiselige olier 

290185 squashpure 

290023 suppekoncentrater 

290026 supper 

290120 svampe, konserverede 

290103 svinefedt 

290142 svinekød 

290028 sylteagurker 

290024 syltetøj 

290150 søpølser, ikke levende 

290157 tahini [sesamfrøpasta] 

290002 tangekstrakter til brug som næringsmiddel 

290140 tofu [ostemasse tilberedt med soyabønnemælk] 

290101 tomatpuré 

290184 tomatpure  

290110 tomatsaft til madlavning 

290156 tranebærsauce [kompot] 

290113 trøfler, konserverede 

290073 valle 

290050 vildt, ikke levende 

290065 yoghurt 

290155 æblemos 

290155 æblepuré 

290086 æg* 

290064 æggeblommer 

290012 æggehvider 

290087 æggepulver 

290096 ærter, konserverede 

290061 østers, ikke levende 
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Klasse 30 

 
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og 

konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; 

krydderier; råis. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

300100 afskallet byg 

300143 afskallet havre 

300056 allehånde 

300006 anisfrø 

300167 aromastoffer [krydrede] 

300011 aromatiske stoffer til næringsmidler 

300199 bagepulver 

300200 bagesoda [tvekulsurt natron til madlavningsformål] 

300218 barer baseret på korn 

300088 bindemidler til pølser  

300074 bindemidler til spiseis 

300016 biscuits [søde kiks og småkager] 

300221 blomster eller blade til brug som teerstatninger 

300020 bolsjer 

300193 bouillon 

300023 briocher 

300093 brød 

300115 buddinger 

300061 bygmel 

300058 bønnemel 

300208 cheeseburgere [sandwiches] 

300038 chokolade 

300151 chokoladebaserede drikke  

300085 chokoladedrikke med mælk 

300204 chokolademousser 

300227 chokoladeovertrukne nødder 

300225 chokoladepynt til kager 

300162 chow chow [krydderi] 

300182 chutney [krydderi] 

300036 cikorie [kaffeerstatning] 

300043 cornflakes 

300206 coulis af frugt [saucer] 

300163 couscous [semulje] 

300220 dej 

300222 dej til bagværk 

300205 desertmousser [konfekturevarer] 

300188 dressinger til salater 

300151 drikke på basis af chokolade 

300149 drikke på basis af kaffe 

300150 drikke på basis af kakao 

300081 eddike 

300048 essenser til næringsmidler, undtagen æteriske essenser og æteriske olier 

300067 fondants [sukkervarer] 

300050 fortykkelsesmidler til brug ved tilberedning af næringsmidler 

300183 forårsruller 
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300181 frossen yoghurt [spiseis] 

300206 frugtcoulis [saucer] 

300168 gelé royal* 

300203 glasurer til kager 

300077 glukose til brug som næringsmiddel 

300078 gluten tilberedt som fødevarer 

300216 gluten tilsætninger til brug som næringsmiddel 

300080 gryn til brug som menneskeføde 

300051 gurkemeje* 

300087 gær* 

300066 gæringsstoffer til pastaer [næringsmidler] 

300230 hakket hvidløg [krydderi] 

300191 halvah [konfekturevarer] 

300145 havregryn 

300146 havremel 

300169 havvand til brug ved madlavning 

300197 hominy [groft malede majsgryn til grød] 

300198 hominy grits [majsgrød af groft malede majsgryn] 

300098 honning 

300055 honningkager 

300213 hvedekim som næringsmiddel til mennesker 

300063 hvedemel 

300214 høj-protein barer baseret på korn 

300212 hørfrø som næringsmiddel til mennesker 

300104 indbagte dejretter  

300073 ingefær  [krydderi] 

300076 is til forfriskning 

300046 iscreme 

300186 iste 

300026 kaffe 

300010 kaffearomaer 

300149 kaffebaserede drikke  

300084 kaffedrikke med mælk 

300152 kaffeerstatning 

300175 kagecreme 

300072 kagedej 

300203 kageglasurer 

300071 kagepulver 

300029 kager 

300024 kakao 

300150 kakaobaserede drikke  

300150 kakaodrikke 

300083 kakaodrikke med mælk 

300153 kandis* 

300030 kanel  [krydderi] 

300031 kapers 

300032 karameller  

300033 karry  [krydderi] 

300114 kartoffelmel* 

300082 ketchup [sovser] 

300174 kiks 

300105 knust byg 

300108 konditorkager 

300042 konfekturevarer 

300138 konfekturevarer basseret på mandler 

300201 konserverede krydderurter [krydderier] 

300014 konserveringssalt til næringsmidler 
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300195 kornbaserede snacks 

300034 kornpræparater 

300012 krydderier 

300122 kryddersaucer 

300201 krydderurter, konserverede [krydderier] 

300133 kød indbagt i dej 

300135 kødmørnere til husholdningsbrug 

300133 kødpier 

300193 kødsaft 

300049 køkkensalt 

300201 køkkenurter, konserverede [krydderier] 

300118 lakrids [sukkervarer] 

300147 lakridsstænger [konfekturevarer] 

300096 lys sirup  

300091 majs, formalet 

300091 majs, malet 

300092 majs, ristet 

300043 majsflager 

300059 majsmel 

300185 majspandekager 

300090 makaroni 

300003 makaroni og lignende pastavarer 

300089 makroner 

300165 malt som næringsmiddel til mennesker 

300164 maltekstrakter til brug som næringsmiddel 

300017 maltkiks 

300094 maltose 

300004 mandelmasse 

300039 marcipan 

300207 marinader 

300172 mayonnaise 

300057 mel* 

300095 melasse til brug som næringsmiddel 

300102 muskatnød 

300177 müsli 

300040 nelliker [krydderi] 

300202 nuddelbaserede tilberedte måltider 

300103 nudler 

300144 næringsmidler baseret på havre 

300229 nøddemel 

300219 palmesukker 

300047 pandekager 

300217 pasta sauce 

300003 pastavarer [næringsmiddel], makaroni o.lign 

300107 pastiller [sukkervarer] 

300113 peber 

300097 pebermynte til sukkervarer 

300019 pebermyntebolsjer 

300224 pelmeni  [dumplings med kødfyld] 

300209 pesto [saucer] 

300109 petit-beurres [kiks] 

300068 petits-four [kager] 

300112 pizzaer 

300028 plantepræparater til brug som kaffeerstatning 

300044 popcorn 

300134 postejer 

300116 pralineer 
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300166 propolis* 

300210 præparater til glasering af skinke 

300045 præparater til stabilisering af flødeskum  

300137 pulvere til spiseis  

300192 quiches [tærter] 

300189 rasp 

300117 ravioli 

300064 retter tilberedt på basis af mel 

300119 ris 

300196 risbaserede snacks 

300228 risengrød 

300178 riskager 

300110 rundstykker 

300072 rørekagedej  

300075 råis, naturlig eller kunstig 

300120 safran [krydderi] 

300121 sago 

300188 salatdressinger 

300014 salt til konservering af næringsmidler 

300049 salt til køkkenbrug 

300106 sandwiches 

300123 sellerisalt 

300124 semulje 

300101 sennep 

300060 sennepsmel 

300125 sherbetis 

300226 slikpynt til kager 

300041 smagsstoffer [krydderier] 

300141 smagsstoffer til drikke, andre end æteriske olier 

300070 smagsstoffer til kager [ikke æteriske olier] 

300140 smagsstoffer til madvarer, andre end æteriske olier 

300070 smagstilsætninger, andre end æteriske olier, til kager 

300016 småkager 

300195 snacks baseret på korn 

300196 snacks baseret på ris 

300194 sojabønnepasta [krydderi] 

300062 sojamel 

300125 sorbetis 

300179 soyasovs 

300126 spaghetti 

300111 spansk peber [krydderier] 

300136 spiseis 

300065 stivelse til brug som næringsmiddel 

300007 stjerneanis 

300069 sukker* 

300203 sukkerglasurer til kager 

300042 sukkervarer 

300139 sukkervarer på basis af jordnødder 

300008 sukkervarer til brug som juletræspynt 

300193 suppekraft 

300086 surdej 

300170 sushi 

300053 sødemidler [naturlige] 

300190 tabouleh [libanesisk salat] 

300184 tacos 

300002 tang [krydderi] 

300127 tapioka 
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300128 tapiokamel* 

300037 te* 

300187 tebaserede drikkevarer 

300202 tilberedte måltidler baseret på nudler 

300167 tilsætningskrydderier 

300171 tomatsovs 

300185 tortillas 

300015 tvebakker 

300200 tvekulsurt natron til madlavningsformål [bagesoda] 

300035 tyggegummi* 

300129 tærter 

300161 tørrede kornprodukter i flager til brug som morgenmad [ristede majsflager] 

300027 ubrændt kaffe 

300009 udtræk [urtetheer], ikke medicinske 

300054 urter [tørrede krydderier] 

300013 usyret brød 

300022 vafler 

300142 valset havre  

300130 vanille 

300131 vanillin [vanilleerstatning] 

300223 vareniki [fyldte dumplings] 

300028 vegetabilske præparater til brug som kaffeerstatninger 

300132 vermicelli [nudler] 

300176 vingummifrugtgeléer [konfekturevarer] 

300215 vinsten til brug som næringsmiddel 

300148 øleddike 
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Klasse 31 

 
Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; 

friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

310132 agn, levende 

310037 agurker, friske 

310124 algarobille som næringsmiddel til dyr 

310003 alger som næringsmiddel til mennesker og dyr 

310148 aloe vera planter 

310094 appelsiner, friske 

310147 aromatisk sand til kæledyr [strøelse] 

310050 avlsdyr 

310055 blomster, naturlige 

310056 blomster, tørrede, til dekoration 

310091 blomsterløg 

310066 brødkorn 

310011 buske 

310095 byg* 

310013 bær, friske 

310049 bærme 

310122 bærme fra vindestillation 

310054 bønner, friske 

310030 cikorie, frisk 

310029 cikorierødder 

310032 citroner, friske 

310002 citrusfrugter, friske 

310122 destillationsrester 

310048 destillationsrester til brug som dyrefoder 

310142 drikkevarer til dyr 

310086 druekvas 

310115 druer, friske 

310064 enebær 

310052 fedende dyrefoder 

310052 fedende præparater til husdyr 

310103 fisk, levende 

310132 fiskemadding, levende 

310143 fiskemel som næringsmiddel til dyr 

310089 fiskerogn 

310123 fjerkræ, levende 

310060 foder 

310026 foderkager til kvæg 

310028 foderkalk 

310067 foderkorn 

310088 fodermel 

310153 friske artiskokker 

310158 friske hvidløg 

310062 frugt, frisk 

310086 frugtkvas 

310065 frøkim til botaniske formål 

310072 frøplanter 

310035 fuglefoder 
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310105 fyrrekogler 

310069 gryn til fjerkræ 

310043 græskar, friske 

310063 græstørv 

310042 grøntsager, friske 

310077 gær som næringsmiddel til dyr 

310099 halm [foder] 

310046 halm til brug som dækningsmateriale 

310046 halmdækningsmateriale 

310098 halmstrøelse 

310087 hasselnødder 

310012 havre 

310073 humle 

310038 humleknopper 

310135 hummere, levende 

310031 hundekiks 

310061 hvede 

310152 hvedekim som næringsmiddel til dyr 

310058 hø 

310150 hørfrø som næringsmiddel til dyr 

310079 hørfrømel [foder] 

310151 hørfrømel som næringsmiddel til dyr 

310128 jordnøddekager til dyr 

310127 jordnøddemel til dyr 

310126 jordnødder, friske 

310009 juletræer* 

310020 kakaobønner 

310110 kartofler, friske 

310027 kastanjer, friske 

310016 klid 

310039 klidfoder [udblødt klid] 

310034 kokosnødder 

310033 kokosnøddeskaller 

310074 kolanødder 

310040 kopra 

310078 kork, uforarbejdet 

310067 korn som næringsmiddel til dyr 

310129 kornderivater til dyrefoder 

310112 kraftfoder 

310059 kraftfoder til dyr 

310044 kranse af naturlige blomster 

310133 krebs, levende 

310134 krebsdyr, levende 

310060 kvægfoder 

310070 køkkenurter, friske 

310140 langustere, levende 

310006 levende dyr 

310155 levende laks 

310156 levende sardiner 

310154 levende sild 

310157 levende tun 

310076 linser, friske 

310092 løg, friske grøntsager 

310138 mad til kæledyr 

310082 majs 

310083 majskager til kvægfoder 

310084 malt til brygning og destillering 
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310125 mandler [frugter] 

310049 mask 

310102 mask til husdyrfoder 

310005 menageridyr 

310136 muslinger, levende 

310096 nælder 

310007 næringsmidler til dyr 

310004 nødder [frugter] 

310026 oliekager [foder] 

310093 oliven, friske 

310100 palmeblade 

310101 palmer 

310106 peberplanter 

310105 pinjekogler 

310068 plantefrø 

310071 planter 

310107 planter, tørrede, til dekoration 

310057 pollen [råmaterialer] 

310108 porrer, friske 

310111 præparater til æglæggende fjerkræ 

310116 rabarber, friske 

310036 rapskager til kvæg 

310144 ris, uafskallet 

310053 rismel til foderbrug 

310015 roer, friske 

310117 rosenplanter 

310118 rug 

310045 rugeæg, befrugtede 

310114 rødder til brug som næringsmidler 

310022 rå johannesbrød 

310139 råbark 

310017 råt tømmer 

310075 salat, frisk 

310014 salt til kvæg 

310131 sammenpresset bagasse af rør [råmateriale] 

310146 sandbelagt papir til kæledyr 

310146 sandpapir til kæledyr [strøelse] 

310097 sepiaskaller til fugle 

310119 silkeorm 

310041 skaldyr, levende 

310149 spinat, frisk 

310141 spiselige tyggeting til dyr 

310043 squash, friske  

310080 strøelse til dyr 

310021 sukkerrør 

310024 svampe, friske 

310025 svampemycelium til formering 

310023 sædekorn, ubehandlet 

310145 søpølser, levende 

310003 tang som næringsmiddel til mennesker og dyr 

310008 træer 

310018 træspåner til brug ved fabrikation af træmasse 

310010 træstammer 

310121 trøfler, friske 

310141 tyggeting, spiselige, til dyr 

310063 tørv 

310081 tørvestrøelse 
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310019 uafbarket tømmer 

310078 uforarbejdet kork  

310120 uforbejdet spiselig sesam 

310104 vinstokke 

310090 æg af silkeorm 

310109 ærter, friske 

310137 østers, levende 
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Klasse 32 

 
Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og 

frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

320051 aloe vera drikke, ikke alkoholholdige 

320051 aloe vera drinks, ikke alkoholholdige 

320042 aperitifs, ikke-alkoholholdige 

320018 bordvande 

320047 cider, ikke-alkoholholdig 

320043 cocktails, ikke-alkoholholdige 

320026 druemost, ugæret 

320009 essenser til fremstilling af drikke 

320050 frugtdrikke i form af smoothies 

320010 frugtjuice  

320044 frugtnektar, ikke-alkoholholdig 

320006 frugtsaftdrikke, ikke-alkoholiske 

320010 frugtsafter 

320003 gingerale [sodavand med ingefærsmag] 

320003 gingerbeer [sodavand med ingefærsmag] 

320022 grøntsagssafter [drikke] 

320049 honningbaserede drikke, ikke-alkoholholdige 

320021 humleekstrakter til ølfremstilling 

320031 ikke-alkoholholdige drikke 

320049 ikke-alkoholholdige honningbaserede drikke 

320006 ikke-alkoholiske frugtdrikke 

320001 ikke-alkoholiske frugtekstrakter  

320045 isotoniske drikke 

320046 jordnøddemælk [ikke-alkoholholdige drikke] 

320035 kulsyreholdige vande 

320048 kvass [ikke-alkoholholdige drikke] 

320020 limonade 

320014 lithiumholdigt vand 

320025 malturt [ølurt] 

320004 maltøl 

320027 mandelmælk 

320032 mandelmælk [drikkevarer] 

320015 mineralvand [drikkevarer] 

320019 most 

320008 præparater til fremstilling af drikke 

320013 præparater til fremstilling af kulsyreholdige vande  

320024 præparater til fremstilling af likører 

320016 præparater til fremstilling af mineralvand  

320034 pulvere til brusende drikke 

320041 sarsaparilla [ikke-alkoholholdige drikke] 

320017 seltersvand 

320028 sodavand 

320053 sojabaserede drikke, undtagen mælkeerstatninger 

320029 sorbetdrikke 

320029 sorbets [drikke] 

320011 sukkerholdig frugtsaft [sirup] til drikke 

320023 sukkerholdig frugtsaft [sirup] til limonade 
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320033 tabletter til brusende drikke 

320030 tomatsaft [drikkevarer] 

320007 valledrikke 

320012 vande [drikkevarer] 

320002 øl 

320052 ølbaserede cocktails 

320005 ølurt 
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Klasse 33 

 
Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

330031 alkoholholdige drikke indeholdende frugter 

330026 alkoholholdige drikke, undtagen øl 

330025 alkoholholdige ekstrakter 

330024 alkoholholdige essenser 

330005 anisette [likør] 

330004 anislikør 

330006 aperitifs* 

330007 arrack 

330007 arrak 

330037 baijiu [destilleret alkoholholdig kinesisk drik] 

330003 bittere 

330009 cider [alkoholholdig æblemost] 

330010 cocktails* 

330019 cognac 

330011 curacao 

330008 destillerede drikke 

330026 drikke, alkoholiske, undtagen øl 

330012 fordøjelsesfremmende likør og spiritus  

330002 frugtekstrakter, alkoholiske 

330035 færdigblandede alkoholholdige drikkevarer, andre end sådanne baseret på øl 

330014 gin 

330017 kirsch 

330020 landvin [mauvais vin] 

330015 likører 

330016 mjød 

330036 nira [alkoholholdige drikke baseret på sukkerrør] 

330001 pebermyntedrikke [alkoholholdige] 

330021 pæremost [frugtvin] 

330032 risbrændevin 

330033 rom 

330022 sake 

330018 spirituosa 

330013 vin 

330034 vodka 

330023 whisky 
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Klasse 34 

 
Tobak; artikler for rygere; tændstikker. 

 
Basisnum-

mer 

 

Varer 

340011 absorberende papir til piber 

340036 askebægre til rygere 

340013 cigarer 

340016 cigaretetuier 

340006 cigaretfiltre 

340005 cigaretmundstykker 

340024 cigaretpapir 

340010 cigaretpapir i hæfter 

340022 cigaretrør 

340020 cigaretter 

340019 cigaretter indeholdende tobakserstatninger, ikke til medicinsk brug 

340007 cigarettændere 

340015 cigaretuier 

340016 cigaretæsker 

340025 cigarillos 

340015 cigarkasser 

340014 cigarklippere 

340017 cigarrør 

340015 cigaræsker 

340039 elektroniske cigaretter 

340006 filtre til cigaretter 

340040 flydende nikotinopløsninger til e-cigaretter 

340041 fordampere til oral brug til rygere 

340008 gasbeholdere til cigartændere 

340038 humidorer 

340027 ildsten 

340007 lightere 

340021 lommeredskaber til rulning af cigaretter 

340002 mundstykker af rav til cigar- og cigaretholdere 

340023 mundstykker til cigaretrør 

340009 piber 

340026 piberensere 

340030 pibestativer 

340012 skråtobak 

340043 smagsstoffer til e-cigaretter undtagen æteriske olier 

340042 smagsstoffer til tobak, undtagen æteriske olier 

340033 snustobak 

340034 snustobaksdåser 

340037 spytbakker til tobaksbrugere 

340003 tobak 

340032 tobakskrukker 

340009 tobakspiber 

340004 tobakspunge 

340031 tændstikholdere 

340001 tændstikker 

340035 tændstikæsker 

340028 urter til rygning* 
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Klasse 35 

 
Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kon-

toropgaver.  

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

350061 administration af datastyrede arkiver 

350095 administrativ behandling af købsordrer 

350027 ajourføring af reklamemateriale 

350007 analyse af omkostninger 

350024 annoncering pr. post 

350077 annoncering pr. postordre 

350012 arbejdsformidlingskontorer 

350017 auditering af virksomheder 

350030 auktionsvirksomhed 

350024 avertering pr. post 

350001 bistand ved forretningsledelse 

350025 bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed 

350025 bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed 

350085 bistand ved indkøb af varer og tjenesteydelser for andre 

350015 bogføring 

350086 datasøgning for andre i computerregistre 

350046 dekoration af butiksvinduer 

350023 demonstration af varer 

350121 design af reklamemateriale 

350108 detail- eller engroshandel med farmaceutiske, veterinære og hygiejniske præparater og medicin-

ske artikler 

350028 distribution af vareprøver 

350098 fakturering 

350116 forhandling og afslutning af kommercielle transaktioner for tredjemand  

350105 forretningsadministration for sportsfolk 

350115 forretningsledelse for freelance serviceudbydere 

350124 forretningsledelse ved refusionsprogrammer for andre 

350079 forretningsmæssig bistand til artister og optrædende 

350078 forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller 

350006 forretningsmæssige oplysningskontorer 

350118 forretningsprojektledelse til anlægsprojekter 

350041 forretningsresearch 

350033 forretningsundersøgelser 

350009 fotokopiering 

350005 import- og eksportagenturer 

350002 indhentning af forretningsoplysninger 

350085 indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser  

350065 information vedrørende forretningsvirksomhed 

350096 kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser 

350114 kommerciel formidling 

350093 kommerciel information og rådgivning til forbrugere [forbrugerrådgivning] 

350080 kompilering af informationer i computerdatabaser 

350100 kompilering af statistikker 

350026 kopiering af dokumenter 

350101 layout til reklamemæssige formål 

350026 mangfoldiggørelse af dokumenter 

350031 markedsanalyser 
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350106 marketing 

350051 marketingsundersøgelser 

350022 maskinskrivning 

350049 modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg 

350088 nyhedsudklipsbureau 

350038 offentliggørelse af reklametekster 

350007 omkostningsanalyser 

350069 omlægning af forretningsvirksomhed 

350084 online-annoncering på et computernetværk 

350117 opdatering og vedligeholdelse af data i computerdatabaser 

350066 opinionsundersøgelser 

350003 opklæbning af plakater  

350112 optimering af webtrafik 

350103 organisering af modeshows med salgsfremmende formål 

350064 organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål 

350082 organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål 

350097 outsourcing [forretningsmæssig bistand] 

350113 pay per click reklame 

350068 personalerekruttering 

350091 prissammenligning 

350104 produktion af reklamefilm 

350062 professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed 

350042 PR-virksomhed 

350092 præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål 

350090 psykologiske tests ved udvælgelse af personale 

350042 public relation 

350038 publikation af reklametekster 

350040 radioreklamer 

350015 regnskabsførelse 

350047 reklamebureauer 

350039 reklamevirksomhed 

350068 rekruttering af personale 

350026 reproduktion af dokumenter 

350020 rådgivning vedrørende forretningsledelse 

350048 rådgivning vedrørende forretningsledelse 

350018 rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation  

350036 rådgivning vedrørende forretningsorganisation 

350019 rådgivning vedrørende personaleledelse 

350071 salgsfremmende foranstaltninger for andre 

350071 salgsfremstød for andre 

350091 sammenligning af priser 

350072 sekretariatsvirksomhed 

350099 skrivning af reklametekster 

350081 sortering og redigering af informationer computerdatabaser 

350008 spredning af reklamemateriale 

350043 stenografi 

350119 stillen forretningsinformation til rådighed via et websted 

350110 stillen kommercielle og forretningsmæssige kontaktoplysninger til rådighed 

350111 søgemaskineoptimering 

350102 søgning efter sponsorater 

350086 søgning for andre efter data i computerbaser 

350076 tegning af avisabonnement for andre 

350094 tegning af telekommunikationsabonnementer for andre 

350075 tekstbehandlingsvirksomhed 

350074 telefonsvareservice for abonnenter, som er midlertidigt fraværende 

350107 telemarketing 

350120 tilvejebringelse af en onlinemarkedsplads til købere og sælgere af varer og tjenesteydelser 
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350029 tjenesteydelser udbudt af rationaliseringseksperter indenfor forretningsvirksomhed 

350123 tjenesteydelser ved indsendelse af selvangivelse 

350045 transskription af meddelelser [varetagelse af kontoropgaver] 

350044 TV-reklamer 

350126 udarbejdelse af CV'er for andre 

350016 udarbejdelse af kontoopgørelser 

350067 udarbejdelse af lønningslister 

350028 uddeling af vareprøver 

350003 udendørs avertering 

350073 udfærdigelse af selvangivelser 

350013 udlejning af kontormaskiner og -udstyr * 

350083 udlejning af kopimaskiner 

350035 udlejning af reklamemateriale 

350070 udlejning af reklameplads 

350125 udlejning af reklametavler 

350087 udlejning af reklametid på kommunikationsmedier 

350089 udlejning af salgsautomater 

350109 udlejning af salgsstande 

350122 udlicitering af virksomhedsadministration 

350032 vurdering i forretningsanliggender 

350063 økonomiske prognoser 
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Klasse 36 

 
Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

360042 afbetalingskredit 

360002 afbetalingslån 

360021 afregningskontorer, finansielle 

360003 aktuarvirksomhed 

360051 antikvitetsvurdering 

360112 arrangering af finansiering til anlægsprojekter 

360013 bankvirksomhed 

360045 boliganvisning [lejligheder] 

360034 brandforsikring 

360110 børsmæglervirksomhed 

360028 båndlæggelse under kuratel 

360021 clearingkontorer, finansielle 

360066 deponering af værdigenstande 

360007 ejendomsmæglerbureauer 

360008 ejendomsmæglervirksomhed 

360058 elektroniske overførsler af penge 

360103 evaluering af reparationsudgifter [finansiel vurdering] 

360027 factoring 

360042 financiering af leasing med forkøbsret  

360073 finansiel bistand ved afvikling af virksomheder 

360073 finansiel bistand ved likvidation af virksomheder 

360021 finansiel clearing 

360059 finansiel information 

360054 finansiel rådgivning 

360071 finansiel sponsorering 

360030 finansiel styring 

360114 finansiel styring af refusionsprogrammer for andre 

360105 finansiel taksering af træer på rod 

360105 finansiel vurdering af træer på rod 

360107 finansiel vurdering af uld 

360046 finansielle analyser 

360026 finansielle vurderinger [forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom] 

360029 finansiering 

360042 finansiering af afbetalingskøb  

360043 fondsbørsmæglervirksomhed 

360067 fondsbørsnoteringer 

360010 forsikringsmæglervirksomhed 

360012 forsikringsvirksomhed 

360028 forvaltning af båndlagt kapital 

360033 forvaltning af etageejendomme 

360032 forvaltning af fast ejendom 

360033 forvaltning af lejlighedskomplekser 

360028 forvaltning af midler under formyndere 

360015 indsamlinger til velgørenhed 

360060 information vedrørende forsikringsforhold 

360009 inkassobureauer 

360017 investering af kapital 

360115 Investering af pengemidler  
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360016 investeringsforeninger 

360018 kautionering 

360018 kautionistvirksomhed 

360006 kreditgivning 

360057 kreditkortservice 

360044 livsforsikring 

360024 lån [finansiering] 

360108 lån imod pant 

360108 lån imod sikkerhed 

360005 mæglervirksomhed * 

360116 mæglervirksomhed vedrørende aktier og obligationer 

360104 mæglervirksomhed vedrørende drivhusgaskvoter 

360072 netbank 

360062 numismatiske vurderinger 

360022 opbevaring i depot af værdipapirer og genstande 

360063 opkrævning af leje 

360023 organisering af indsamlinger 

360031 pantelånervirksomhed 

360109 pensionsfondsmidler 

360070 pensionskassevirksomhed 

360040 realkreditvirksomhed 

360111 rådgivning om gæld 

360055 rådgivning vedrørende forsikringsforhold 

360018 sikkerhedsstillelse i form af kaution 

360025 skatteligning 

360061 smykkevurdering 

360041 sparekassevirksomhed 

360113 stillen finansiel information til rådighed via et websted 

360038 sygeforsikring 

360039 søforsikring 

360056 tjenesteydelser vedrørende kreditkort 

360011 toldklarering 

360004 udlejning af fast ejendom 

360069 udlejning af kontorlokaler 

360036 udlejning af landbrugsejendomme 

360035 udlejning af lejligheder 

360108 udlån imod pant 

360108 udlån imod sikkerhed 

360068 udstedelse af kreditkort 

360020 udstedelse af rejsechecks 

360065 udstedelse af værdikuponer 

360001 ulykkesforsikring 

360019 valutaudstedelse 

360019 veksling af penge 

360015 velgørenhedsindsamlinger 

360053 verifikation af checks 

360051 vurdering af antikviteter 

360014 vurdering af fast ejendom 

360064 vurdering af frimærker 

360052 vurdering af kunst 

360061 vurdering af smykker 

360025 vurderinger af skatteforhold 

360051 værdifastsættelse af antikviteter 

360014 værdifastsættelse af fast ejendom 

360064 værdifastsættelse af frimærker 

360052 værdifastsættelse af kunst 

360062 værdifastsættelse af mønter 
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360061 værdifastsættelse af smykker 

360026 økonomiske vurderinger [forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom] 
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Klasse 37 

 
Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

370138 afbalancering af dæk 

370005 asfaltering 

370089 assistance ved sammenbrud befordringsmidler [reparation] 

370007 bilvask 

370102 blerensning 

370071 blikkenslagerarbejde 

370114 boring af brønde 

370133 boring af dybe olie- eller gasbrønde 

370109 brolæggerarbejde 

370114 brøndboring 

370029 byggearbejder* 

370061 bygning af bølgebrydere  

370052 bygning af fabrikker  

370041 bygning og reparation af pakhuse  

370063 bygning og vedligeholdelse af rørledninger 

370054 bygningsisolering 

370031 bygningstilsyn 

370038 desinfektion 

370086 fernisering 

370123 formidling af kunstig sne 

370123 forsyning af kunstig sne 

370042 fugtisolering af bygninger 

370042 fugtsikring af bygninger 

370124 gadeoprydning 

370119 genopbygning af slidte eller delvis ødelagte maskiner 

370118 genopbygning af slidte eller delvis ødelagte motorer 

370130 genopfyldning af tonerpatroner 

370070 gipsarbejde 

370074 havnebygning 

370068 indendørs og udendørs malerarbejde 

370104 information vedrørende byggeri 

370105 information vedrørende reparation 

370128 installation af døre og vinduer 

370035 installation af køkkenudstyr 

370003 installation og reparation af elektriske apparater 

370078 installation og reparation af fryseudstyr 

370028 installation og reparation af luftkonditioneringsapparater  

370053 installation og reparation af overrislingsanlæg 

370047 installation og reparation af ovne 

370016 installation og reparation af tyverialarmer 

370116 installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware 

370014 installation, vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr  

370058 installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner  

370011 kedelrensning og reparation 

370106 knivslibning 

370034 læderpleje, -rensning og -reparation 

370040 maling eller reparation af skilte 

370107 malmudvinding 
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370107 minedrift [udvinding] 

370022 modernisering af beklædning 

370059 murerarbejde 

370067 møbelpolstring 

370060 møbelrestaurering 

370036 nedrivning af bygninger 

370081 nitning 

370080 opfortinning 

370115 opførelse af markedsstande og -boder 

370137 opladning af batterier til befordringsmidler 

370101 opmuringsarbejde 

370093 opstilling af bygningsstilladser 

370064 opsætning af tapet 

370065 paraplyreparation 

370069 pimpstenspolering 

370048 pleje, reparation og rensning af pelsværk 

370072 polering af befordringsmidler 

370062 presning af beklædningsgenstande 

370073 pumpereparation 

370077 pålægning af slidbane på dæk 

370087 rengøring af befordringsmidler 

370009 rengøring af bygninger [indendørs] 

370112 rengøring af bygningsfacader 

370103 renserier 

370050 rensning af beklædning 

370102 rensning af bleer 

370050 rensning af tekstiler 

370075 reparation af beklædning 

370032 reparation af beklædningsgenstande 

370002 reparation af fotografiske apparater 

370136 reparation af ledningsnet 

370066 reparation af parasoller 

370017 reparation af polstrede møbler 

370125 reparation af sikkerhedslåse 

370025 reparation af sko 

370041 reparation og bygning af pakhuse 

370015 reparation og installation af brandalarmer 

370003 reparation og installation af elektriske apparater 

370004 reparation og installation af elevatorer 

370078 reparation og installation af fryseanlæg 

370024 reparation og installation af opvarmningsanlæg 

370053 reparation og installation af overrislingsanlæg 

370047 reparation og installation af ovne 

370084 reparation og installation af telefon 

370018 reparation og vedligeholdelse af boksrum 

370046 reparation og vedligeholdelse af filmprojektorer 

370008 reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner 

370006 reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer 

370027 reparation og vedligeholdelse af pengeskabe 

370126 restaurering af kunstværker 

370127 restaurering af musikinstrumenter 

370060 restaurering af møbler 

370076 rotteudryddelse 

370037 rustbeskyttelsesbehandling 

370082 rustbeskyttelsesbehandling af befordringsmidler 

370131 rådgivning vedrørende byggeri 

370083 servicestationer til køretøjer [tankning og vedligeholdelse] 
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370021 skibsbygning 

370026 skorstensfejning 

370106 slibning af knive 

370110 slibning med sandpapir 

370049 smøring af befordringsmidler 

370108 stenbrud 

370079 strygning af linned 

370122 tagdækning 

370064 tapetseringsvirksomhed 

370084 telefoninstallation og reparation 

370042 tætning af bygninger 

370132 tømrervirksomhed 

370013 udlejning af bulldozere 

370020 udlejning af byggemateriel 

370134 udlejning af drænpumper 

370121 udlejning af gadefejemaskiner 

370044 udlejning af gravemaskiner 

370120 udlejning af kraner [byggeudstyr] 

370090 udlejning af rengøringsmaskiner  

370135 udlejning af vaskemaskiner 

370091 udryddelse af skadedyr, undtagen for landbruget 

370107 udvinding af malm 

370117 undertrykkelse af interferens i elektriske apparater 

370030 undervandsbyggeri 

370111 undervandsreparation 

370051 urreparation 

370057 vask 

370055 vask af befordringsmidler 

370056 vask af linned 

370007 vask af motorkøretøjer 

370010 vaskerier 

370085 vedligeholdelse af køretøjer 

370001 vedligeholdelse af møbler 

370129 vedligeholdelse af swimming-pools 

370063 vedligeholdelse og bygning af rørledninger 

370046 vedligeholdelse og reparation af filmprojektorer 

370008 vedligeholdelse og reparation af flyvemaskiner 

370058 vedligeholdelse, installation og reparation af maskiner 

370045 vinduespudsning 

370077 vulkanisering af dæk 

370113 vulkanisering af dæk [reparation] 
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Klasse 38 

 
Telekommunikationsvirksomhed. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

380049 afholdelse af videokonferencer 

380024 computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder 

380038 dirigering af og opkobling til telekommunikationstrafik 

380025 elektronisk post 

380037 etablering af forbindelse til et computernetværk [telekommunikation] 

380026 faksimiletransmissioner 

380030 fiberoptisk netværkskommunikation 

380005 fjernsynstransmission 

380005 fjernsynsudsendelse 

380027 information om telekommunikation 

380021 kabel-TV- transmission 

380023 kommunikation via computerskærme 

380030 kommunikation via fiberoptiske netværk 

380022 kommunikation via mobiltelefoner 

380022 mobiltelefonkommunikation 

380012 nyhedsbureauer 

380038 opkobling og dirigering af telekommunikationstrafik 

380037 opkobling til computernetværk [telekommunikation] 

380028 personsøgning [pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler] 

380012 pressebureauer 

380003 radiobroadcasting 

380052 radiokommunikation 

380003 radiotransmission 

380035 satellittransmission 

380040 stille brugeradgange til rådighed på globale computernetværk 

380050 stille online fora til rådighed 

380051 streaming af data 

380028 søgning af personer [pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler] 

380010 telefonisk kommunikation 

380009 telefonservice [oplysning om vejret, klokken, tlf.numre etc.] 

380008 telegrafisk kommunikation 

380007 telegrafservice 

380039 telekonferencer [telekommunikation] 

380011 telexservice 

380044 tilvejebringelse af adgang til databaser 

380040 tilvejebringelse af brugeradgang til globale computernetværk 

380036 tilvejebringelse af elektroniske nyhedstavler  [telekommunikation] 

380036 tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler [telekommunikation] 

380043 tilvejebringelse af internet chatrooms 

380042 tilvejebringelse af telekommiunikationskanaler til brug for teleshopvirksomhed 

380047 transmission af digitale filer 

380046 transmission af lykønskningskort online 

380006 transmission af telegrammer 

380021 transmission via kabel-tV 

380035 transmission via satellit 

380048 trådløst broadcasting 

380048 trådløst transmission 

380041 udlejning af adgangstid til globale computernetværk 
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380029 udlejning af apparater til afsendelse af meddelelser 

380031 udlejning af faksimile apparater 

380032 udlejning af modemer 

380034 udlejning af telefoner 

380033 udlejning af telekommunikationsudstyr 

380004 udsendelse af meddelelser  

380045 voice-mail service 
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Klasse 39 

 
Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

390026 aflæsning af fragtgods 

390006 ambulancetransport 

390024 arrangering af krydstogter 

390050 arrangering af rejseudflugter 

390025 arrangering af sightseeings 

390007 assistance ved sammenbrud af befordringsmidler [bugsering] 

390088 avisdistribution 

390039 befragtning 

390106 bevogtet transport af værdigenstande 

390009 biltransport 

390008 biludlejning 

390015 bjærgning af skibe 

390057 bjærgningstjenester  

390096 blomsterlevering 

390054 bugsering 

390010 bustransport 

390049 bådtransport 

390012 bådudlejning 

390074 chaufførvirksomhed 

390090 distribution af energi 

390021 dragervirksomhed 

390031 elektricitetsdistribution 

390086 emballering af varer 

390022 emballering af varer  

390037 flodtransport 

390055 flotbringning af skibe 

390065 flytninger [af løsøre] 

390065 flytteforretning 

390072 forsendelse 

390014 fragtkørsel 

390072 fragtmæglervirksomhed 

390097 frankering af post 

390094 fysisk opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier 

390036 færgetransport 

390040 garageudlejning 

390109 gaveindpakning 

390019 hesteudlejning 

390086 indpakning af varer 

390076 information vedrørende opbevaring 

390077 information vedrørende transport 

390013 isbrydning 

390018 jernbanetransport 

390075 kurérvirksomhed [meddelelser eller varer] 

390017 kærrekørsel [trækvogn] 

390064 lagring og transport af affald 

390002 ledsagelse af rejsende 

390004 lufttransport 

390016 lægtertransportvirksomhed 
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390047 møbeltransport 

390034 opbevaring 

390071 opbevaring af både 

390028 opbevaring af varer 

390034 oplagring 

390028 oplagring af varer 

390095 opsendelse af satellitter for andre 

390020 pakkedistribution 

390033 parkeringspladser 

390051 passagertransport 

390052 piloting 

390056 pladsreservation ved rejser 

390089 postordreforsendelsesvirksomhed 

390103 pramtransport 

390082 redningsaktioner [transport] 

390084 rejsereservation 

390025 rundture 

390095 satellitopsendelse for andre 

390038 skibsfragt 

390023 skibsmæglervirksomhed 

390060 spedition 

390059 sporvognskørsel 

390093 stevedoring [lastning og losning af skibe] 

390108 stillen kørselsvejledning til rådighed til rejsebrug 

390061 søtransport 

390100 tapning [påfyldning på flasker] 

390058 taxikørsel 

390098 trafikinformation 

390048 transport 

390063 transport af rejsende 

390041 transport gennem rørledninger 

390062 transport i pansrede vogne 

390011 transport med lystbåde  

390064 transport og lagring af affald 

390101 transportlogistik 

390073 transportmæglervirksomhed 

390083 transportreservation 

390088 udbringning af aviser 

390087 udbringning af meddelelser 

390027 udbringning af varer 

390044 udlejning af befordringsmidler til brug på land 

390104 udlejning af busser 

390079 udlejning af dykkerdragter 

390078 udlejning af dykkerklokker 

390105 udlejning af flymotorer 

390043 udlejning af fryseanlæg til næringsmidler 

390099 udlejning af frysere 

390040 udlejning af garager 

390046 udlejning af jernbanegodsvogne 

390045 udlejning af jernbanevogne 

390043 udlejning af kølerum 

390092 udlejning af kørestole 

390102 udlejning af luftfartøjer 

390107 udlejning af navigationssystemer 

390080 udlejning af opbevaringscontainere 

390035 udlejning af pakhuse og lagerrum 

390042 udlejning af parkeringspladser  
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390091 udlejning af racerbiler 

390081 udlejning af tagbagagebærere 

390085 undervandsbjærgning 

390030 vanddistribution 

390003 vandforsyning 

390027 vareudbringning 

390032 åbning og lukning af sluseporte 
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Klasse 40 

 
Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

400048 afpudsning [slibning] 

400001 afslibning 

400005 appretering af tekstiler 

400009 bearbejdning af tømmer 

400002 behandling af kinematografiske film  

400091 behandling af olie 

400058 behandling af tekstiler 

400014 behandling af tekstilstoffer med permanentpres 

400008 blegning af tekstilstoffer 

400049 bogbindervirksomhed 

400037 brandimprægnering af tekstilstoffer 

400063 brodering 

400015 brænding af pottemagervarer 

400013 cadmiumplettering 

400121 cryopreservation 

400012 dameskrædderi 

400105 destruktion af affald 

400055 dyreudstopning og -præparering 

400026 elektroplettering 

400065 farvebehandling af vinduer ved overfladebehandling 

400056 farveri 

400107 farveseparation 

400072 farvning af pelsværk 

400057 farvning af tekstiler 

400060 farvning af tekstilstoffer 

400095 finpudsning efter fjernelse af gammel maling 

400016 fodtøjsfarvning 

400097 forarbejdning af affald 

400020 forarbejdning af pelsværk  

400106 forbrænding af affald 

400024 forgyldning 

400089 fotografisk trykning 

400090 fotogravure 

400114 fotosætning 

400023 fremkaldelse af fotografiske film 

400117 frysning af fødevarer 

400034 galvanisering 

400054 garvning 

400068 genbrug af affald 

400070 glansning af pelsværk 

400062 glaspustning 

400035 gravering 

400085 guldplettering 

400050 høvling [af træ] 

400059 imprægnering af tekstiler mod møl 

400037 imprægnering af tekstilstoffer mod brand 

400036 imprægnering mod vand af tekstilstoffer 

400049 indbinding af bøger 
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400084 indramning af kunstværker 

400087 information om behandling af materialer 

400010 kantning af tekstilstoffer 

400099 kedelsmedier 

400012 kjolesyning 

400035 kobberstikarbejder 

400066 konservering af næringsmidler og drikkevarer 

400069 krympning af tekstilstoffer 

400038 krølbehandling af vævede stoffer 

400092 kviltning 

400046 kædeskæring i forbindelse med vævning 

400040 laminering 

400110 litografisk trykning 

400011 lodning 

400081 luftdeodorisering 

400003 luftrensning 

400090 lystryk [fotogravure] 

400064 læderarbejde 

400019 læderfarvning 

400004 magnetisering 

400031 maskinsnedkerarbejde 

400042 metalbehandling 

400043 metalhærdning 

400018 metalplettering 

400100 metalstøbning 

400030 mølimprægnering af pelsværk 

400059 mølimprægnering af tekstiler 

400044 mølleri 

400022 mønstertrykning 

400117 nedfrysning af fødevarer 

400045 nikkelplettering 

400108 nøgleudstansning 

400113 offset-trykning 

400097 omdannelse af affald 

400098 omsyning af beklædning 

400082 opfriskning af luft 

400086 opmærkning med laserstråler 

400006 papirappretering 

400061 papirbehandling 

400018 plettering af metal 

400017 plettering med krom  

400032 presning af frugt 

400103 produktion af energi 

400092 quiltning 

400035 radering 

400093 raffinering 

400109 rensning for skadelige stoffer i materialer 

400086 ridsning med laserstråler 

400033 rygning af fødevarer 

400051 sadelmagerarbejde 

400083 samling af materialer på bestilling for andre 

400122 sandblæsning 

400071 satinering af pelsværk 

400052 savværker 

400107 separation af farver 

400115 serigrafi 

400115 silketrykning 
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400047 skindberedning 

400053 skræddersyning efter mål 

400094 slagtning af dyr 

400041 slibning 

400088 slibning af optisk glas 

400029 smedevirksomhed 

400116 sortering af genbrugsmaterialer og affald [omdannelse] 

400125 svejsning 

400028 syning af pelse efter mål 

400007 sølvplettering 

400102 tandteknikervirksomhed 

400058 tekstilbehandling 

400021 tilskæring af stoffer 

400021 tilskæring af tekstilstoffer 

400027 tinplettering 

400111 trykkerivirksomhed 

400067 træfældning og savning 

400123 udlejning af fyrkedler 

400104 udlejning af generatorer 

400118 udlejning af luftkonditioneringsapparater 

400119 udlejning af rumopvarmningsapparater 

400112 udlejning af strikkemaskiner 

400108 udstansning af nøgler 

400039 uldbehandling 

400124 upcycling [genbrug af affald] 

400120 valkning af klædestoffer 

400025 vandbehandling 

400036 vandimprægnering af tekstilstoffer 

400101 vulkanisering [forarbejdning og behandling af materialer] 
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Klasse 41 

 
Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer 

og kulturelle arrangementer. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

410002 akademier [undervisning] 

410082 arrangement af baller 

410077 arrangering af skønhedskonkurrencer 

410044 arrangering og ledelse af kollokvier 

410185 arrangering og ledelse af koncerter 

410045 arrangering og ledelse af konferencer 

410046 arrangering og ledelse af kongresser 

410070 arrangering og ledelse af seminarer 

410072 arrangering og ledelse af symposier 

410076 arrangering og ledelse af workshops [uddannelse] 

410023 biblioteker 

410183 billetkontorvirksomhed [underholdning] 

410041 bogbusser 

410011 brevkurser 

410058 børnehaveklasser [uddannelse] 

410009 cirkusetablissementer 

410189 coaching [uddannelse] 

410191 disk jockey ydelser 

410047 diskoteker 

410005 dressur af dyr 

410005 dyredressur 

410079 eftersynkronisering 

410049 eksaminering 

410092 elektronisk desktop publicering  

410007 entertainervirksomhed 

410195 erhvervsomskoling 

410102 erhvervsvejledning [vejledning om uddannelse og valg af job] 

410055 feriekolonier [underholdning] 

410060 festplanlægning for andre 

410020 filmproduktion, andre end reklamefilm 

410008 filmstudier 

410019 filmudlejning 

410031 fjernsynsunderholdning 

410057 forevisning af biograffilm 

410004 forlystelser 

410003 forlystelsesparker 

410101 fotografering 

410182 fotografering af mikrofilm 

410100 fotografisk reportage 

410021 gymnastikundervisning 

410054 helsecentre [helbreds- og fitnesstræning] 

410054 helseklubber [helbreds- og fitnesstræning] 

410064 information om rekreation 

410050 information om underholdning 

410048 information om undervisning 

410186 kalligrafivirksomhed 

410042 kasinovirksomhed [spillevirksomhed] 
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410043 klubvirksomhed [underholdning eller undervisning] 

410075 kostskoler 

410187 layout, andre ydelser end til reklamemæssige formål 

410194 ledelse af fitnesshold 

410044 ledelse og arrangering af videnskabelige konferencer 

410056 levende optræden 

410081 lotterivirksomhed 

410089 manuskript-skrivning 

410041 mobile biblioteker 

410036 modelarbejde for kunstnere 

410062 museumsvirksomhed [forevisning, udstillinger] 

410097 musikkomponering 

410196 musikproduktion 

410098 natklubber 

410103 nyhedsformidling 

410091 online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter 

410094 online spiltjenester tilvejebragt fra et computernetværk 

410010 organisering af konkurrencer [uddannelse eller underholdning] 

410188 organisering af modeshow med underholdningsmæssigt sigte 

410083 organisering af shows [impressariovirksomhed] 

410059 organisering af sportskonkurrencer 

410051 organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte 

410028 orkestervirksomhed 

410104 oversættelse 

410052 pengespilvirksomhed 

410193 personlig træning [fitness-træning] 

410078 pladsreservation til shows 

410060 planlægning af fester for andre 

410061 praktisk oplæring [undervisning] 

410196 produktion af musik 

410026 produktion af radio- og fjernsynsprogrammer 

410030 produktioner af shows 

410015 radiounderholdning 

410090 redigering af videobånd 

410064 rekreationsinformation 

410080 religiøs uddannelse 

410080 religiøs undervisning 

410027 revyteater 

410199 skoler [uddannelse] 

410089 skrivning af manuskripter 

410184 skrivning af tekster [dog ikke reklametekster] 

410019 smalfilmsudlejning 

410084 spillehalvirksomhed 

410052 spillervirksomhed [pengespil] 

410094 spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk 

410071 sportslejre 

410192 sprogtolkning 

410053 stillen golffaciliteter til rådighed 

410095 stillen karaokefaciliteter til rådighed 

410042 stillen kasinofaciliteter til rådighed [spillevirksomhed] 

410200 stillen online musik til rådighed, ikke-downloadable 

410201 stillen online videoer til rådighed, ikke-downloadable 

410014 stillen rekreative faciliteter til rådighed 

410035 stillen sportsfaciliteter til rådighed 

410063 studier til lydoptagelse 

410029 teaterproduktion 

410105 tegnsprogstolkning 
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410073 tidstagning ved sportsbegivenheder 

410099 tilvejebringelse af online elektroniske publikationer, ikke downloadable 

410202 tutorundervisning  

410093 udarbejdelse af undertekster 

410017 uddannelse 

410024 udgivelse af bøger 

410016 udgivelse af tekster, undtagen reklametekster 

410088 udlejning af camcordere 

410013 udlejning af dekorationer til shows og andre forestillinger 

410019 udlejning af film 

410006 udlejning af filmprojektorer og tilbehør hertil 

410067 udlejning af idrætsanlæg 

410197 udlejning af legetøj 

410018 udlejning af lydoptagelser 

410085 udlejning af lydudstyr 

410086 udlejning af lysapparater til teatre og TV-studier  

410025 udlejning af radio- og fjernsynsapparater 

410019 udlejning af smalfilm 

410065 udlejning af sportsdykkerudstyr 

410190 udlejning af sportspladser 

410066 udlejning af sportsudstyr, undtagen befordringsmidler 

410067 udlejning af stadionner 

410032 udlejning af teaterdekorationer 

410087 udlejning af tennisbaner 

410198 udlejning af udstyr til spil 

410069 udlejning af videobånd 

410068 udlejning af videobåndoptagere 

410088 udlejning af videokameraer 

410004 underholdning 

410017 undervisning 

410012 undervisning i legemsøvelser og -træning 

410011 undervisning pr. korrespondance 

410027 varietéer 

410106 videooptagning 

410033 zoologiske haver 
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Klasse 42 

 
Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; indu-

striel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

420058 afprøvning af materialer 

420109 afprøvning af tekstiler 

420140 ajourføring af computer software  

420140 ajourføring af computerprogrammer 

420177 analyser af computersystemer 

420008 analyser vedrørende udnyttelsen af oliekilder 

420211 analysering af håndskrift [grafologi] 

420036 arkitektonisk rådgivning 

420011 arkitektvirksomhed 

420017 bakteriologisk forskning 

420206 beskyttelse mod computervirus 

420190 biologisk forskning 

420190 biologiske undersøgelser 

420048 boligindretning 

420192 byplanlægning 

420229 cloud computing 

420202 cloud seeding 

420090 computerprogrammering 

420177 computersystemanalyse 

420206 computervirusbeskyttelse 

420203 datakonvertering af computerprogrammer og data [ikke-fysisk konvertering] 

420139 design af computer software 

420139 design af computerprogrammer  

420194 design af computersystemer 

420050 design af emballage 

420144 design af kunstgrafik 

420210 digitalisering af dokumenter [skanning] 

420197 duplikering af computerprogrammer 

420090 EDB-programmering 

420226 elektronisk datalagring 

420050 emballagedesign 

420218 energisyn 

420165 formgivning [industriel design] 

420208 forskning i forbindelse med miljøbeskyttelse 

420161 forskning i og udvikling af nye produkter for andre 

420161 forskning og udvikling af nye produkter for andre 

420101 forskning vedrørende mekanik  

420202 fremprovokering af nedbør 

420096 fysik [forskning] 

420198 fysisk konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier 

420175 genfinding af computerdata 

420119 geologisk forskning 

420118 geologisk prospektering 

420062 geologiske undersøgelser 

420211 håndskriftsanalysering [grafologi] 

420203 ikke-fysisk konvertering af computerprogrammer og data 

420048 indretningsarkitektvirksomhed 
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420049 industriel design 

420064 ingeniørvirksomhed 

420201 installation af computersoftware 

420136 justering [måling] 

420136 kalibrering [måling] 

420228 kartografivirksomhed 

420031 kemisk forskning 

420007 kemiske analyser 

420031 kemiske undersøgelser 

420224 kliniske forsøg 

420197 kopiering af computerprogrammer  

420045 kosmetisk forskning 

420213 kvalitetsevaluering af træer på rod 

420214 kvalitetsevaluering af uld 

420157 kvalitetskontrol 

420213 kvalitetsvurdering af træer på rod 

420217 laboratorieydelser, videnskabelige 

420079 landmålervirksomhed 

420193 landmåling  

420058 materialeafprøvning 

420058 materialetestning 

420079 matrikelopmåling 

420076 meteorologisk information 

420234 meteorologiske prognoser 

420142 modedesignervirksomhed 

420225 off-site data backup 

420063 oliefeltopmåling 

420095 olieprospektering 

420215 overvågning af computersystemer ved fjernadgang 

420175 regenerering af computerdata 

420219 rådgivning om design af websteder 

420221 rådgivning om informationsteknologi [IT] 

420204 rådgivning vedrørende computer software 

420232 rådgivning vedrørende computerteknologi 

420207 rådgivning vedrørende energibesparelse 

420233 rådgivning vedrørende telekommunikationsteknologi 

420141 rågivning vedrørende design og udvikling af computerhardware 

420223 server hosting 

420220 software as a service [saas] 

420230 stille outsource-tjenesteydelser til rådighed inden for informationsteknologi 

420212 stille videnskabelig information, rådgivning og konsulentbistand til rådighed i relation til reduce-

ring af drivhusgas 

420227 stillen oplysninger til rådighed om computerteknologi og programmering via et websted 

420209 stillen søgemaskiner til rådighed på internettet 

420195 syn af biler 

420040 teknisk forskning 

420061 tekniske projektstudier 

420231 teknologirådgivning 

420109 tekstilafprøvning 

420195 test af befordringsmidlers for trafiksikkerhed 

420058 test af materialer 

420042 test af oliebrønde   

420212 tilrådighedsstillelse af videnskabelig information, rådgivning og konsulentbistand i relation til 

reducering af drivhusgas 

420030 tjenesteydelser inden for kemi 

420038 udarbejdelse af byggeplaner 

420159 udlejning af computer software  
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420083 udlejning af computere 

420159 udlejning af computerprogrammer 

420205 udlejning af web-servere 

420199 udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre 

420132 undersøgelse og bekræftelse af kunstværkers ægthed 

420167 undervandsundersøgelser 

420216 vandanalyse 

420176 vedligeholdelse af computer software 

420234 vejrprognoser 

420222 videnskabelig forskning 

420217 videnskabelige laboratorieydelser 

420200 web-hosting for andre 
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Klasse 43 

 
Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

430013 alderdomshjem 

430138 barer 

430004 bureauer til anvisning af midlertidigt logi 

430024 caféer 

430025 cafeterier 

430010 catering 

430098 dagpleje af småbørn 

430010 diner transportable 

430134 dyrepensioner 

430071 feriehjem 

430013 hjem for gamle 

430073 hoteller 

430105 hotelreservation 

430145 indlogering i ferielejre 

430027 kantiner 

430193 mad skulpturering 

430183 moteller 

430098 pasning af småbørn i  børnehaver  

430066 pensionater 

430162 reservation af midlertidig indkvartering 

430104 reservation af værelser på pensionater 

430102 restauranter 

430107 selvbetjeningsrestauranter 

430108 snackbarer 

430026 stillen campingpladsfaciliteter til rådighed 

430189 teltudlejning 

430071 turisthjem 

430071 turistpensioner 

430192 udlejning af belysningsapparater 

430191 udlejning af drikkevandsdispensere 

430190 udlejning af madlavningsapparater 

430028 udlejning af midlertidig indkvartering 

430187 udlejning af mødelokaler 

430186 udlejning af stole, borde, duge, glasvarer 

430189 udlejning af telte 

430160 udlejning af transportable bygninger * 

430098 vuggestuer 
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Klasse 44 

 
Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; 

landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

440207 akvakulturvirksomhed 

440210 alternativ sundhedsbehandling 

440204 apotekervirksomhed [behandling af recepter] 

440193 aromaterapi 

440196 befrugtning via reagensglas 

440133 blodbanker 

440143 blomsterarrangering 

440143 blomsterdekorering 

440009 dyreavl 

440111 dyrlægebistand 

440147 dødshospitaler 

440154 farmaceutisk rådgivning 

440034 frisørsaloner 

440097 fysioterapi 

440072 gartnerier 

440077 havearbejde 

440147 hospice 

440059 hospitaler 

440147 hospitser 

440043 hvilehjem 

440213 hårfjernende voksbehandling 

440180 hårimplantationsbehandling 

440196 in vitro befrugtning 

440194 inseminering [kunstig] 

440152 jordemodervirksomhed 

440032 kiropraktorvirksomhed 

440203 kosmetologvirksomhed 

440037 kransebinding 

440194 kunstig inseminering 

440106 kuranstalter 

440202 kursteder 

440199 landskabsarkitektvirksomhed 

440012 landskabsgartnerier 

440115 luft- og overfladespredning af kunstgødning og andre landbrugskemikalier 

440087 lægehjælp 

440151 manicure 

440086 massage 

440021 medicinske klinikker 

440215 medincinsk rådgivning til handicappede 

440018 offentlige badeanstalter  

440009 opdræt af dyr 

440092 optikervirksomhed 

440214 ortodontisk virksomhed 

440148 pasning af græsplæner 

440094 planteskoler 

440206 plantning af træer med henblik på reducering af drivhusgasser 

440156 plastikkirurgi 
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440173 pleje af kæledyr 

440114 plejehjem 

440185 psykologvirksomhed 

440196 reagensglasbefrugtning 

440195 rehabilitering af misbrugere 

440043 rekonvalescenthjem 

440131 røgt og pleje af dyr 

440212 rådgivning om sundhed 

440106 sanatorier 

440200 saunavirksomhed 

440168 skadedyrsudryddelse for landbruget, havebruget og skovbruget 

440020 skønhedssaloner 

440131 soignering af dyr 

440173 soignering af kæledyr 

440201 solarievirksomhed 

440209 sundhedscentre 

440060 sundhedspleje 

440153 sygepleje 

440211 taleterapi 

440113 tandlægevirksomhed 

440197 tatovering 

440198 telemedicin  

440205 terapivirksomhed 

440166 trækirurgi  

440019 tyrkiske bade 

440084 udlejning af landbrugsmateriel 

440208 udlejning af medicinsk udstyr 

440188 udlejning af sanitetsfaciliteter 

440168 udryddelse af skadedyr for landbruget, havebruget og skovbruget 

440171 udryddelse af ukrudt 

440171 ukrudtsudryddelse 

440111 veterinærbistand 
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Klasse 45 

 
Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige 

og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. 

 
Basisnum-

mer 

 

Tjenesteydelser 

450207 administration af copyright  

450207 administration af ophavsret 

450193 adoptionsbureauer 

450211 advokatbistand 

450214 alternativ konfliktmægling 

450205 arbitragevirksomhed [voldgift] 

450195 baby sitting [børnepasning] 

450196 bagageinspektion til sikkerhedsmæssige formål 

450220 balsamering 

450057 bedemandsvirksomhed 

450056 begravelser 

450001 bodyguardvirksomhed 

450179 brandbekæmpelse 

450179 brandslukning 

450195 børnepasning [baby sitting] 

450003 detektivbureauer 

450053 eftersøgning af savnede personer 

450219 frigivelse af duer ved specielle anledninger 

450216 genealogiske undersøgelser 

450146 horoskopstillelse 

450179 ildslukning 

450196 inspektion af bagage til sikkerhedsmæssige formål 

450223 juridisk administration af licenser 

450210 juridiske undersøgelser 

450117 konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål 

450005 kontaktbureauer 

450002 ledsagelse i selskabslivet 

450212 licensering af computer software [juridisk bistand] 

450208 licensering af immaterielle rettigheder 

450047 ligbrænding 

450201 mediation [mægling] 

450205 mæglervirksomhed [voldgift] 

450006 nattevagtvirksomhed 

450218 on-line sociale netværkstjenester 

450033 oplukning af sikkerhedslåse 

450184 organisering af religiøse møder 

450209 overvågning af immaterielle rettigheder med henblik på juridisk rådgivning  

450194 overvågning af tyveri- og sikkerhedsalarmer 

450197 pasning af huse i beboernes fravær 

450198 pasning af kæledyr [pet sitting] 

450217 planlægning og arrangering af bryllupper 

450213 registrering af domænenavne [juridisk bistand] 

450200 returnering af hittegods 

450206 rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder 

450202 sikkerhedsinspektion af fabrikker 

450222 sporing af stjålne genstande 

450222 tracking af stjålne genstande 
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450221 udfærdigelse af juridiske dokumenter 

450081 udlejning af beklædningsgenstande 

450203 udlejning af brandalarmer 

450204 udlejning af brandslukningsapparater 

450215 udlejning af pengeskabe 

450046 udlejning af selskabstøj 

450199 undersøgelse af personers baggrund 

450099 vagttjenester 

450112 ægteskabsbureauer 

 

 

 

 


