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33 Handredskap för personlig användning; Reseutrustning 
 

33a Paraplyer; Käppar; Solfjädrar 
33b Börsar; Myntbehållare; Resväskor; Koffertar; Korgkoffertar 
33c Toalettföremål 
33d Militärutrustning; Reseutrustning; Hållare eller bärdon för 

reseutrustning som inte omfattas av andra klasser 
 

33a Paraplyer; Käppar, t.ex. sådana som kan förändras till stolar; 
Solfjädrar 
Paraplyer 

33a-1/01 Stommar 
33a-1/02 Anordningar för montering av stommar 
33a-2/01 Skjuthylsor e.d. 
33a-2/02 Fasthållningsanordningar; Spärrfjädrar för skjuthylsor 
33a-2/03 Kronor 
33a-2/04 Skjuthylsor eller kronor för spröt med kulhuvuden eller T-huvuden 
33a-3 Sprötlås 
33a-4 Överdrag; Fästning av överdrag (vävnad e.d. 86c) 
33a-5 Anordningar för uppspänning eller nedspänning av paraplyer (självverkande paraplyer 

33a-6) 
33a-6 Stommar med speciella spännanordningar; Självverkande paraplyer 
33a-7/01 Andra anordningar vid paraplyer 
33a-7/02 Skydd mot blåst 
33a-7/03 Fönster 
33a-7/04 Droppskydd 
33a-7/05 Namnskyltar 
33a-7/06 Ventilationsanordningar 
33a-7/07 Fodral 
33a-8/01 Ledade paraplyer 
33a-8/02 Regnskydd burna på axlarna  
33a-8/03 Regnskydd burna på huvudet  
33a-8/04 Paraplyer av stort format, t.ex. trädgårdsparaplyer, torgparaplyer eller 

balkongparaplyer 
33a-8/05 Pappersparaplyer 
33a-9/01 Uppblåsbara paraplyer 
33a-9/02 Paraplyer med löstagbart skyddstak 
33a-9/03 Delbara paraplyer med delar förbundna med hjälp av snören, kedjor e.d.  
33a-9/04 Paraplyer med hylsformiga handtag som kan rymmas i väskor 
33a-9/05 Paraplyer med ledade spröt 
33a-9/06 Paraplyer med teleskopartat hopskjutbara spröt 
33a-9/07 Paraplyer med tredelade eller flerdelade spröt 
33a-9/08 Paraplyer med saxliknande spröt 
33a-9/09 Paraplyer med dubbla eller stagade strävor 
33a-10 Käpparaplyer 

Käppar 
33a-11/01 Käppar; Paraplykäppar, t.ex. form eller framställning av staven (kryckor 30f-4) 
33a-11/02 Handtag 
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33a-11/03 Doppskor 
33a-12 Käppar med rökdon 
33a-13/01 Käppar med andra anordningar (med antenner 21a4-46/01 – 21a4-46/06, 21a4-47, 

21a4-66/01 – 21a4-66/05; känselkäppar för blinda 30f-4) 
33a-13/02 Käppar med hängare eller fästanordningar (bäranordningar för spatserkäppar 33d-11) 
33a-13/03 Käppar med icke-elektriska belysningsanordningar 
33a-13/04 Käppar med elektriska belysningsanordningar 
33a-13/05 Käppar med mätanordningar 
33a-13/06 Käppar med namnskyltar 
33a-13/07 Käppar med myntbehållare 
33a-13/08 Käppar med klädhängare 
33a-13/09 Käppar med kikare 
33a-13/10 Käppar med hjul 
33a-13/11 Käppar utformade som stativ 
33a-13/12 Käppar med vapen 
33a-14 Käppstolar; Paraplystolar (34g-7) 

Handfläktar (36d-4/01; 77f-31) 
33a-15/01 Solfjädrar e.d. med mekanisk drivning; Handfläktar 
33a-15/02 Solfjädrar 

33b Börsar; Myntbehållare (43a); Resväskor; Koffertar; Korgkoffertar 
Börsar; Myntbehållare; Resväskor 

33b-1/01 Börsar; Myntbehållare (33b-3; 33b-4; 33b-13 – 33b-15; 43a-17); Plånböcker; 
Brevfodral (11e-12) 

33b-1/02 Börsar med anordningar för anteckningar 
33b-1/03 Börsar med belysningsanordningar 
33b-1/04 Skärpbörsar; Armbandsbörsar 
33b-1/05 Stela myntbehållare; Myntdosor 
33b-1/06 Stela myntbehållare med räkneverk eller anordningar för anteckningar 

33b-2/01 Resväskor; Livremsväskor; Handväskor; Jaktväskor; Skolväskor (ränslar 33d-2/01); 
Resebestick (33d-8/02); Resefilthöljen e.d. (33b-3; 33b-4; 33b-6 – 33b-9; 33b-13 – 
33b-16; pärmar 11e-13/01; tillverkning av läderväskor 56a-1; sadelväskor 56c-12; 
cykelväskor 63g-13) 

33b-2/02 Portföljer 
33b-2/03 Torgväskor, t.ex. med vågar; Torgkassar 
33b-2/04 Väskor med anordningar för anteckningar 
33b-2/05 Väskor med speglar 
33b-2/06 Väskor med belysningsanordningar 
33b-2/07 Väskor med klockor 
33b-2/08 Väskor med muffar 
33b-2/09 Väskor med ytterfickor 
33b-2/10 Väskor e.d. för badande 
33b-2/11 Fotpåsar 
33b-2/12 Skoväskor 
33b-2/13 Väskor med utbytbart hölje 
33b-2/14 Väskinsatser 
33b-3 Bygelanordningar för börsar, resväskor e.d. (33b-4) 
33b-4 Bygellås för väskor av alla slag (33b-1; 33b-13; 33b-14; 81c-8; 81c-9) 
33b-5 Prydnadsflätverk för handväskor, börsar e.d. (framställning av prydnadsflätverk 7d-6) 

Koffertar; Korgkoffertar (33b-13 – 33b-16) 
33b-6 Material för koffertväggar; Fogar (38d-2; 81c-2; tillverkning av läderkoffertar eller 

väskor 56a-1) 
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33b-7/01 Koffertar eller korgkoffertar i allmänhet (33b-10; korgar i allmänhet 81c-10; 

provkoffertar 54g-11/30) 
33b-7/02 Koffertar med ytterfickor eller ytterfack 
33b-7/03 Koffertar med svängbara sidolister för stängning 
33b-7/04 Koffertar med nürnbergersaxar eller hävarmsstyrningar 
33b-7/05 Runda koffertar 
33b-7/06 Koffertar för livsmedel 
33b-7/07 Korgkoffertar 
33b-7/08 Koffertinsatser 

Reseffekter med speciella anordningar för andra ändamål 
33b-8 Utvidgbara eller hopfällbara väskor, koffertar, korgkoffertar e.d. (33b-10; 81c-14) 
33b-9/01 Väskor, koffertar eller korgkoffertar som kan förvandlas till andra bruksföremål i 

allmänhet (33d-7/01; 34g-15/03; 34g-15/04; 34i-19/03; 54g-14/01; koffertbord 
34i-5/05) 

33b-9/02 Koffertar som kan förvandlas till klädskåp (koffertskåp 34i-19/03) 
33b-9/03 Koffertar som kan förvandlas till bord, stolar e.d. 
33b-9/04 Koffertar som kan förvandlas till sängar 
33b-10 Hattaskar (33b-7; 81c-12 – 81c-14) 
33b-11 Andra behållare, t.ex. attrapper, matsäckslådor eller matsäcksskrin (33b-10; 

54b-11/50; 77f-31; 81c-12) 

33b-12/01 Glasögonfodral; Pincenéfodral 
33b-12/02 Tillverkning av glasögonfodral eller pincenéfodral (54f-3/01) 
33b-12/03 Kikarfodral 
33b-12/04 Skyddsboetter eller skyddsgaller för ur 
33b-12/05 Skyddshöljen för armbandsur 
33b-12/06 Skyddsboetter med friläggning av urtavlan 
33b-12/07 Ficketuier för frimärken 
33b-12/08 Juveletuier 
33b-12/09 Nyckeletuier 
33b-12/15 Andra etuier eller fodral (54f-3/01) 

Utrustningsdetaljer för väskor, koffertar eller korgkoffertar 
33b-13/01 Tillslutningsanordningar eller tätningsanordningar vid handväskor, resväskor, koffertar 

eller korgkoffertar i allmänhet (33b-4; 33b-6 – 33b-12; 33b-14; 3c-5; lås 68a-98; 81c-3; 
igensnörning 81c-18; gemensam tillslutning av flera behållare 68b-1/14; tillverkning av 
tillslutningsdelar av bleck 7c-37) 

33b-13/02 Tillslutningar för börsar, portföljer e.d. 
33b-13/03 Inställbara lås för utvidgningsbara koffertar 
33b-13/04 Tryckknapplås eller vredlås för väskor 
33b-13/05 Tillslutningar med spjäljalusier för koffertar 
33b-13/06 Sprötlås 
33b-13/07 Tillslutningar med remmar för koffertar 
33b-13/08 Draglåsanordningar för handväskor, hattaskar e.d. 
33b-13/09 Tätningsanordningar 
33b-14/01 Säkerhetslås eller skydd mot obehörig användning eller förlust av koffertar eller 

föremål av alla slag t.ex. plånböcker eller börsar (skydd mot obehörig användning av 
fickor 44a-48; klädlås 68a-109; elektriska säkringar 74a-26) 

33b-14/02 Säkring genom anslutning med kedjor eller band 
33b-14/03 Säkring genom anslutning eller borttagning av handtag 
33b-14/04 Säkring med hjälp av larm, explosion, gasbildning eller stick 
33b-15/01 Andra tillbehör för väskor eller koffertar (33b-3; 33b-4; 33b-13; 33b-14; 81c-2; 

tillverkning av beslag eller kappor av bleck 7c-35; stativ för koffertar 34i-7/08) 
33b-15/02 Handtag 
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33b-15/03 Gångjärn 
33b-15/04 Lockstöd; Lockfästdon 
33b-15/05 Beslag för hörn eller kanter 
33b-15/07 Paraplyhållare eller käpphållare vid eller i koffertar eller väskor 
33b-15/08 Adresshållare för koffertar eller väskor (81c-17) 
33b-16 Rullanordningar för väskor, koffertar eller korgar 

33c Toalettföremål, t.ex. krusjärn, lockare eller hållare för hår (hårnålar 
44a), frisördon (frisörstolar 34g), torkhuvar, kammar, 
mustaschbindor, skoknäppare, handskknäppare, nagelskärare, 
nagelfilar, puderdosor eller rakspeglar 
Anordningar för formning eller fasthållning av hår eller skägg 

33c-1/01 Hårtänger i allmänhet 
33c-1/02 Hårtänger med uppvärmningsanordningar för kol, sprit e.d. (elektriska 

uppvärmningsanordningar 21h-10/01) 
33c-1/04 Hopfällbara hårtänger; Resehårtänger 
33c-1/05 Hårtänger med parallellförskjutning av tångskänklarna 
33c-1/06 Hårtänger med rotationsanordning för den ena skänkeln, t.ex. av kalandertyp 
33c-1/07 Hårtänger med förskjutbara kammar 
33c-1/08 Hårtänger med sicksackformiga eller skruvformiga tångskänklar 
33c-1/09 Krusjärn bestående av en enda stav 
33c-1/10 Hårtänger med löstagbara tångskänklar 
33c-1/11 Hårtänger med termometrar eller liknande temperaturkontrollanordningar 

Anordningar för upphettning eller prövning av hårtänger 
33c-2/01 med sprit, fotogen e.d. (elektrisk uppvärmning 21h-10/02) 
33c-2/02 med kol 
33c-2/03 för fästning på lampglas 
33c-2/04 för anslutning till ett gasrör 

33c-3/01 Anordningar för framställning av hårlockar bestående av papiljotter med klämmor, 
snören e.d. och spännen, i allmänhet 

33c-3/02 Klämmor med kammar 
33c-3/03 Flera bredvid varandra anordnade kammar (kammar 33c-7/01) 
33c-3/04 Uppvärmbara kammar av metall med böjda tänder (21h-10/04) 
33c-3/05 Anordningar för läggning av vattenvågor 
33c-3/06 Gaffelformiga papiljotter 
33c-3/08 Trådformiga papiljotter 

33c-3/10 Anordningar för framställning av permanenta hårlockar i allmänhet 
33c-3/11 Papiljotter för rotrullning 
33c-3/12 Papiljotter för topprullning, t.ex. koniska 
33c-3/13 Papiljotter för sicksackformig eller skruvformig rullning 
33c-3/14 Anordningar för upprullning av håret på papiljotter för rotrullning 
33c-3/15 Anordningar för upprullning av håret på papiljotter för topprullning 

33c-3/16 Värmekroppar för rotrullningspapiljotter i allmänhet 
33c-3/17 Ångvärmekroppar för rotrullningspapiljotter 
33c-3/18 Varmluftvärmekroppar 
33c-3/19 Elektriska värmekroppar (21h-10/03) 

33c-3/20 Värmekroppar för topprullningspapiljotter i allmänhet, t.ex. för sjunkande temperatur 
33c-3/21 Ångvärmekroppar 
33c-3/22 Varmluftvärmekroppar 
33c-3/23 Elektriska värmekroppar (21h-10/03) 
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33c-3/24 Värmekroppar med inre eller yttre uppvärmning (21h-10/03) 
33c-3/25 Papiljotter med elektrisk inneruppvärmning 
33c-3/26 Värmekroppar eller packningar med kemisk värmeutveckling för papiljotter (12g-1/01; 

24n; 34b-9/02; 34b-9/03) 
33c-3/28 Anordningar för uppvärmning av värmekroppar för sjunkande temperatur 

33c-3/30 Tänger för pressning av håret 
33c-3/31 Skyddsklämmor för rotrullning 
33c-3/32 Skyddsklämmor för topprullning 
33c-3/33 Skyddsklämmor med kylanordningar 
33c-3/35 Anordningar för formning av ögonfransarna 
33c-3/40 Över en yta fördelade lockningsorgan 
33c-3/41 Packningar, pappershöljen, dynor e.d.; Påsar 
33c-3/42 Anordningar för uppbindning av packningar 
33c-3/45 Upphängningsanordningar för värmekroppar 
33c-3/46 Körbara upphängningsanordningar 
33c-3/47 Kontrollanordningar, t.ex. termometrar, fasta termostater eller instrumenttavlor 

(utformning av de elektriska delarna 21h-13) 
33c-3/48 Andra hjälpmedel vid hårlockning 
33c-3/50 Hårlockningshuvor 

33c-4/01 Kammar för instickning i håret, allmänt (hårnålar 44a-23) 
33c-4/02 Metallkammar för instickning i håret för fasthållning av lockar (för formning 33c-3/01) 
33c-4/05 Hårspännen av ett stycke bleck, tråd e.d. i plan form 
33c-4/06 Hårspännen bestående av två plana skänklar med lås 
33c-4/07 Hårspännen utan lås (hårnålar 44a-23) 
33c-4/08 Hårspännen med kamspetsar 
33c-4/09 Andra hårspännen 
33c-4/15 Rosetter eller hållare för flätor 
33c-4/16 Hårband; Diadem 
33c-4/17 Skruvlindade hårhållare 
33c-4/20 Hårinlägg, rullar, ståltrådsställningar e.d. (av naturligt eller konstgjort hår 3e-5/00) 
33c-4/21 Hårnät (knytning 25e-1) 

33c-5/01 Mustaschbindor 
33c-5/02 Anordningar för formning av skägg 
33c-5/03 Skäggskydd 

Anordningar för rengöring eller bearbetning av håret eller hårbottnen 
33c-6/01 Slutna anordningar för hårtvättning i form av huvor (33c-14/14; massagedon 30f-6 – 

30f-8) 
33c-6/02 Öppna anordningar för hårtvättning, t.ex. hylsor för uppsamling av vatten eller hår, 

vattenrännor eller avloppsskärmar för vatten 
33c-6/03 Stöd för ansiktet vid hårtvättning 
33c-6/04 Stöd för nacken vid hårtvättning 
33c-6/05 Handdon för hårtvättning; Handduschar; Duschkammar (duschborstar 9b) 
33c-6/06 Hårtvättställ 
33c-6/10 Hårtorkar bestående av underlag för långt hår (varmluftduschar för kroppsbehandling 

30f-10; dammfilter 34c-5; fläktar 27c; den elektriska delen 21h-9/01) 
33c-6/11 Värmning av luft med spritbrännare, gasbrännare e.d. (med elektrisk uppvärmning, 

värmelampor, glödlampor e.d. 21h-9/01; 30f-10/01) 
33c-6/12 Enkelväggiga torkhuvar med varmluftstilledning, t.ex. för kort hår 
33c-6/13 Dubbelväggiga torkhuvar för kort hår 
33c-6/14 Torkhuvar med tilledning och bortledning av luften 
33c-6/15 Torkhuvar med rör 
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33c-6/16 Anläggningar för framställning av kall eller varm luft för frisörsalonger (36d) 
33c-6/17 Handluftduschar (varmluftduschar för kroppsbehandling för sjukvård 30f-10; för 

torkning av kroppen eller kroppsdelar 34k-4/10; den elektriska delen 21h-9/01) 
33c-6/30 Kammar eller borstar för torkning av hår med inre värmekälla (borstar 9b-4, 9b-15/00) 
33c-6/31 Kammar eller borstar för torkning av hår med värmetillförsel 
33c-6/35 Huvar för färgning av hår (kammar 33c-7/05) 
33c-7/01 Kammar för hårskötsel i allmänhet (kammar för instickning i håret 33c-4/01) 
33c-7/02 Hopfällbara kammar 
33c-7/03 Kammar med etuier (tillverkning av kammar av ebonit, celluloid 39a-20, 39a3-21/00; 

elektriska kammar 21g-23; 21h-10/04) 
33c-7/04 Kammar med speglar, tandborstar e.d. 
33c-7/05 Kammar med behållare för vätska, kräm e.d. för tillförsel av färgmedel, hårvatten e.d. 

(färgning av levande hår 30h-13; färgning av dött hår 8m-10/01) 
33c-7/06 Kammar med anordningar för borttagning av damm eller fett ur håret 
33c-7/07 Kammar med suganordningar 
33c-7/10 Modeller för styrning av snittlinjen vid hårklippning (öronskydd 33c-14/13) 
33c-7/11 Kammar för hårklippning; Hjälpmedel för hårklippning som kan fästas på kammar  
33c-7/12 Anordningar för avsvedning av hår (8b-16; elektrisk utrustning 21h-10) 
33c-7/13 Kammar med hjälpmedel för att bena håret 
33c-8/01 Hjälpmedel för rengöring av kammar, fästbara på eller fast förbundna med kammen 
33c-8/02 Separata anordningar för rengöring av kammar i allmänhet 
33c-8/03 Separata anordningar för rengöring av kammar med borstvalsar (rengöring av borstar 

9b-14, 9b-17/06; 34c-10/07) 

Hjälpmedel för barberare; Andra toaletthjälpmedel eller toalettillbehör 
33c-9/01 Anordningar för intvålning (rakborstar 9b-10, 9b-12) 
33c-9/02 Anordningar för intvålning med maskinell drivning (9b-13; 9b-13/02; 34c-13) 
33c-9/03 Handskar eller lappar för intvålning 
33c-9/10 Beredning av tvålskum med hjälp av lufttryck 
33c-9/11 Beredning av tvålskum genom omröring (2b-2/02; 34l-19) 
33c-10/01 Tvålkoppar utan tvålmagasin 
33c-10/02 Tvålkoppar med tvålmagasin 
33c-10/03 Tvålkoppar med förvaring av rakborsten 
33c-11/01 Skyddshylsor för raktvål, pomada e.d. i stångform (formning av tvål 23f-1, 23f-3) 
33c-11/10 Hylsor för enstaka sminkstift med avtagbara lock (blyertspennhylsor 70a-7/01) 
33c-11/11 Hylsor för sminkstift med svängbara lock 
33c-11/12 Hylsor för två eller flera sminkstift (färgstift 70a; hylsor för krämformigt smink 

33c-19/01; för flytande smink 33c-20; blyertspennor med sminkstift, puderdosor e.d. 
70a-7) 

Behållare eller ställ för förvaring 
33c-12/01 av rakdon (strigelremmar 67c-5) 
33c-12/02 av nya eller begagnade rakblad (förpackning 81c-27) 
33c-12/03 av svampar, alunstenar e.d. 
33c-12/04 med beredning av varmvatten 
33c-13 Rakdon med behållare för förvaring av andra rakdon (rakborstar 9b-10, 9b-12) 

33c-14/01 Skyddsmantlar, skyddskragar eller skyddshaklappar för hårklippning eller rakning 
(skyddskappor 3b-6/01, 3b-6/02, 3b-3/08) 

33c-14/02 Rakmasker för uppmjukning av hårstråna (kompresser 30d-25/01) 
33c-14/03 Nackstöd vilande på kroppen 
33c-14/04 Separata nackstöd (34g-1/04) 
33c-14/10 Hudsträckare som hjälpmedel vid rakning 
33c-14/11 Andedräktsavledare som hjälpmedel för frisörer vid hårklippning eller rakning (för 

läkare 30a-19) 
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33c-14/12 Avstrykare för tvålskum 
33c-14/13 Öronskydd eller ansiktsskydd vid hårklippning, hårlockning e.d. 
33c-14/14 Anordningar för avspolning av tvålskum (33c-6/01) 
33c-14/15 Anordningar för rengöring eller desinfektion av rakdon (9b-14; 9b-17/06; 30i-6) 
33c-14/16 Anordningar för torkning av rakhyvlar eller rakapparater 
33c-14/17 Annan utrustning för rakstugor, t.ex. ställ eller hyllor för upphängning av saxar eller 

andra frisörhjälpmedel (myntautomater för toalettändamål 43b-52) 
33c-14/18 Anordningar för upphängning av frisörmaskiner, t.ex. elektriska motorer vid löpvagnar 

33c-15/01 Knäppare för skor, handskar eller kragar; Anordningar för utvidgning av knapphål; 
Anordningar för att trä i knappar 

33c-15/02 Anordningar föra att stoppa in eller dra fram ändarna på skosnören 
33c-15/03 Handverktyg för glättning av linnekanter (som maskindel 8d-20/50) 
33c-15/04 Anordningar för utvidgning av dubbelvikta kragar 
33c-15/05 Anordningar för utvidgning av handskar 

33c-16/01 Nagelavskärare; Nageltänger (saxar 69-1, 69-4, 69-8, 69-9) 
33c-16/02 Nagelfilar (49c-26; liktornsfilar eller liktornshyvlar 30a-15) 
33c-16/03 Mallar eller andra hjälpmedel för skärning av naglar 
33c-17/01 Polerverktyg, polerstål, polerband e.d. för naglar, allmänt 
33c-17/02 Handdrivna anordningar för polering av naglar 
33c-17/03 Maskindrivna anordningar för polering av naglar 
33c-17/04 Verktyg för tillbakatryckning av nagelbanden 
33c-17/05 Anordningar för rengöring av naglar 
33c-17/06 Andra anordningar för nagelvård 
33c-18/01 Kombinationsverktyg för nagelvård, utan etuier 
33c-18/02 Kombinationsverktyg för nagelvård, med etuier 

33c-19/01 Behållare för avgivning av degformiga toalettmedel, allmänt 
33c-19/02 Anordningar för att krama ur för tuber för toalettändamål (81c-15; 34c-25) 
33c-20 Behållare för förvaring eller avgivning av flytande toalettmedel (34k-2/05; tillslutningar 

för flaskor i allmänhet 64a-8 – 64a-72; för flaskor för flytande medicin eller parfym 
30g-3; 30k-8; strilproppar för droppvis eller stötvis avgivande av vätskor i allmänhet 
64a-52, 64a-55; för flytande medicin eller parfym 30g-1; finfördelare med tryckluft eller 
kolvtryck för vätskor för utrotning av insekter e.d. 45k-4, 45k-7/00 – 45k-11/00; för 
lantbruk, skogsvård eller trädgårdsändamål 45f-26, 45f-25/14; för flytande medicin 
eller parfym 30k-9; för puder för medicinska ändamål 30k-11) 

33c-21/01 Behållare för toalettmedel i form av pulver eller puder; Puderströare; Puderblåsare 
(33c-22/01; 33c-23/01; för insektpulver 45k-4, 45k-7/00 – 45k-11/00; 
blandningsmaskiner för puder 50f) 

33c-21/02 Finfördelare för puder för toalettändamål med tryckluft eller kolvtryck (för utrotning av 
insekter e.d. 45k-4, 45k-7/00 – 45k-11/00) 

Puderdosor 
33c-22/01 i allmänhet 
33c-22/02 med fjädrande mellanbotten 
33c-22/03 med eftergivande botten eller lock 
33c-22/04 med matarskovlar eller matarvingar 
33c-22/05 med tillslutning i form av irisbländare 
33c-22/06 med monogram, bilder eller liknande utbytbara dekorationer 
33c-22/07 med frammatning med hjälp av valsar 
33c-22/08 med frammatning med hjälp av snäckor eller skruvar 
33c-22/09 med dubbelsidiga lock 
33c-22/10 med två eller flera lock på en sida 
33c-22/11 drivna genom skjutning eller vridning; Puderur 
33c-22/12 i djurform 
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33c-22/13 med två eller flera utdragbara eller utfällbara avdelningar 
33c-22/20 med läppstift 
33c-22/21 med ur 
33c-22/22 med belysning 
33c-22/23 för fästning vid armband, strumpeband e.d. 
33c-22/24 i konstgjorda blommor (3e-1; 3e-1/00) 

33c-23/01 Pudervippor i allmänhet (34c-24) 
33c-23/02 Pudervippor med handtag 
33c-23/03 Puderpapper; Puderlappar (kemisk del 30h-13) 

33c-24/01 Handspeglar i allmänhet (tandspeglar, munspeglar 30a-1; överdragning av glas med 
speglande yta 32b-10, 32b-17/12) 

33c-24/02 Handspeglar med pudervippor, sminkstift e.d. 
33c-24/03 Fickspeglar 
33c-24/04 Rakspeglar eller toalettspeglar i allmänhet (speglar som rumsutrustning 34f-1) 
33c-24/05 Rakspeglar eller toalettspeglar som kan hänga eller stå 
33c-24/06 Rakspeglar eller toalettspeglar som kan hängas på kroppen 
33c-24/07 Rakspeglar eller toalettspeglar med sugkoppar 
33c-24/08 Rakspeglar eller toalettspeglar med belysning 
33c-24/09 Multipelspeglar 
33c-24/10 Multipelspeglar med delar förbundna med hjälp av nürnbergersaxar  
33c-24/11 Stela metallspeglar (tillverkning 7c) 
33c-24/12 Böjliga speglar ("trollspeglar" 77f-31, 77f-35/00; ljusgenomsläppande reklamspeglar 

54h-2) 
33c-24/13 Armbandsspeglar 

33c-25/01 Luktkuddar 
33c-25/02 Luktflaskor (33c-20; förslutningar 30g-3; 30k-8 – 30k-10; 45f; 64a) 
33c-25/03 Andra anordningar för alstring av vällukt (rökelsekar 34f-26; luktämnen 23a-6; 

sprutflaskor 30k-8) 

33c-26/01 Hållare eller ställ för tandborstar (tandborstar 9b-5, 9b-9/04) 
33c-26/02 Hållare eller ställ för tandborstar kombinerade med sköljglas (64a) 
33c-26/03 Flyttbara hållare för tandborstar, t.ex. höljen 
33c-26/04 Väggfasta hållare för tandborstar, t.ex. hyllor med hållare för tandkräm 

33c-27/01 Hållare för hårarbeten 
33c-27/02 Behållare för uppsamling av hår 

33c-28 Schabloner för färgning av läppar, ögonbryn e.d. (75c-26) 
33c-29 Andra toaletthjälpmedel, t.ex. pincetter, rengörare för ytterörat (för innerörat 30d-28), 

knappnålsdynor, ställ för hattnålar, behållare för förvaring av löständer e.d. 

33d Militärutrustning; Reseutrustning, t.ex. tält, ränslar, ryggsäckar, 
fältflaskor, fickflaskor, fältbägare, fickbägare, hängmattor eller 
stöd för kroppsdelar vid viloläge; Hållare eller bärdon för 
reseutrustning som inte omfattas av andra klasser, t.ex. för 
knapphålsblommor, biljetter, paraplyer, käppar, solfjädrar eller 
böcker (patronväskor 72d; putsdon 34c) 
Militärutrustning; Reseutrustning 

33d-1/01 Militärtält; Turisttält (tält utförda som särtagbara eller transportabla hus 37f-4) 
33d-1/02 Badtält; Strandtält (viloutrustning för sådana 34g-6) 
33d-1/03 Paraplytält 
33d-1/04 Tält som hålls uppe av fasta stöd, träd, murar e.d. 
33d-1/05 Tält med dubbeltak för luftcirkulation 
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33d-1/06 Tältstativ 
33d-1/07 Andra tältdelar 
33d-1/08 Tältdukar; Kantförbindningar 
33d-1/09 Tältstänger; Tältpålar 
33d-1/10 Tältpinnar; Tältstag 
33d-1/11 Förbindningar mellan tält och tältstag 
33d-1/12 Tältutrustning (fältsängar 34g-15) 
33d-1/13 Solskydd 

33d-2/01 Ränslar 
33d-2/02 Ryggsäckar 
33d-2/03 Remmar, remstyrningar eller andra specialdelar 
33d-2/04 Stängningsanordningar 
33d-3/01 Ryggsäcksmesar; Ränselbärare; Ränselstöd 
33d-3/02 Bärdynor för ränslar (33d-12) 
33d-3/03 Rullställ för ränslar 

33d-4/01 Reseflaskor eller resebägare av stela material 
33d-4/02 Reseflaskor eller resebägare av mjuka material 

33d-5/01 Hängmattor, med eller utan huvudkuddar 
33d-5/02 Ställningar för hängmattor 
33d-5/03 Fästanordningar för hängmattor 
33d-5/04 Tvärbågar för hängmattor 
33d-5/05 Hängsäten (33d-6) 
33d-5/06 Hängkojer 

33d-6/01 Bärbara säten avsedda för resor (samtidigt som resväskor 33b); Stöd för kroppsdelar 
(20c-41; 20c-45; 33d-5; 34f-9; 34g-7; 63a-2; 63c-46) 

33d-6/02 Bärbara säten för uppställning på marken (34g-6/03) 
33d-6/03 Kuddar eller underlag med luftfyllning 
33d-6/04 Kuddar eller underlag av träull, papper e.d. 
33d-6/05 Stöd för kroppsdelar, t.ex. förbundna med säten 
33d-6/06 Stöd med luftfyllning e.d. avsedda för kroppsdelar  
33d-6/07 Skyddsdukar eller överdrag för sittplatser 

33d-7/01 Säten som kan omändras till andra bruksföremål (33b-9/01) 
33d-7/02 Ränslar som kan omändras till tält 
33d-7/03 Kappor som kan omändras till tält 
33d-7/04 Ränslar eller ryggsäckar som kan omändras till sängar eller madrasser 
33d-7/05 Ränslar eller ryggsäckar som kan omändras till bårar eller hängmattor 
33d-7/06 Ränslar eller ryggsäckar som kan omändras till båtar eller slädar 
33d-7/07 Ränslar eller ryggsäckar som kan omändras till kappor 

33d-8/01 Militärutrustning eller reseutrustning som inte omfattas av 33d-1/01 – 33d-7/07 
33d-8/02 Resebestick (34f-11 – 34f-14) 
33d-8/03 Anordningar för märkning av reseffekter (54g-17) 
33d-8/04 Bärremmar för jaktgevär 
33d-8/05 Kartfodral, t.ex. för användning av kartan utan framdragning (42n-9/06) 
33d-8/06 Skyddsnät för insekter som reseutrustning (34g-20; 45k-5/03) 
33d-8/07 Bärremmar eller andra bäranordningar för militärpackning eller utrustningsföremål 
33d-8/08 Bärremmar eller behållare för fältapotek 

Hållare eller bäranordningar för reseffekter (hållare eller bäranordningar för 
hushållet 34e – 34l) 

33d-9 Hållare för knapphålsblommor 
33d-10/01 Hållare för biljetter 
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33d-10/02 Hållare för namn, adresser e.d. på reseffekter 
33d-10/03 Fodral för biljetter eller legitimationskort med fotografi och skydd 
33d-11 Bäranordningar för paraplyer, käppar, solfjädrar e.d. 
33d-12/01 Enkla bärhandtag eller bärpinnar som hakas i paketsnören 
33d-12/02 Bärhandtag med remmar, snören, kedjor e.d.; Bärplädar 
33d-12/03 Lastbärmesar e.d. 
33d-12/04 Andra bäranordningar för resgods 
33d-12/05 Bäranordningar för böcker 

Andra separata hållare eller bärdon för reseffekter (skrivdonshållare i eller på 
kläder 70a-5) 

33d-13/01 för prydnadsväskor eller brevväskor 
33d-13/02 för militärutrustning (72a-33/01) 
33d-13/03 för militärspadar, yxor e.d. (72a-33/01) 
33d-13/04 för kikare eller glasögon 
33d-13/05 för hattar eller klädesplagg 
33d-13/06 för flaskor 
33d-13/07 för kistor eller reseffekter 
33d-13/08 för ur 
33d-13/09 för nålar, säkerhetsnålar e.d. 
33d-13/10 för verktyg 
33d-13/11 för mätdon 
33d-13/12 för ämbar, kannor, kärl eller glas 
33d-13/13 för näsdukar eller servetter 
33d-13/14 för nycklar, knivar, saxar e.d., t.ex. för skydd mot obehörig användning eller förlust 
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