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Näringsmedel
Beklädnadsartiklar och sybehör
Researtiklar, fodral, paraplyer och liknande artiklar för personligt bruk, icke
innefattade i andra klasser
Borstvaror
Textilmetervaror samt folier och ark av konst- eller naturmaterial
Möbler och andra inredningsartiklar
Hushållsartiklar, icke ingående i andra klasser
Verktyg och järnhandelsvaror
Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor
Ur och andra mätinstrument, kontroll- och signalapparater
Prydnadsartiklar
Fortskaffnings- och transportmedel samt lyftanordningar
Utrustning för framställning, distribution och transformering av elektricitet
Apparater för upptagning, kommunikation och informationsåtergivning
Maskiner, icke tillhörande andra klasser
Fotografiska, kinematogafiska och optiska artiklar
Musikinstrument
Tryckeri- och kontorsmaskiner
Bok- och pappershandelsvaror, kontorsartiklar, konstnärsutrustning och
undervisningsmaterial
Försäljnings- och reklamutrustning, skyltar
Spel, leksaker, tält och sportartiklar
Vapen, pyrotekniska artiklar, artiklar för jakt och fiske samt för utrotning av
skadedjur
Utrustning för distribution av vätskor och gaser; anordningar för sanitära ändamål
samt för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; fasta bränslen
Medicinsk utrustning och laboratorieutrustning
Byggnader och byggnadsmaterial samt konstruktionselement
Belysningsanordningar
Tobak och artiklar för rökare
Farmaceutiska och kosmetiska artiklar och produkter, toalettartiklar och
toalettapparater
Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämpning, för
förhindrande av olycksfall samt för räddningsändamål
Artiklar för vård och skötsel av djur
Maskiner och apparater för beredning och tillagning av mat och dryck, icke
tillhörande andra klasser
Grafiska symboler, logotyper, ytstrukturer, ornamenteringar

Ord markerade med * har ingen direkt motsvarighet i den internationella Locarnolistan.

Klasslista (Översättning av den internationella klassificeringen för mönster, Locarnoöverenskommelsen 1968)
Klass 01:

Näringsmedel

1. Bageriprodukter, käx, kakor, makaroner, och andra spannmålsprodukter, chokladvaror, konfektyrer, glass
01-01 bageriprodukter
01-01 bakelser
01-01 bakverk
01-01 biskvier
01-01 brända mandlar
01-01 bröd
01-01 choklad
01-01 chokladvaror
01-01 degvaror
01-01 glass
01-01 glasstrutar (ätbara)
01-01 godis
01-01 isglass
01-01 kakor
01-01 karameller
01-01 kex
01-01 konditorivaror
01-01 konfekt
01-01 konfektyrer
01-01 konfektyrklubbor
01-01 makaroner
01-01 maränger
01-01 nudlar
01-01 pasta
01-01 pastejer
01-01 pepparkakor
01-01 petitfourer
01-01 pizza
01 01 praliner
01-01 skorpor
01-01 slickepinnar
01-01 sorbet
01-01 spagetti
01-01 spannmålsprodukter
01-01 sötsaker
01-01 tuggummi
01-01 tvebackar
01-01 tårtor
01-01 vattenglass
01-01 vermiceller
2. Frukt och grönsaker
01-02 frukt
01-02 grönsaker
3. Ost, smör och ersättningsmedel härför, andra mejeriprodukter
01-03 lättmargarin
01-03 margarin
01-03 mejeriprodukter
01-03 ost
01-03 smör
01-03 smörersättningsmedel

4. Slakteri- och charkuterivaror, fiskvaror
01-04 charkuterivaror
01-04 fiskbullar
01-04 fiskkroketter
01-04 fiskvaror
01-04 korv
01-04 köttbullar
01-04 queneller
01-04 slakterivaror
5.

Vakant

6. Näringsmedel för djur
01-06 foderkakor för kreatur
01-06 fågelbröd
01-06 hundkex
01-06 näringsmedel för djur
01-06 oljekakor för djur
01-06 saltstenar för boskap
01-06 saltstenar för villebråd
01-06 slickstenar för boskap
01-06 slickstenar för villebråd
99. Diverse
01-99 bitsocker
01-99 te
01-99 buljongtärningar

Klass 02:

Beklädnadsartiklar och sybehör

1. Underkläder, skjortor och nattdräkter, korsetter och bysthållare
02-01 babyblöjbyxor
02-01 babyblöjor
02-01 babyblöjskydd
02-01 babygummibyxor
02-01 babyvästar (skjortor)
02-01 barnunderkläder
02-01 blöjbyxa
02-01 bukgördlar
02-01 bysthållare
02-01 combinaisions*
02-01 damunderkläder
02-01 formgivande klädesplagg
02-01 gördlar
02-01 höfthållare
02-01 idrottshöftskydd
02-01 kalsonger
02-01 korsetter
02-01 kortkalsonger
02-01 linnen
02-01 långkalsonger
02-01 löskragar
02-01 maggördlar
02-01 mamelucker
02-01 nattdräkter
02-01 nattkläder
02-01 nattlinnen
02-01 nattskjortor
02-01 ortopediska korsetter
02-01 pyjamas
02-01 skjortbröst
02-01 skjortkragar
02-01 skjortmanschetter
02-01 skjortor
02-01 skjortärmar
02-01 trosor
02-01 underbyxor
02-01 underkjolar
02-01 underkläder
02-01 underlivsgördlar
02-01 undertröjor
2. Andra kläder
02-02 anoraker
02-02 arbetskläder
02-02 arbetssoveraller
02-02 axelbeklädnader
02-02 badbyxor
02-02 baddräkter
02-02 badkappor
02-02 balettkjolar
02-02 barntröjor
02-02 bikini
02-02 blazers
02-02 blusar
02-02 boleros
02-02 brandskyddsdräkter

02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02

byxdresser
byxor
caper
cardigans
damblusar
damdräkter
damjackor
damkläder
damkostymer
dräkter
dykardräkter
eldskyddskläder
fickor (klädestillbehör)
fiskartröjor
förkläden
gymnastikdräkter
gymnastikkläder
herrkläder
herrkostymer
idrottströjor
indianfiltar
innedräkter
jackor
jeansbyxor
jumperblusar
kamkoftor*
kappor
kasacker
kavajer
kemskyddsdräkter
kimonos
kjolar
klänningar
knäbyxor
kortbyxor
kostymer
kostymkragar
kragar (klädestillbehör)
livräddningskläder (nautiska)
långbyxor
läderjackor
läkarkläder
mantlar
morgonrockar
mässhakar
nattrockar
negligéer
operationskläder
ortopediska kläder
overaller
ponchos
prästdräkter
prästmantlar
pullovrar
pälsar
pälsboaskinn
pälskappor
pälskragar
pälsstolor
regnrockar*

02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02
02-02

ridbyxor
rockar
saneringsskyddskläder
shorts
sjömansblusar
skiddräkter
skinnjackor
skyddskläder
slängkappor
sportkläder
sporttröjor
togor
träningskläder
träningsoveraller
tröjor
T-shirts
tvångströjor
ulstrar*
uniformer
vattentäta rockar
vindjackor
vindtäta jackor
vårdkläder
värmande kläder
värmeisolerande kläder för undervattenfiske
västar
ylletröjor
ämbetsdräkter
överdragskläder
överrockar

3. Huvudbonader
02-03 badmössor
02-03 baretter
02-03 baskermössor
02-03 bländskyddsskärmar för huvudbonader
02-03 damhattar
02-03 dykarhjälmar
02-03 hattar
02-03 huvor (huvudbonader)
02-03 huvudbonader
02-03 huvudbonader för skydd mot insektsbett
02-03 hättor (huvudbonader)
02-03 hörselskydd
02-03 hörselskyddshållare*
02-03 kapuschonger
02-03 karnevalshattar
02-03 kaskvisir
02-03 kepsar
02-03 kåpor (huvudbonader)
02-03 militärhjälmar
02-03 militärmössor
02-03 mösskärmar
02-03 mössor
02-03 pannband
02-03 skyddshjälmar
02-03 skärmmössor
02-03 spoiler för hjälmar
02-03 svetshjälmar

02-03 transpirationskuddar för kläder
02-03
02-03
02-03
02-03
02-03

turbaner
uniformsmössor
ögonskärmar
öronskydd
öronskyddshållare*

4. Skodon, stumpor och sockor
02-04 akrobattrikåer
02-04 babystrumpbyxor
02-04 badsandaler
02-04 badskor
02-04 balettrikåer
02-04 balettskor
02-04 barnsockor
02-04 benbeklädnader
02-04 benlindor
02-04 benskydd
02-04 bergsbestigarskor*
02-04 bottiner
02-04 damasker
02-04 dansskor
02-04 espadrillos
02-04 fotbeklädnader
02-04 fotbollsskor
02-04 galoscher
02-04 gjutareskor
02-04 gummiskor
02-04 halkskydd för skor (utom broddar)
02-04 hälar för skor
02-04 hälskydd
02-04 innersulor
02-04 knäskydd
02-04 kängor
02-04 leggings
02-04 medicinska strumpor
02-04 mockasiner
02-04 ortopediska fotbeklädnader
02-04 ortopediska skor
02-04 ortopediska strumpor
02-04 ortopediska sulor
02-04 ovanläder för skor
02-04 pjäxor
02-04 pumps
02-04 sandaler
02-04 skidpjäxor
02-04 skor
02-04 skosulor
02-04 skyddsskor
02-04 snöskor
02-04 sockor
02-04 specialskor för fotboll
02-04 specialskor för gipsade personer
02-04 specialskor för ishockey
02-04 specialskor för skidåkning
02-04 sportskor
02-04 strumpbyxor
02-04 strumpor

02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04
02-04

stödstrumpor
stövlar
säkerhetsskor
tights
tofflor
träskor
trätofflor
tygskor
tåhättor till skor*
vristmuddar*
ytterskor
åderbråcksstrumpor

5. Slipsar, scarves, halsdukar och näsdukar
02-05 brodyrnäsdukar
02-05 haklappar
02-05 halsdukar
02-05 hårband
02-05 insignieband
02-05 kravatter
02-05 linnenäsdukar
02-05 näsdukar
02-05 platta beklädnadstillbehör
02-05 scarves
02-05 schalar
02-05 sidenhalsdukar
02-05 slipsar
6. Handskar
02-06 arbetshandskar*
02-06 boxhandskar
02-06 fingertutor (fingerskydd)
02-06 grillhandskar
02-06 grillvantar
02-06 grytvantar
02-06 handledsmuddar*
02-06 handskar
02-06 hushållshandskar
02-06 näthandskar
02-06 operationshandskar
02-06 röntgenhandskar
02-06 signalhandskar
02-06 skyddshandskar
02-06 sporthandskar
02-06 strålskyddshandskar
02-06 tumvantar
02-06 vantar
7. Sybehör och beklädnadstillbehör
02-07 armbindlar
02-07 axelband*
02-07 axelgehäng
02-07 axelvaddar
02-07 bantlär
02-07 beklädnadstillbehör
02-07 blixtlås
02-07 blixtlåsdragare
02-07 blixtlåslöpare
02-07 blyvikter för dykarbälten

02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07

broderispolar
bysthållararmaturer
bysthållarband
bysthållarbeslag
byxhängslen
bälten
bältesprydnader
cirkelformade strumpstickor
clips för halsdukar
dekorationsfjädrar
epåletter
fingerborgar
flor
florhållare
flugor (halsdukar)
fluorescerande bälten
förstyvningstyg för kläder
galoner
garnhållare
garnityr till skor
glidfästen
halsduksklämmor
hattband
hattflor
hattfoder
hattnålar
hyskor
häktor för fotbeklädnader
häktor för huvudbonader
häktor för kläder
häktor för skor
hängselstroppar*
hängslen
iträdningsnålar
knappar för fotbeklädnader
knappar för huvudbonader
knappar för kläder
knappar för skor
knappnålar
knyppelpinnar
kravattnålar (utom juvelerarvaror)
krås
manschettknappar
nålar (sybehör)
nåldynor
nålpåträdare
nätknytningsnålar
paljetter
påträdare (sybehör)
ramar för broderi
ramar för stoppning
rosetter (halsdukar)
skodekorationer
skohakar
skohäktor
skomakarnålar
skyttlar för fisknätstillverkning
slipshållare (utom juvelerarvaror)
slipsklämmor* (utom juvelerarvaror)
slipsnålar (utom juvelerarvaror)

02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07

sländor*
slöjor
snörband
snörhål för skor
snörningar
spetsar (beklädnadstillbehör)
spetskrås
spolar (sybehör)
sprättnålar
spännen för fotbeklädnader
spännen för huvudbonader
spännen för kläder
spännen för scarves (utom juvelerarvaror)
spännen för skor
spännen för slipsar (utom juvelerarvaror)
stickor för stickning
stoppnålar
stoppsvampar
strumpeband
strumpebandshållare
strumphållare
strumpstickor
sybehör
synålar
säkerhetsnålar
söljor
trådrullar
utrustning för broderi
utrustning för stickning
utrustning för sömnad
virkkrokar för broderi
virknålar
vristband
öljetter

99. Diverse
02-99 armbågsskydd för sport
02-99 axelbesparingar för kläder
02-99 axelstycken för kläder
02-99 muffar

Klass 03: Researtiklar, fodral, paraplyer, och liknande artiklar för personligt bruk, icke
innefattade i andra klasser
1.

Koffertar, resväskor, handväskor, portföljer, nyckelhållare, fodral och etuier, särskilt formade för sitt
innehåll, samt plånböcker
03-01 arbetskorgar
03-01 arbetsväskor
03-01 attachéväskor
03-01 axelremmar till ryggsäckar*
03-01 axelremmar till väskor*
03-01 axelväskor
03-01 beautyboxar
03-01 bälten med plånböcker
03-01 bältesväska
03-01 börsar
03-01 cykel och motorcykelväskor
03-01 datorväskor
03-01 etuier för borstar
03-01 etuier för datadisketter
03-01 etuier för fickkammar
03-01 etuier för glasögon
03-01 etuier för identitetskort
03-01 etuier för juveler
03-01 etuier för linser
03-01 etuier för mätinstrument
03-01 etuier för nycklar
03-01 etuier för pappersservetter*
03-01 etuier för pass
03-01 etuier för pennor
03-01 etuier för radioapparater
03-01 etuier för rakapparater
03-01 etuier för reservoarpennor
03-01 etuier för smycken
03-01 fiskeväskor
03-01 fodral för bowlingklot
03-01 fodral för brynstenar*
03-01 fodral för checkar
03-01 fodral för datadisketter
03-01 fodral för elektroniska kalendrar
03-01 fodral för fickkammar
03-01 fodral för fickparaplyer
03-01 fodral för filmkameror
03-01 fodral för glasögon
03-01 fodral för grammofoner
03-01 fodral för identitetskort
03-01 fodral för kameror
03-01 fodral för kartor
03-01 fodral för kikare
03-01 fodral för metspön
03-01 fodral för mobiltelefoner
03-01 fodral för musikinstrument
03-01 fodral för mätinstrument
03-01 fodral för nycklar
03-01 fodral för paraplyer
03-01 fodral för pass
03-01 fodral för pennor
03-01 fodral för projektionsdukar
03-01 fodral för radioapparater
03-01 fodral för rakapparater

03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01

fodral för skidor (säckar)
fodral för skivspelare
fodral för skrivmaskiner
fodral för spelkort
fodral för telefoner
fodral för tennisracketar
fodral för videokameror
förbandslådor (utom förpackningar)
förstahjälpenlådor
golfbagar
grammofonväskor
handväskor
hattaskar (utom emballage)
jaktväskor
juvelskrin
kedjor för nyckelringar
knivslidor
koffertar
koger
lunchboxar med fack
lådor för datadisketter*
lådor för grammofonskivor*
lådor för pappersservetter*
lådor för spelkulor
läkarväskor
manikyretuier
medicindispensrar (ej emballage)
medicindoseringsanordningar (ej emballage)
medicinutmatningsanordningar (ej emballage)
motorcykelväskor (hård)
mynthållare
necessärer
notväskor
nyckelbrickor*
nyckelfickor
nyckelhållare
nyckelkedjor
nyckelringar
näthandväskor
nätkassar för shopping
nätkorgar
parasollfötter
patronväskor
picknickboxar
pillerdosor (utom förpackningar)
pistolhölster
plånböcker
portföljer
portmonnäer
reseetuier
reskoffertar
resväskor
revolverhölster
ritportföljer
ryggsäckar
ränslar
schatull
shoppingkassar
shoppingkorgar
shoppingväskor

03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
03-01
2.

skolväskor
skoputsetuier
skopåsar
skoväskor
skrin
skrivportföljer
skydd för trädgårdsredskap
skyddsfodral för bilstereo
slidor för knivar
slidor för vapen
sminkväskor
smyckeschatull
smyckeskrin
sparbössor
spargrisar
sportväska
syetuier
sykorgar
syskrin
syväskor
säckar för förvaring av träd
säkerhetsboxar för cykeltillbehör
verktygsbälten
verktygslådor
väskor
väskor för golfklubbor
väskor för gramofoner
väskor för läkarinstrument
väskor för skivspelare
väskor för skrivmaskiner
väskor för skönhetsmedel
väskor för symaskiner
väskor för toalettartiklar

Vakant

3. Paraplyer, parasoller och promenadkäppar
03-03 behållare för kryckor och gångstavar
03-03 doppskor
03-03 doppskor för paraplyer
03-03 doppskor för promenadkäppar
03-03 jaktkäppar
03-03 kryckarmstöd
03-03 kryckor för invalider
03-03 kryckspetsar
03-03 löpringar för paraplyer
03-03 paraplyer
03-03 paraplyhandtag
03-03 paraplyringar
03-03 paraplyskaft
03-03 parasoller
03-03 promenadkäppar
03-03 strandparasoller
03-03 trädgårdsparasoller
03-03 vindskärmar för stranden
03-03 vindskärmar för trädgården
4. Solfjädrar
03-04 solfjädrar

99. Diverse
03-99 adresslappshållare för bagage
03-99 barnselar
03-99 bäranordningar för barn
03-99 bärmesar*
03-99 bärselar*
03-99 hjul för resväskor

Klass 04:

Borstvaror

1. Borstar, penslar och kvastar för rengöring
04-01 absorberande borstar
04-01 anordning med borstar för rengöring av glasögon
04-01 borstfästen för skurborstar
04-01 brödsmulsborstar
04-01 dammborstar
04-01 dammvippor
04-01 flaskborstar
04-01 kvastar
04-01 kvastskaft
04-01 moppar
04-01 möbelborstar av kvasttyp
04-01 rengöringsborstar
04-01 rengöringsborstar med skaft
04-01 rengöringskvastar
04-01 rengöringspenslar
04-01 skaft för rengöringsborstar
04-01 skurborstar
04-01 sopborstar
04-01 toalettrengöringsborstar
2. Toalettborstar och toalettpenslar, klädesborstar och skoborstar
04-02 borstar för elektriska tandborstar
04-02 borstar för kosmetikbruk
04-02 huvud till tandborstar
04-02 hårborstar
04-02 klädesborstar
04-02 kroppsvårdsborstar
04-02 nagelborstar
04-02 penslar för kosmetikbruk
04-02 rakborstar
04-02 skaft för klädesborstar
04-02 skaft för kroppsvårdsborstar
04-02 skoborstar
04-02 skoborstar med påstrykare*
04-02 skoborstar med skoskrapa*
04-02 tandborstar
04-02 toalettborstar för kroppsvård
04-02 toalettpenslar
3. Borstar för maskiner
04-03 borstar för gatsopningsmaskiner
04-03 borstar för maskiner
04-03 maskinborstar
4. Borstar och penslar för målning och användning vid matlagning
04-04 matlagningsborstar
04-04 matlagningspenslar
04-04 målarborstar
04-04 målarpenslar
04-04 skaft för borstar för matlagning
04-04 skaft för målarborstar
04-04 skaft för penslar för matlagning
04-04 skaft för penslar för målning
99. Diverse
04-99 diverse

Klass 05:

Textilmetervaror samt folier och ark av konst- eller naturmaterial

1. Tråd och garn
05-01 bårder för broderi
05-01 garner
05-01 kantiljer för broderi
05-01 textiltråd
2. Spetsar
05-02 mellanspetsar
05-02 spetsar
05-02 tyllspetsar
3. Broderier
05-03 broderier
4. Band, tränsar, snörmakerier
05-04 band (snörmakerier)
05-04 dekorativa garneringar
05-04 elastiska band
05-04 elastiska kantband
05-04 flätor (snörmakerier)
05-04 gummerade band för kontorsbruk
05-04 häfttejp
05-04 isoleringsband för kablar
05-04 kantband för kläder
05-04 kardborrband*
05-04 pomponger
05-04 snörmakeriband
05-04 snörmakerier
05-04 snörmakeritofsar
05-04 tränsar
05-04 tygetiketter för kläder
5. Tyger
05-05 bolstervarstyger
05-05 bomullstyger
05-05 brokad
05-05 damast
05-05 elastiska vävnader
05-05 filt (tyger)
05-05 flanelltyger
05-05 halvlinnetyger
05-05 isolerande tyger
05-05 jacquardvävda tyger
05-05 jeanstyger
05-05 kalikå
05-05 kanvas
05-05 kläde (tyger)
05-05 korderoj
05-05 kräpptyger
05-05 kyperttyger
05-05 linnetyger
05-05 lodentyger
05-05 moarétyger
05-05 mockett
05-05 nättyger
05-05 plysch
05-05 poplin

05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05
05-05

presenningar
presenningsväv
pälsverksimitationer
sammet
schagg
sefir
sidentyger
stickade tyger
textilklippark
twill
tyger
tyll
vattrade tyger
vaxduk
virkade tyger
vävda tyger
vävnader för isolering
ylletyger

6. Ark och folier av naturligt eller syntetiskt material
05-06 aluminiumfolier för hushåll
05-06 ark av konstmaterial
05-06 ark av naturmaterial
05-06 ark för ytbeklädnad
05-06 emballageark
05-06 emballagefolier
05-06 emballagematerial
05-06 emballagepapper
05-06 fanér
05-06 flintpapper
05-06 folier för hushållsändamål
05-06 konstgjort material i arkform
05-06 korkpapper
05-06 kökspapper i rullar
05-06 laminat av metall
05-06 laminat av papper
05-06 laminat av plast
05-06 linoleum
05-06 läderimitationer*
05-06 mattor för konstgjorda skidbackar
05-06 omslagspapper
05-06 pappershanddukar
05-06 pappersnäsdukar
05-06 pappersservettbuntar
05-06 pappersservetter
05-06 pappersservettrullar
05-06 sandpapper
05-06 självhäftande plastfolier
05-06 tapeter
05-06 toalettpapper
05-06 toalettpappersbuntar
05-06 toalettpappersrullar
05-06 träband
05-06 vaxpapper
05-06 vulkaniserat papper
05-06 våtservetter*
05-06 ytbeklädnadsfolier
05-06 äkta material i arkform

99. Diverse
05-99 vadd

Klass 06:

Möbler och andra inredningsartiklar

1. Sittmöbler
06-01 armstöd för bilsäten
06-01 babykorgar
06-01 babysitter
06-01 babysitter
06-01 babystolar
06-01 barnsitsar för bilar
06-01 barnsitsar för bilar
06-01 barnsitsar för cyklar
06-01 barnsitsar för mopeder*
06-01 barnsitsar för motorcyklar
06-01 barnstolar
06-01 barnsängar
06-01 bastulavar
06-01 bilkudde för barn
06-01 bilkudde för barn
06-01 brasfåtöljer
06-01 britsar
06-01 bäddkorgar
06-01 bänkar
06-01 campingstolar*
06-01 divaner
06-01 duchateller
06-01 dyschor
06-01 emmastolar
06-01 fordonssäten (utom sadlar)
06-01 frisörstolar
06-01 fåtöljer
06-01 fällstolar
06-01 gungstolar
06-01 gungsäten för trädgården
06-01 huvudstöd för säten
06-01 hängmattor
06-01 karmstolar
06-01 klaffstolar
06-01 kontorsstolar
06-01 kontorsstolar
06-01 kökspallar (stolar)
06-01 liggmöbler
06-01 länstolar
06-01 massagebritsar
06-01 möbelpallar
06-01 möbelsitsar
06-01 möbelsäten
06-01 nackstöd för säten
06-01 ottomaner
06-01 pallar (stolar)
06-01 puffar
06-01 resårmadrassängar
06-01 ryggstöd för bilsäten
06-01 schäslonger
06-01 sittmöbler
06-01 soffor
06-01 stolar
06-01 stolar för fiskare
06-01 taburetter
06-01 tandläkarstolar

06-01
06-01
06-01
06-01
06-01

teaterfåtöljer*
teaterstolar*
traktorsäten*
trädgårdsstolar
tältstolar*

2. Sängar
06-02 babylift för spädbarn
06-02 barnsäng
06-02 hammockar
06-02 invalidsängar
06-02 sjukhussängar
06-02 sängar
06-02 sängbottnar
06-02 tältsängar
06-02 vaggor
06-02 våningssängar
3. Bord och liknande möbler
06-03 affärsdiskar
06-03 altaren
06-03 arbetsbord
06-03 arbetsbänkar
06-03 bardiskar
06-03 biljardbord
06-03 bockbord
06-03 bord
06-03 dataterminalbord
06-03 bordtennisbord
06-03 bridgebord
06-03 fällbord
06-03 kassadiskar
06-03 klaffbord
06-03 konsolbord
06-03 kontorsskrivbord
06-03 laboratoriebord
06-03 lekbord
06-03 nattduksbord
06-03 piedestalbord
06-03 pingpongbord
06-03 ritbord
06-03 rullbord
06-03 serveringsbord (rullbord)
06-03 skolbord
06-03 skolpulpeter (enbart bord)
06-03 skrivbord
06-03 skötbord
06-03 spelbord
06-03 sängbord
06-03 tevagnar
4. Förvaringsmöbler
06-04 arkivskåp
06-04 audio-tvbänkar
06-04 badrum (möbler för) (utan sanitära utrustningar)
06-04 badrumsskåp
06-04 beklädnader för likkistor
06-04 blankettskåp
06-04 blomhyllor

06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04

bokhyllor
bokskåp
bufféer
byråer
chiffonjéer
förvaringsmöbel med hjul
förvaringsmöbler
förvaringsmöbler för disketter
förvaringsskåp
garderober (klädskåp)
glasskåp
hatthyllor*
hurtsar*
hyllor
hyllor för tidningskiosker
kassaskåp
kistor (möbler)
klädskåp
krematorieurnor
köksskåp
köttförvaringslådor
likkistor
matskåp
medicinskåp
montrar (möbler)
möbler med draglådor
möbler med fack
möbler med hyllor
möbler med lådor
notskåp
prospekthyllor
religiösa skåp
relikskrin
roterande arkivskåp
serveringsbord (bufféer)
silverskåp
skohyllor
skolådor
skåp
skåp för bandkassetter
skåp för bandspelarkassetter*
skåp för CD-skivor*
skåp för grammofonskivor
skåp för kontorsartiklar
skåp för kortregister (möbler)
skåp för radioapparater
skåp för telekommunikationsapparater
skåp för TV-apparater
skåp för vapen
skåp för verktyg
skänkbord med hyllor
ställ för bandkassetter
ställ för bandspelarkassetter*
ställ för biljardköer
ställ för disketter
ställ för fat (möbler)
ställ för flaskförvaring
ställ för frukt (utom skylt-)
ställ för gevär
ställ för grammofonskivor*
ställ för grönsaker (utom skylt-)

06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04

ställ för kastruller
ställ för kläder (möbler)
ställ för knivförvaring
ställ för käppar
ställ för paraplyer
ställ för prospekt
ställ för provrör
ställ för skivor
ställ för skoförvaring
ställ för tallrikar (möbler)
ställ för vapen
ställningar för verktygsupphängning
tidningsställ (möbler)
vitrinskåp
väggkassaskåp
väggskåp

5. Kombinationsmöbler
06-05 kombinationsmöbler
06-05 pulpeter
06-05 skolbänkar med fastsittande stolar
06-05 toalettbord
6. Andra möbler och möbeldelar
06-06 akvariestativ
06-06 barnhagar
06-06 barnskyddsanordningar för dörrar
06-06 barnskyddsanordningar för fönster
06-06 biktstolar
06-06 blomställ (möbler)
06-06 bockar (bordsstöd)
06-06 bokstöd
06-06 bönepallar
06-06 dragskärmar
06-06 fotpallar
06-06 fotstöd till stolar o dyl
06-06 hattställ
06-06 herrbetjänter (klädställ)
06-06 höbingar
06-06 instruktionsbås
06-06 kassörskebås
06-06 klädhängare (möbler)
06-06 korpulpeter
06-06 köksstegar (möbler)
06-06 lekhagar
06-06 likvagar
06-06 listverk för möbler
06-06 lärarbås
06-06 läsställ
06-06 lässtöd
06-06 möbelben
06-06 möbeldörrar
06-06 möbelfötter
06-06 möbellådor
06-06 möbelramar
06-06 möbelrullar
06-06 möbelsocklar
06-06 möbeltassar
06-06 notställ

06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06
06-06

pedikuristfotstöd
radiatorskydd
rockställ (möbler)
rullar för bordslådor
rullar för byrålådor
sidostöd för arkivhyllor*
skenor för bordslådor
skenor för byrålådor
skivor för utdragsbord
skoställ för skoputsning
skärmar (möbler)
stegpallar (möbler)
ställ för pendyler
sädesbingar
sängramar
sängsocklar
talarstolar
trappstegar (möbler)
utdragsskivor

7. Speglar och ramar
06-07 fotoställ
06-07 korthållare
06-07 lister för tavelramar
06-07 passepartouter
06-07 ramlister
06-07 spegelramar
06-07 speglar (möbler)
06-07 speglar för bevakning mot stöld
06-07 tavelramar
06-07 väggspeglar
8. Klädgalgar
06-08 avståndselement för galgar
06-08 blushängare
06-08 byxsträckare
06-08 galgar med klämmor för byxor
06-08 galgar med klämmor för kjolar
06-08 galgar med klämmor för skjortor
06-08 klädgalgar
06-08 klädhängare (galgar)
9. Madrasser och kuddar
06-09 bäddmadrasser
06-09 campingmadrasser
06-09 dynor
06-09 dynor till toalettsitsar
06-09 fotmuffar
06-09 huvudkuddar
06-09 kuddar
06-09 kuddar för fordon
06-09 luftkuddar
06-09 luftmadrasser
06-09 madrasser
06-09 underlägg för blöjbyten
06-09 värmedynor
10. Gardiner, förhängen, rullgardiner, persienner
06-10 duschdraperier

06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10

dörrdraperier
fönsterkappor
förhängen
gardiner
gardinhållare
persienner
rullgardiner
sängomhängen
teaterridåer

11. Mattor
06-11 badrumsmattor
06-11 bilmattor
06-11 dörrmattor
06-11 golvmattor
06-11 halkskyddsmattor
06-11 matsalsmattor
06-11 mattor
06-11 sportmattor
06-11 sängmattor
12. Gobelänger
06-12 broderade gobelänger
06-12 vävda gobelänger
13. Filtar och täcken, hushållslinne och duktyg
06-13 badvantar
06-13 bilsätesöverdrag
06-13 bordsdukar
06-13 bordslinne
06-13 bordsservetter
06-13 bordstabletter (textil)
06-13 bordsöverdrag
06-13 bäddlakan
06-13 duntäcken
06-13 ejderdunstäcken
06-13 elektriska filtar
06-13 filtar
06-13 frottéhanddukar
06-13 grytlappar
06-13 handdukar
06-13 hushållslinne
06-13 huvudskyddsduk för massagebänk
06-13 kuddvar
06-13 kuddöverdrag
06-13 madrassöverdrag
06-13 möbelöverdrag
06-13 sjuklakan
06-13 skyddsgarderober för kläder
06-13 sofföverdrag
06-13 sovsäckar
06-13 speldukar (för bord)
06-13 sänglakan
06-13 sängöverkast
06-13 tallriksunderlägg
06-13 tvätthandskar
06-13 tvättvantar
06-13 täcken
06-13 åkpåsar för barn*

06-13 örngottsvar
99. Diverse
06-99 fasthållningsstroppar för bäddlakan
06-99 fasthållningsstroppar för sänglakan
06-99 filtstöd för att hindra tryck på fötterna
06-99 julgransfötter

Klass 07:

Hushållsartiklar, icke ingående i andra klasser

1. Porslins och glasvaror, serviser
07-01 bordsserviser
07-01 bringare
07-01 burkar (utom emballage)
07-01 burklock
07-01 bägare
07-01 bägarlock
07-01 cocktailshakers
07-01 cupglas för glass
07-01 diflaskor
07-01 dricksglas
07-01 dryckesskålar
07-01 fat (utom prydnads-)
07-01 fat för grönsaker
07-01 fat för ostron
07-01 fruktskålar
07-01 fruktsköljningsskålar
07-01 glas på fot
07-01 glaskupor för ost
07-01 glaskupor för smörbyttor
07-01 gräddkannor
07-01 hushållskylare
07-01 hushållsporslin
07-01 ishinkar
07-01 isotermiska flaskor
07-01 kabareter (brickor)
07-01 kaffekannor
07-01 kaffeserviser
07-01 kannor
07-01 karaffer
07-01 karamellskålar
07-01 kaviarkylare
07-01 konserveringsburkar
07-01 konserveringskrukor
07-01 koppar
07-01 krukor
07-01 krus
07-01 lerkärl
07-01 lock för dryckeskärl
07-01 matlådor
07-01 metallbägare
07-01 mjölkshakers
07-01 muggar
07-01 nappflaskor
07-01 ostbrickor
07-01 ostbräden
07-01 ostkupor
07-01 osttallrikar
07-01 salladsskålar
07-01 serveringsbrickor
07-01 sifoner (flaskor)
07-01 skålar
07-01 sköljkoppar
07-01 smörbyttor
07-01 smörfat
07-01 smörkylare
07-01 soppskålar

07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01

soppterriner
sugnappar för nappflaskor
såsskålar
tallrikar (utom prydnads-)
tefat
te-glas
tekannor
termosflaskor
terriner
teserviser
tillbringare
vattenkaraffer
vattenkrus
vattenkylare
vinglas
vinkylare
vinprovare (sifoner)
vinprovningsglas
värmehållande tallrikar
äggkoppar
ölglas
ölmuggar
ölsejdlar

2. Apparater och kärl för kokning och stekning
07-02 bakplåtar
07-02 barbecue redskap
07-02 bordsrechauder
07-02 brödrostar
07-02 campinggrytor
07-02 campingkokkärl
07-02 campingspisar
07-02 doppvärmare
07-02 dryppannor
07-02 eldfasta formar*
07-02 elektriska grillar
07-02 espressokaffemaskiner
07-02 flaskvärmare
07-02 fondue gryta
07-02 formar för bageriändamål
07-02 formar för konditoriändamål
07-02 friteringskärl
07-02 fräspannor
07-02 fönster för spisar
07-02 gjutjärnspannor
07-02 glasgrytor
07-02 grillar (även elektriska)
07-02 grillbränsleberedare*
07-02 grillpannor
07-02 grillspett
07-02 grytlock
07-02 grytor
07-02 hushållskafferostar
07-02 hushållsrostar
07-02 hushållsugnar
07-02 kaffebryggare
07-02 kaffefilter (utom maskindelar)
07-02 kaffepannor
07-02 kastruller

07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02
07-02

kastrullhandtag
kittlar
kokapparater
kokgrytor
kokkärl
kokspisar
köksspisar
lergrytor
lock för kökskärl
lyftanordningar för grytor
mikrovågsugnar
nötrostar
pajformar
pannor för popning av popcorn
självösande pannor
skivor för skydd mot överkokning
spett för matlagning
spisar för matlagning
spritkök
spädskedar för köksbruk
stekgrytor
steknålar för kött
stekpannor
tebryggare
tefilter (utom maskindelar)
tryckkokare
tårtformar
ugnar för matlagning
utensilier för kokning
wokpannor*
våffeljärn
värmare för flaskor
värmare för nappflaskor
värmeplattor för uppvärmning
äggkokare
össkedar för köksbruk

3. Bordsknivar, gafflar och skedar
07-03 bordsgafflar
07-03 bordsknivar
07-03 bordsskedar
07-03 matbestick
07-03 ostknivar
07-03 ostronknivar
07-03 salladsbestick
07-03 skaft till matbestick
07-03 smörknivar
07-03 tranchérbestick
07-03 tranchérknivar
07-03 ätpinnar
4. Redskap för beredning och tillagning av mat och dryck
07-04 bakspadar för hushållsändamål
07-04 bordsskärbräden för servering
07-04 brödbräden
07-04 brödkavlar
07-04 brödskärare (utom elektriska)
07-04 citronpressar
07-04 degskärare

07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04

degsporrar
durkslag för hushållsändamål
fiskfjällningsredskap
fruktpressar (handmanövrerade)
frukturkärnare (hushåll)
fågelsaxar
förskärarknivar
glassformar
glasyrsprutor för bageriprodukter
gräddvispar (handredskap)
grönsakspressar (handmanövrerade)
grönsaksslungor
hackapparater (utom elektriska) (hushåll)
handredskap för dryckesberedning
handredskap för dryckestillverkning
handskalare för frukt
handskalare för grönsaker
hushållskvarnar (utom elektriska)
hushållsmortlar*
hushållsskalare (handredskap)
hushållsskrapor
hönssaxar
kaffekvarnar (utom elektriska) (köks-)
kakformar
kakmått
kryddkvarnar
kålhyvlar, hushålls- (handredskap)
kökskaffekvarnar
kökskvarnar (utom elektriska)
köksmixers (handredskap)
köttklubbor
köttkvarnar (handredskap)
köttyxor
lökhackare (handredskap)
malningsapparater (utom elektriska) (hushåll)
matlagningsvispar (icke-elektriska)
osthyvlar (handredskap)
potatisskalare handredskap)
redskap för yoghurttillverkning
rivjärn (köksredskap)
salladsslungor
siktar (hushåll)
silar (hushåll)
skopor (hushåll)
skärapparater (utom elektriska) (köks-)
skärbräden
skärmaskiner (utom elektriska) (köks-)
slevar
slickepottar (hushållsskrapor)
smörkärnor
spadar för matlagning
spritspåsar för hushållsändamål
stekspadar
såll (hushåll)
tekulor*
tesilar*
träskedar
tårtstrutar för garnering
vispar (icke-elektriska) för matlagningsändamål
yoghurtapparater (handredskap)

07-04 äggskärare
07-04 äppelurkärnare
5. Strykjärn samt redskap för tvättning, rengöring och torkning
07-05 absorberande torktrasor
07-05 baljor med urvridare
07-05 bonapparater (utom elektriska) (hushåll)*
07-05 bordsskyfflar
07-05 bykkar
07-05 dammtrasor
07-05 diskställ
07-05 disktrasor
07-05 diskunderlägg
07-05 doseringskulor för tvättmedel
07-05 dropp- och läckageskydd för diskmaskiner*
07-05 fönsterrengöringsredskap
07-05 fönsterskrapor
07-05 handdukstorkare
07-05 handgolvbonare*
07-05 kammar för kvastar
07-05 kapsel för tvättpulver
07-05 klädnypor
07-05 mattpiskor
07-05 mattsopare
07-05 påstrykare för flytande vax
07-05 rengöringsredskap för fordonsrutor
07-05 rengöringsredskap för fönster
07-05 rengöringsredskap för kammar
07-05 rengöringsredskap vindrutor
07-05 roterande tvättkar
07-05 roterande tvättkulor (tvättapparater)
07-05 skydd för strykbrädor
07-05 sköljvattensbaljor
07-05 sladdhållare för strykjärn
07-05 slaskskrapor*
07-05 sopskyfflar
07-05 strykbord
07-05 strykbrädor
07-05 strykjärn
07-05 strykjärnsställ
07-05 stöd för klädlinor
07-05 svampar (hushåll)
07-05 torkställ för disk
07-05 torkställ för kläder
07-05 torktrasor
07-05 tvättbaljor
07-05 tvättbräden
07-05 tvättklämmor
07-05 ärmstrykbrädor
07-05 överdrag till strykbrädor
6. Andra bordsartiklar
07-06 antidroppanordningar för behållaröppningar
07-06 antidroppringar för flaskor
07-06 avskrapningsredskap för ölskum
07-06 bakverkstänger
07-06 bordsställ för kryddor
07-06 bordsställ för olja och vinäger
07-06 bordstabletter (utom textil)

07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06
07-06

bordsvärmeplattor
brödkorgar
champagnevispar
fatunderlägg
flaskhållare för bord
flaskor för bordsställ för olja och vinäger
flaskställ för bord
flaskunderlägg
flasköppnare
gaffelstöd
glashållare för drycker (utom dispensrar)
glasunderlägg
hållare för majskolvar
hållare för matsedlar
hållare för servetter
istänger
kakslevar
kaktänger
kapsylöppnare
karaffunderlägg
karottunderlägg
klämmor för bordsdukar
knivstöd
kopphållare för drycker (utom dispensrar)
korkskruvar
korkuppdragare
kryddhållare
kryddströare
kryddställ
nötknäppare
pepparburkar
pepparkar
pepparströare
saltkar
sandwichpinnar
senapsburkar
servetthållare
servetthållare att fästa runt nacken
servettringar
skedstöd
sockerbehållare
sockerskålar
sockerströare
sockertänger
spagettiskedar
spagettitänger
ställ för olja o vinäger
ställ för rostat bröd
ställningar för vinboxar
sugrör för drycker
tehuvar
tårtspadar
äggtoppare

7. Andra kärl och behållare för hushållsändamål
07-07 besticksbehållare
07-07 bestickslådor
07-07 brödlådor
07-07 brödlårar

07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07

byttor
hinkar (hushåll)
isboxar
isotermiska boxar (utom emballage)
kolboxar
kryddlådor
kylbehållare
kylboxar
kylväskor
pytsar
tvättkorgar
vattenbehållare för camping
vedhämtare
ämbar

8. Redskap för eldstäder
07-08 blåsbälgar för eldstäder
07-08 eldgafflar
07-08 eldhundar
07-08 eldjärn
07-08 eldskärmar
07-08 eldstadstillbehör
07-08 eldtänger
07-08 gnistgaller
07-08 järnbockar för öppna spisar
07-08 redskap för eldstäder
07-08 vedkorgar (eldstadstillbehör)
07-08 vedställ (eldstadstillbehör)
99. Diverse
07-99 borsthållare
07-99 burköppnare
07-99 dispensrar för dryckesbägare
07-99 dispensrar för dryckesbägare
07-99 dispensrar för förpackningspåsar (hushåll)
07-99 dispensrar för hushållspapper
07-99 förvaringsanordningar för dryckesbägare
07-99 gaständare
07-99 glasskopor
07-99 gryträcken
07-99 handskknäppare
07-99 hushållsbrickor
07-99 hållare för burklock
07-99 hållare för grytlock
07-99 hållare för hushållspappersrullar
07-99 hållare för kruklock
07-99 hållare för tuber (hushåll)
07-99 ifyllningsverktyg för flaskfyllning
07-99 konservburksöppnare
07-99 kylklampar
07-99 kylkulor
07-99 kylpinnar
07-99 kylpåsar
07-99 mugghållare
07-99 nystvindor
07-99 redskap för tuburpressning
07-99 skoblock
07-99 skohorn
07-99 skoknäppare

07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99
07-99

sträckare för skor
sträckare för stövlar
ställningar för tuber (hushåll)
stövelknektar
sängvärmare (utom elektriska)
trattar
tubpressar (hushåll)
tändapparater
utmatningsanordningar för dryckesbägare
utrustning för strumppassning
varmvattensflaskor
varmvattenskrus
vattningsanordningar för plantor
vattningsanordningar för växter
värmepannor med handtag för sängar

Klass 08:

Verktyg och järnhandelsvaror

1. Verktyg för borrning, fräsning och grävning
08-01 borrar (utom för tandläkare)
08-01 borrmaskiner (handverktyg)
08-01 borrskär
08-01 borrsvängar
08-01 fräsar (verktyg)
08-01 fräsborrar (utom för tandläkare)
08-01 fräsmaskiner (handdrivna)
08-01 försänkningsborrar
08-01 försänkningsfräsar
08-01 grepar
08-01 gruvhackor
08-01 grävredskap (handverktyg)
08-01 hackor
08-01 hackyxor
08-01 handborrar
08-01 handhackor
08-01 handyxor
08-01 isyxor
08-01 kalibreringsborrar
08-01 korpar (verktyg)
08-01 kultivatorer (handverktyg)
08-01 navare (borrtyp)
08-01 planteringsspadar
08-01 skovlar (verktyg)
08-01 skyffeljärn
08-01 slagborrmaskiner
08-01 snöskovlar
08-01 spadar
08-01 stenborrar (verktyg)
08-01 sylar
08-01 sättpinnar
08-01 verktyg för borrning
08-01 verktyg för fräsning
08-01 verktyg för grävning
08-01 väggborrar
2. Hammare och liknande verktyg
08-02 gatuläggningsjungfrur
08-02 hammare (verktyg)
08-02 klubbor (verktyg)
08-02 mortelstötar (verktyg)
08-02 nithammare (verktyg)
08-02 rikthammare
08-02 släggor
08-02 stenhammare
08-02 stensättningsredskap
08-02 tryckluftshammare
3. Skärverktyg
08-03 avbitartänger
08-03 bensågar (hushåll)
08-03 beskärningsredskap
08-03 beskärningssaxar
08-03 diamanter (skärverktyg)

08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03

elektriska knivar
fickknivar
fällknivar
glasskärardiamanter
glasskärare
glasskärarverktyg
grönsaksknivar*
hackknivar för kött
handgräsklippare
huggmejslar (handverktyg)
hyvelblad
hyvlar
håljärn
hållare för elektriska knivar
häcksaxar
höhackknivar (handverktyg)
höknivar
höskärare (verktyg)
kedjesågar
klyvjärn
köksknivar
liar
listhyvlar
lövsågar
machetes
mejslar för stenarbeten
mejslar för urholkning
mejslar för vagnmakare
metallsågar
motorsågar (handverktyg)
pennknivar
plåtsaxar (verktyg)
rotskärare (handverktyg)
röravskärare
saxar
sekatörer
sicklar
skarvyxor
skavhyvlar
skrapjärn
skäror
slaktarknivar
slidknivar
sticksågar (handverktyg)*
stämjärn
sågar (handverktyg)
sågblad
sågkedjor*
sågmaskiner (handverktyg)
sågverktyg
timmermansyxor
trådavskärare
trädavkvistare
trädfällningsmaskiner (handmanövrerade)
trädfällningsredskap
trädfällningsverktyg
trädgårdsknivar
trädgårdssaxar
trädgårdsskäror
urbeningsknivar

08-03 urholkningsjärn
08-03 ympknivar
08-03 yxor
4. Skruvmejslar och liknande verktyg
08-04 skruvmejslar
5. Andra verktyg och redskap
08-05 avfrostningsverktyg
08-05 bageribrödformar
08-05 bakspadar för bagerier
08-05 bandknivar
08-05 bastuskopor
08-05 biljettänger
08-05 blåslampor
08-05 brynstenar
08-05 brytspett
08-05 bräckjärn
08-05 bultpistoler
08-05 båtshakar
08-05 bärok*
08-05 bärplockare (verktyg)*
08-05 cykelpumpar
08-05 demonteringsverktyg för bildäck
08-05 demonteringsverktyg för cykeldäck
08-05 diktningsverktyg
08-05 dornar
08-05 däckavtagare för bilringar (handverktyg)
08-05 däckavtagare för cykelringar (handverktyg)
08-05 elektriska graveringsstift
08-05 etsnålar
08-05 filar
08-05 fjädertänger
08-05 foghållare
08-05 fotpumpar
08-05 fruktplockarredskap
08-05 fälgkors
08-05 färgskrapor
08-05 fästverktyg för stoppmuttrar
08-05 galler för målarrullar
08-05 geringsanordningar för sågbord
08-05 geringslådor
08-05 gjutformar
08-05 gjutslevar
08-05 gnidverktyg
08-05 golvskrapor
08-05 grepar (verktyg) (ej trädgårds-)
08-05 grässamlare för gräsklippare
08-05 guldvaskningspannor
08-05 gängbackar*
08-05 gängskär*
08-05 gängskärningsverktyg
08-05 gängskärshållare
08-05 gängsnitt*
08-05 gängstål
08-05 gängtappar*
08-05 gängtappshållare
08-05 gängverktyg
08-05 gödselgrepar

08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05

handfettsprutor
handkrattor
handpumpar
handpumpar för bilringar
handpumpar för cykelringar
handräfsor
handslagor
handtröskor
hattformar
hattformningsapparater
hattpoleringsapparater
hovtänger
huggkrokar
hållare för gängskär
hållare för gängtappar
hållare för slipskivor
hålstansar
häftapparater (verktyg)
hävarmar (ej maskin-)
hävvvstänger (ej maskin)
isskrapor
jordbruksvältar (handmanövrerade)
kalfatrare (verktyg)
kanthakar
kilar
knivslipare
kofötter
kokiller
kritstrecksritare
lagghyvlingsverktyg
linjetänger
lyftok*
läster för skotillverkning
lödkolvar
markeringssnören för plantering
murarskrapor
murarslevar
murartråg
murbrukstråg
murslevar
målarrullar
målarsprutor
oljekannor
oljestenar*
pannstensborttagningsredskap
pimpstenar
pincetter (verktyg)
poleringsredskap av kork
pumpar för däck (handverktyg)
pumpar för gummibåtar
pumpar för luftmadrasser
punsar (handverktyg)
rakstriglar
raspar (verktyg)
ringavtagare för bilringar (handverktyg)
ringavtagare för cykelringar (handverktyg)
ritsar
rätskivor
rörbockningsverktyg
rörrensare

08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05

rörskiftnycklar
rörtänger
rörupprymningsverktyg
rörutvidgare
skalningsstänger för elektriska ledningar
skiftnycklar
skoläster för skomakare
skruvnycklar
skruvstycken
skruvstäd
skruvtvingar (verktyg)
skärpningsapparater för bandsågar
skärpningsapparater för rakblad
slaktapparater
slipapparater för bandsågar
slipklossar
slipmaskiner (handverktyg)
slipskivor (handmanövrerade)
slipskivor för slipmaskiner
slipstenar
smärgelstickor
smörjpistoler
snöplogar (manuella)
spannmålsseparatorer (verktyg)
spatlar (handverktyg)
spikpistoler (handverktyg)
spikutdragare
splitshorn
sprintutdragare
spritspåsar för konditorier
sprutor för fernissa (utom aerosolbehållare)
sprutpistoler för fernissa
sprutpistoler för lack
sprutpistoler för målning
spännskruvar till metalltråd
stansar (handverktyg)
stiftpistoler för glasmästare
stjälkseparatorer
stolljärn för garvare
striglar för rakknivar
strilar för vattenkannor
strykmått
städ
städhorn för bårdning
svetspistoler
sågbordsstyrare
såll (verktyg)
timmersaxar
tryckluftspistoler för rostborttagning
trädgårdssprutor (handmanövrerade)
tunnlagghyvlingsverktyg
tänger (verktyg)
tänger för elektriker
tänger för elkablar
tänger för glasblåsare
tänger för urmakare
vattenkannor
vattenkannstrilar
verktyg för nitning av snörhål till skor
verktyg för nitning av snörhål till stövlar

08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05

verktygshandtag*
vinkelslipar
värmeförseglingsverktyg
änterhakar
öljettänger
ölpumpar

6. Handtag, knoppar och gångjärn
08-06 draghandtag
08-06 dragstänger för gardiner
08-06 dragstänger för ridåer
08-06 gångjärn
08-06 gångjärn för dörrar
08-06 gångjärn för fönster
08-06 handtag för attachéväskor
08-06 handtag för babyliftar
08-06 handtag för dörrar
08-06 handtag för dörrklockor
08-06 handtag för fordonsdörrar
08-06 handtag för likkistor
08-06 handtag för luckor
08-06 handtag för lådor
08-06 handtag för möbler
08-06 handtag för portföljer
08-06 handtag för skjutfönster
08-06 hissknappar*
08-06 knoppar för dörrar
08-06 knoppar för lådor
08-06 knoppar för möbler
08-06 tryckknappar för ringklockor
7. Lås och reglar
08-07 byglar för väskor
08-07 dörreglar
08-07 dörrklinkor
08-07 dörrstängare
08-07 dörröppnare
08-07 fjäderbromsar för dörrar
08-07 fönsterhakar
08-07 fönsterklinkor
08-07 fönsterstängare
08-07 handbojor
08-07 handklovar
08-07 haspar
08-07 hänglås
08-07 kabelhänglås för cyklar
08-07 kabelhänglås för mopeder*
08-07 kabelhänglås för motorcyklar*
08-07 kodlås*
08-07 luckklinkor
08-07 lås
08-07 lås för bilbälten*
08-07 lås för börsar
08-07 lås för cigarettetuier
08-07 lås för cigarretuier
08-07 lås för cyklar
08-07 lås för fönster
08-07 lås för handväskor
08-07 lås för läderarbeten

08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07

lås för skrin
lås för säkerhetsbälten*
låsanordningar
låsriglar
låsskruvar för fönsterluckor
låsstolpar
låstillbehör
manöverpaneler till kodlås*
manövertablåer till kodlås*
nycklar
nycklar för elektriska kontakter
persiennspärrar
reglar
skjutreglar
slutbleck
spanjoletter
spanjoletter med lås
stängningsanordningar för dörrar
stängningsanordningar för fönster
stöldskyddslist/skena för dörrar
stöldskyddsstolpe för motorcykel
tillhållarlås

8. Fäst-, stöd- och monteringsanordningar icke hänföriga till andra klasser
08-08 angöringsbojar
08-08 band för plantor
08-08 bellevillebrickor
08-08 brickor för skruvar
08-08 broddar för skor (utom bergsbestigar-)
08-08 bultar
08-08 dymlingar
08-08 fastsättningsdon för taklampor
08-08 fjäderbrickor
08-08 flänsar för gasrör
08-08 flänsar för slangar
08-08 fästanordningar för duschar
08-08 fästanordningar för gardiner
08-08 fästanordningar för rullgardiner
08-08 fästanordningar för speglar
08-08 fästanordningar för taklampor
08-08 fästanordningar för upphängning av skåp
08-08 fästanordningar för växter
08-08 fästklämmor för elektriska ledningar
08-08 fästklämmor för kablar
08-08 fästsugkoppar
08-08 gardinkrokar
08-08 gardinlöpare
08-08 gardinringar
08-08 gardinupphängningsanordningar
08-08 hakar för läktverk
08-08 hjulsprintar
08-08 hållare för flaggor
08-08 hållare för gardinstänger
08-08 häftstift
08-08 hängare för rör
08-08 hängare för tallrikar
08-08 kabelklämmor (utom elektriska)
08-08 karbinhakar
08-08 klamrar

08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08
08-08

klamrar för elektriska ledningar
klamrar för lådor
klamrar för rör
klädkrokar
konsoler
konsoler för bilradioapparater
kragar för elektriska ledare
kättinglekare
köttkrokar
metallkrokar
monteringsbeslag för bildramar
muttrar
nitar
nubb
pollare för hamnar
rockkrok
rälsspik
rörklämmor
rörkragar
skruvar
skruvmuttrar
sliperskruvar för räls
slipshållare i garderober
spik
sprintar
spännen för maskinremmar
stift
stoppmuttrar
stöd för blommor
stöd för duschar
stöd för plantor
stöd för rengöringsborstar
stöd för vattenslangar
stöd för värmeelement
stöd för växter
tallrikshängare
tappar
upphängningskrokar
vingmuttrar
vinkelbeslag för sängar
vinkeljärn
vägghållare för kanoter
vägghållare för skidor
väggskenor (fästanordningar)
ögleskruvar

Metallbeslag och infattningar för dörrar, fönster och möbler samt
liknande artiklar
08-09 beslag för dörrar
08-09 beslag för fönster
08-09 beslag för koffertar
08-09 beslag för likkistor
08-09 beslag för lås
08-09 beslag för möbler
08-09 järntillbehör för rännstenar
08-09 metallbeslag
08-09 skyddsplåtar för dörrar
08-09 stoppare för dörrar
08-09 stoppare för fönster
9.

10. Cykel- och motorcykelställ
08-10 cykelreparationsställ
08-10 cykelställ
08-10 motorcykelställ
08-10 reparatörsställ för motorcyklar
99. Diverse
08-99 bockar för byggnadsindustrin
08-99 bogserkablar
08-99 bowdenkablar
08-99 buffertdämpare för dörrar
08-99 buffertdämpare för lastvagnar
08-99 buffertdämpare för sängar
08-99 byggnadsbockar
08-99 fågelskrämmor (rörliga band)
08-99 förvaringshjul för rep
08-99 galler (utom byggnads-)
08-99 gardinskenor
08-99 gardinstänger
08-99 golvskyddare för möbelben
08-99 huggkubbar
08-99 kablar (utom elektriska)
08-99 kedjelänkar (utom för armband)
08-99 kättinglänkar
08-99 lastsurrningskablar
08-99 mattskyddare för möbelben
08-99 metallkablar (utom elektriska)
08-99 metallkedjor (utom för smycken)
08-99 metallvajrar
08-99 oisolerade metalltrådar
08-99 permanentmagneter
08-99 rullar för metallband
08-99 skenor för skjutdörrar
08-99 skaft till verktyg
08-99 skoskrapor
08-99 slangtrummor
08-99 spaljéer (utom byggnads-)
08-99 spjälverk (utom byggnads-)
08-99 spännare för länkar
08-99 stolpskor
08-99 ställ för skidvallning
08-99 svetselektroder*
08-99 svetsstavar
08-99 svetstråd*
08-99 sågbockar
08-99 taggtråd
08-99 trummor för kablar
08-99 trummor för metallband
08-99 trummor för repförvaring
08-99 uppallningsanordningar för båtar
08-99 upplindningsrullar för elledningar
08-99 upplindningsrullar för slangar
08-99 vindflöjlar
08-99 vindor för elektriska ledningar
08-99 vindor för slangar

Klass 09:

Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor

1. Flaskor, krukor och damejeanner, aerosolbehållare
09-01 aerosolspridningsapparater
09-01 aerosolsprutor
09-01 behållare för fasta gaser
09-01 behållare för flytande gaser
09-01 cylindrar för komprimerad gaser
09-01 damejeanner
09-01 deodorantsprutor
09-01 doftspridare (luktdödare)
09-01 dryckesburk
09-01 emballagebehållare
09-01 emballagekrukor
09-01 emballagekrus
09-01 flaskhöljen
09-01 flaskor
09-01 förpackningsbägare
09-01 gaspatroner för cigarettändare
09-01 gastuber
09-01 glasbägare (emballage)
09-01 glasflaskor
09-01 kalebasser
09-01 korgflaskor
09-01 kådinsamlingsskålar
09-01 lerkrukor
09-01 luktdödare (doftspridare)
09-01 plastbägare (emballage)
09-01 plastflaskor
09-01 pluntor
09-01 porslinsbägare (emballage)
09-01 porslinsflaskor (emballage)
09-01 sprutor för insektspulver
09-01 stålcylindrar för komprimerade gaser
09-01 ölflaskor
2. Dunkar, tunnor och fat
09-02 dunkar
09-02 fat (emballage)
09-02 kaggar
09-02 kanistrar
09-02 kannor (emballage)
09-02 kantiner
09-02 kar
09-02 laggkärl
09-02 matlådor för fältbruk
09-02 oljefat
09-02 oljekärl
09-02 servislådor för fältbruk
09-02 silltunnor
09-02 trummor (behållare)
09-02 tunnor
09-02 vinfat
3. Lårar, lådor, askar, containrar, konservburkar
09-03 askar (emballage)
09-03 avståndselement för förpackningar
09-03 backar för buteljer
09-03 backar för tetraedriska förpackningar

09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03
09-03

behållare för radioaktiva produkter
buteljhållare för transport
bärbara groningskärl för plantor
bärbara växtkärl för plantor
cigarettaskar (emballage)
cigarettpaket (emballage)
cigarraskar (emballage)
cigarrlådor (emballage)
cigarrpaket (emballage)
containrar
cykelboxar för montering på styre
distanselement för förpackningar
drickabackar
emballagebrickor
emballagekartonger
emballagetråg
flaskbackar
flaskställningar för transport
fraktkärl
förbandslådor (förpackningar)
förpackningsbrickor
förpackningsburkar
förpackningskartonger
förpackningstråg
glaskupor för trädgårdsodling
godscontainrar
handsklådor
hattaskar (emballage)
hyllor för fraktbehållare
inreden för förpackningar
kapslar (emballage)
kartonger (emballage)
kollektbössor
kompostbehållare (flyttbara)
konfektaskar
konservburkar
livsmedelstråg
lådor (emballage)
lårar (emballage)
magasinlådor för film
medicindoseringsanordningar (emballage)
medicinutmatningsanordningar (emballage)
pappkartonger
pilleraskar
pillerdosor (emballage)
plantodlingslådor
saltlådor (emballage)
skiljeväggar för förpackningar
snusdosor (emballage)
tablettaskar*
tetraedriska förpackningar
tobaksburkar (emballage)
tobakslådor (emballage)
transportcontainrar
tråg för plantor
tändsticksaskar
valurnor
wellpappkartonger*
växtodlingskärl (bärbara)
växtodlingslådor

09-03 äggkartonger
4. Korgar
09-04 cykelkorgar
09-04 druvplockningskorgar
09-04 emballagekorgar
09-04 flätkorgar
09-04 korgar
09-04 lunchkorgar
09-04 packkorgar
09-04 sävkorgar
5. Säckar, påsar, tuber och kapsyler
09-05 avfallspåsar
09-05 blisterförpackningar
09-05 bärkassar
09-05 bärpåse
09-05 emballageampuller
09-05 emballagekapslar
09-05 emballagepåsar
09-05 fodral för cd-skivor
09-05 förpackningskapslar
09-05 förpackningspåsar
09-05 förpackningstuber
09-05 glasstrutar (oätliga emballage)
09-05 kaffepåsar
09-05 kollekthåvar
09-05 luktpåsar
09-05 mynttuber (emballage)
09-05 papperspåsar
09-05 plastkassar
09-05 plastpåsar
09-05 poströr (emballage)
09-05 postsäckar
09-05 påsar (emballage)
09-05 påsar för frysning av iskuber
09-05 skolkon
09-05 sopsäckar
09-05 säckar
09-05 tepåsar
09-05 tuber (emballage)
09-05 tuber (förpackning)
6. Rep, snören och annat bindmaterial
09-06 bagageremmar
09-06 band (bindmaterial)
09-06 band för kärvar
09-06 band för kärvbindare
09-06 bindmaterial
09-06 bärremmar
09-06 klädlinor
09-06 klädstreck
09-06 lyftremmar
09-06 remmar (bindmaterial)
09-06 rep
09-06 repkablar
09-06 sadelgjordsband
09-06 segelgarn*
09-06 snoddar
09-06 snören (bindmaterial)

09-06
09-06
09-06
09-06

stroppar (bindmaterial)
tunnband
tunnbindningsmaterial
tåg (rep)

7. Förslutningsanordningar och tillbehör
09-07 aerosoltillslutningar
09-07 banderoller för garnhärvor
09-07 blyplomber för förpackningsemballage
09-07 blysigill för förpackningsemballage
09-07 borstar fästa i flaskkorkar
09-07 distributionsannordningar i behållare
09-07 doseringskorkar
09-07 flaskkapsyler
09-07 flaskproppar
09-07 förpackningsklämmor
09-07 förslutningar för behållare
09-07 hällkorkar
09-07 korkar
09-07 korkar med inbyggda sprayanordningar
09-07 korkproppar
09-07 mätkorkar
09-07 plomber för emballage
09-07 sigill för emballage
09-07 sprayanordningar (löstagbara)
09-07 sprayhattar för spraybehållare
09-07 sprundtappar för tunnor
09-07 ståltrådsnät för buteljkorkar
09-07 tillslutningar för behållare
09-07 tillslutningar för containrar
09-07 tillslutningar för flaskor
09-07 tillslutningar för förpackningar
09-07 tunntappar
09-07 ventiler för aerosolbehållare
8. Lastpallar och plattformar för gaffeltruckar
09-08 lastpallar
09-08 plattformar för gaffeltruckar
09-08 ställ för lastpallar
9. Avfalls- och sopbehållare samt ställ för dessa
09-09 asklådor
09-09 avfallsbehållare
09-09 avfallscontainrar
09-09 avfallskassetter*
09-09 avfallskärl
09-09 avfallstraverser
09-09 avfallsuppsamlare
09-09 latrintunnor
09-09 nattkärl
09-09 papperskorgar
09-09 returpapperssamlare
09-09 skräpbehållare
09-09 slasktunnor
09-09 sopbehållare
09-09 sophinkar
09-09 soplårar
09-09 sopsäckshållare
09-09 sopsäcksställ

09-09
09-09
09-09
09-09
09-09
09-09
09-09

sopsäcksställningar
soptunnor
spottlådor
ställ för avfallscontainrar
ställ för avfallstraverser
ställ för sopbehållare
toaletthinkar

99. Diverse
09-99 bärhandtag för paket
09-99 droppskydd för glass
09-99 fyllnadsmaterial för tablettaskar
09-99 handtag för förpackningsbehållare
09-99 handtag för hinkar
09-99 hörnskydd för förpackningsändamål
09-99 kantskydd för förpackningsändamål*
09-99 stötdämpande material för förpackningar

Klass 10:

Ur och andra mätinstrument, kontroll- och signalapparater

1. Tonur, väggur, bordsur och väckarur
10-01 alarmklockor
10-01 ankarur
10-01 astronomiska klockor
10-01 bordsur
10-01 elektriska klockor
10-01 elektriska ur
10-01 farfarsklocka
10-01 geografiska klockor
10-01 gökur
10-01 klockor
10-01 pendyler
10-01 tornur
10-01 ur
10-01 väckarklockor
10-01 väckarur
10-01 väggklocka
10-01 väggur
2. Fickur och armbandsur
10-02 armbandsklockor
10-02 armbandsur
10-02 armbandsur med ringverk
10-02 elektriska armbandsklockor
10-02 elektriska fickur
10-02 fickklockor
10-02 fickur
10-02 fickur med ringverk
3. Andra tidmätningsinstrument
10-03 automatiska timers*
10-03 kronometrar
10-03 kronometriska mätare
10-03 kökstidur
10-03 kökstimers*
10-03 metronomer
10-03 parkeringsautomater
10-03 parkeringsmätare
10-03 solur
10-03 stoppur
10-03 tidmätningsinstrument
10-03 tidtagaranläggningar*
10-03 tidtagarur
10-03 timers*
10-03 timglas
10-03 äggklockor
4. Andra mätinstrument och mätapparater
10-04 accelerationsmätare
10-04 aerometrar
10-04 akustiska mätinstrument
10-04 alkoholmätare
10-04 amperemetrar
10-04 audiometrar (utom medicinska)
10-04 avståndsmätare
10-04 avståndsmätningsapparater
10-04 avvägningsinstrument

10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04

barometrar
besmanvågar
blylod
brevvågar
bränsleförbrukningsmätare för fordon
bullermätare*
butyrometrar
cykeldatorer
decilitermått
diopterlinjaler för lantmäteri
doseringsmätare
droppräknare (utom för laboratoriebruk)
droppräknare (utom för medicinskt bruk)
dynamometrar
däcktryckmätare
ekolod
elmätare
febertermometrar
fotpassare*
frekvensmätare*
färdskrivare
galvanometrar
gasmätare
hastighetsmätare
hushållsmätkärl
hygrometrar
hårdhetsprovare för vatten
höjdmätare
inklinometrar
kalibermätare
kalorimetrar
kilometerräknare
kokindikatorer för kök
kokpunktsmätare
kompasser
kompassrosor
krumpassare*
köksvågar
laboratorievågar
laddningsindikatorer för ackumulatorer
lantmäteriinstrument
lantmäteristänger
likare
litermått
ljudmätare
ljusmätare (utom fotografiska)
lodlinor
loggskäddor
lutningsmätinstrument
luxmetrar
längdmätningsinstrument
manometrar
mikrometrar
milräknare
mjölkprovare
måttband
måttbandshöljen
måttskedar (för hushållsbruk)
måttstockar
mätanordningar för fötter

10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04

mätapparater för behållare
mätapparater för fartygs djupgående
mätare
mätare för elektrisk effekt
mätare för elektriskt motstånd
mätare för jordbruksprodukter
mätdon
mätglas (utom för medicinskt bruk)
mätinstrument för elektrisk ström
mätinstrument för ytor
mätkärl för hushållsändamål
mätpassare*
mätstänger för lantmäteri
nivåmätinstrument
ohmmetrar
oktanter
optiska mätinstrument
personvågar
planimetrar
planimetriinstrument
planskivor
polarimetrar
probervågar
pyrometrar
radiometrar
regnmätare
riktlinjaler*
rörvattenpass
samtalsmätare för telefoner
seismografer
seismometrar
sextanter
sjökompasser
skedmått (för hushållsbruk)
skjutmått
skräddarmåttband
spektralmätare
spetspassare*
spirometrar*
spänningsmätare
strålningsmätare
taxametrar
temperaturmätare
teodoliter
teodolitstänger
termometrar
tolkar (mätdon)
tryckmätare
tumstockar
täthetsmätare
ultraljudssonder
vakuummätare
variometrar
varvräknare
vattenmätare
vattenpass
vattenståndsmätare
vattenståndsmätare för kokkärl
wattmetrar
vikter för vågskålar

10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04
10-04

vindmätare
vinkelmätare
viskosimetrar
voltmetrar
volymmätinstrument
vågar
vågmätare
vågskålar
vägmätare
vägningsinstrument
vägningsmaskiner

5. Instrument och apparater för kontroll, säkerhet och provning
10-05 alarm mot torrkokning
10-05 brandalarm
10-05 branddetektorer
10-05 bromstestningsmaskiner
10-05 detektorer för explosiva gaser
10-05 detektorer för giftiga gaser
10-05 diagnostiska testapparater (utom laboratorie-)
10-05 diagnostiska testapparater (utom medicinska)
10-05 diagnostiska testapparater för fordon
10-05 frostindikatorer (elektriska)
10-05 fuktighetsdetektorer
10-05 gasdetektorer
10-05 geigerräknare
10-05 gruvgasdetektorer
10-05 gyroskop för flyg
10-05 gyroskop för sjöfart
10-05 hydrofoner
10-05 hygrostater
10-05 ingångskontrollapparater
10-05 kontrollanordningar för fallskärmshoppare
10-05 kontrollapparater
10-05 kontrollfotoceller
10-05 kontrollinstrument
10-05 lampor för genomlysning av ägg
10-05 larmapparater
10-05 ljudriktningsindikatorer
10-05 ljusinställningskontrollapparater
10-05 ljustestningsapparater
10-05 lögndetektorer
10-05 malmdetektorer
10-05 mätfotoceller
10-05 oscillografer*
10-05 oscilloskop
10-05 radarantenner
10-05 radioaktivitetsdetektorer
10-05 regulatorer för kokare
10-05 regulatorer för värmeinstallationer
10-05 rökdetektorer
10-05 slagrutor
10-05 speglar för gatukorsningar
10-05 spelkupongkontrollapparater (elektriska)
10-05 strålkastarinställningskontrollapparater
10-05 stämpelklockor
10-05 stöldlarm
10-05 stöldskyddsbrickor
10-05 säkerhetsanordningar för tavelstöldskydd*

10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05
10-05

termiska kontroller för brännare
termostater
testinstrument
tjuvlarm
torrkokningsvarnare
tygprovningsmaskiner
varningsalarm för vattenbrist i kokkärl
vätskeanalysapparater
vävkontrollmaskiner
ångpanneregulatorer
åskledare
överfyllningsskydd*
överspänningsskydd*

6. Apparater och anordningar för signalering
10-06 busshållplatsskyltar
10-06 cykelringklockor
10-06 dörrklockor
10-06 dörrklockspel
10-06 dörrsignaler
10-06 elektriska ringklockor
10-06 flygfyrar
10-06 fordonsreflexer
10-06 fordonstutor
10-06 fyrar för sjöfart
10-06 fyrlanternor
10-06 fyrtorn
10-06 hundvisselpipor
10-06 hållplatsskyltar
10-06 järnvägssignaler
10-06 kattögon för fordon
10-06 ljudsignaleringsanordningar för fordon
10-06 lysande vägmärken
10-06 markeringar för skidspår
10-06 markeringsbojar
10-06 milstolpar
10-06 mistlurar
10-06 nautiska signaler (semaforer)
10-06 portklappar
10-06 posthorn
10-06 prickar för sjöfart
10-06 reflekterande skidor för promenadkäppar*
10-06 reflekterande vägmärken
10-06 reflexanordningar
10-06 reflexband för skor
10-06 semaforer
10-06 signalanordningar vid olyckor
10-06 signalhorn för fordon
10-06 signalklockor
10-06 signallampor (signalanordningar)
10-06 signalställ
10-06 signaltavlor (järnväg)
10-06 simbaneavskiljare
10-06 sirener
10-06 sjöfartssignaler (fasta)
10-06 sjömärken
10-06 stoppsignaler för järnvägar (semaforer)
10-06 trafikljus
10-06 trafikmärken

10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06

varningshorn
varningsljus
varningstrianglar
visselpipor
vägmarkeringar
vägsignaler

Höljen, urtavlor, visare samt andra delar och tillbehör till ur och andra instrument för mätning, kontroll
och signalering
10-07 byglar för fickur
10-07 falsar för klockglas
10-07 fjäderhus för klockor
10-07 fodral för urverk
10-07 gångjärn för urboetter
10-07 höljen för klockor
10-07 höljen för urverk
10-07 juvelinfattningar för klockor
10-07 juvelinfattningar för ur
10-07 kedjelänkar för klockarmband
10-07 klockarmband
10-07 klockboetter
10-07 klockfodral
10-07 klockkedjor
10-07 klockremmar
10-07 lås för klockarmband
10-07 lås för klockremmar
10-07 orofjädrar för ur
10-07 pendlar för klockor
10-07 pivåer för klockor
10-07 ramar för urglas
10-07 slagverk för klockor
10-07 spiralfjädrar för klockor
10-07 uppdragningsapparater för klockor
10-07 uppdragskronor för klockor
10-07 urboetter
10-07 urfjädrar
10-07 urglas
10-07 urverk för klockor
10-07 utlösningsverk i ur
10-07 visare
10-07 visare för instrument
10-07 visare för klockor
10-07 visare för ur
10-07 visartavlor
10-07 ädelstenar för urverk
7.

99. Diverse
10-99 diverse

Klass 11:

Prydnadssaker

1. Bijouterivaror och juvelerarvaror
11-01 alliansringar
11-01 andreaskors (juvelerarvaror)
11-01 armband (utom för klockor)
11-01 berlocker
11-01 bijouterivaror
11-01 briljanter
11-01 broscher (juvelerarvaror)
11-01 clips (juvelerarvaror)
11-01 diadem
11-01 diamanter
11-01 fantasismycken
11-01 fingerringar
11-01 förlovningsringar
11-01 halsband (juvelerarvaror)
11-01 hårklämmor (juvelerarvaror)
11-01 hårspännen (juvelerarvaror)
11-01 imiterade smycken
11-01 juveler
11-01 juvelerarvaror
11-01 juvelspännen
11-01 kedjelänkar för armband
11-01 kedjor (juvelerarvaror)
11-01 kravattnålar (juvelerarvaror)
11-01 medaljonger
11-01 metallkedjor (juvelerarvaror)
11-01 nålar (juvelerarvaror)
11-01 piercingssmycken
11-01 pärlor
11-01 radband
11-01 religiösa föremål (juvelerarvaror)
11-01 sigillringar
11-01 slipshållare (juvelerarvaror)*
11-01 slipsklämmor (juvelerarvaror)*
11-01 slipsnålar (juvelerarvaror)
11-01 solitärer (diamanter)
11-01 spännen för scarves (juvelerarvaror)
11-01 vigselringar
11-01 ädelstenar
11-01 örhängen
11-01 örringar
2. Prydnadssaker, bords-, hyll-, och väggprydnader, blomvaser och blomkrukor
11-02 basreliefer
11-02 blomakvarier
11-02 blomkrukor
11-02 blomlådor (för inomhusbruk)
11-02 blomskålar
11-02 blomvaser
11-02 bordsprydnader
11-02 bordsuppsatser
11-02 figurer till julkrubbor
11-02 hyllprydnader
11-02 hållare för blommor
11-02 hållare för blomsterarrangemang
11-02 konstföremål av keramik
11-02 korgar för blomkrukor

11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02
11-02

krucifix
kräppapper för blomkrukor
kylskåpsmagneter* (prydnader)
lergods (konsthantverk)
mosaiker
målat prydnadsporslin
ordförandeklubbor*
prydnader för spiselhyllor
prydnadsfat
prydnadsglasvaror
prydnadskorgar
prydnadsmobiler
prydnadsomhöljen för blomkrukor
prydnadsomslag för blomkrukor
prydnadsporslin
prydnadssaker
prydnadsskålar
prydnadstallrikar
rökelsefigurer
rökelsekar
skulpturer
statyer
statyetter
ställningar för blomsterarrangemang
trädgårdstomtar
vigvattenskålar
väggprydnader

3. Medaljer och emblem
11-03 emblem
11-03 identifieringsmärken
11-03 kampanjmärken
11-03 klubbemblem
11-03 klubbmärken
11-03 klubbnålar
11-03 medaljer
11-03 medlemsmärken
11-03 märken (nålar)
11-03 nålar (märken)
4. Konstgjorda blommor, frukter och växter
11-04 begravningskransar
11-04 blomsterdekorationer
11-04 girlander av konstgjorda blommor o löv
11-04 grenar för konstgjorda buskar
11-04 imiterade växter
11-04 konstgjorda blommor
11-04 konstgjorda frukter
11-04 konstgjorda julgranar
11-04 konstgjorda julträd
11-04 konstgjorda kransar
11-04 konstgjorda löv
11-04 konstgjorda växter
11-04 stommar för begravningskransar*
5. Flaggor och festdekorationer
11-05 banderoller
11-05 bandrosetter
11-05 bandrosor

11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05

banér
fanor
festdekorationer
flaggor
flaggstänger
girlander
julgransdekorationer
julklappsstrumpor
julkrubbor
julstjärnor*
klubbvimplar
ljushållare för julgranar
raggarbollar
standar
standertar
streamers
vapensköldar
vimplar

99. Diverse
11-99 brudbukettsmanschetter
11-99 fontäner för heminredning
11-99 fontäner för interiördekorationer
11-99 göt
11-99 kulisser
11-99 metallstycken av guld
11-99 metallstycken av silver
11-99 metallstycken av stål
11-99 scendekorer
11-99 sättstycken (teater)
11-99 tackor av guld
11-99 tackor av metall
11-99 tackor av silver
11-99 tackor av stål
11-99 teaterdekorationer
11-99 teaterkulisser

Klass 12:

Fortskaffnings- och transportmedel samt lyftanordningar

1. Vagnar som drages av djur
12-01 djurdragna vagnar
12-01 hästdragna tippkärror
12-01 skaklar för vagnar
12-01 skalmar för vagnar
12-01 sulkys
12-01 tistelstänger för vagnar
2. Trallor och skottkärror
12-02 avstjälpningskärror
12-02 båtsläpvagnar
12-02 golfkärror
12-02 golfvagnar
12-02 handdragna lastvagnar
12-02 handkärror
12-02 handkärror för snabbköpsaffärer
12-02 handtrallor för gods (utom lyftanordningar)
12-02 hjul för kärror
12-02 kundvagnar
12-02 kärror för ambulerande försäljare
12-02 lastflak för dragkärror
12-02 liggbrädor med hjul
12-02 montörvagnar*
12-02 plattformar för trallor
12-02 rullebörar
12-02 serveringsvagnar (utom möbler)
12-02 shoppingvagnar
12-02 skottkärror
12-02 städvagnar
12-02 säckkärror
12-02 trädgårdskärror
12-02 vagnar för båtsliprar
12-02 vagnar för snabbköpsaffärer
3. Lokomotiv, annan rullande järnvägsmaterial och andra spårbundna fordon
12-03 bagagehyllor för järnvägsvagnar
12-03 bergbanevagnar
12-03 bergbanor
12-03 boggier för järnvägsvagnar
12-03 buffertar för järnvägsvagnar
12-03 dressiner
12-03 dörrar för järnvägsvagnar
12-03 enskeniga hängbanor (transport)
12-03 fotsteg för järnvägsvagnar
12-03 godsvagnar
12-03 gruvvagnar
12-03 hjul för spårbundna fordon
12-03 hängbanor för järnvägsvagnar
12-03 järnvägskyltransportvagnar
12-03 järnvägstankvagnar
12-03 järnvägstendrar
12-03 järnvägstrallor
12-03 järnvägsvagnar
12-03 lagerboxar för järnvägsvagnar
12-03 ljusbågssläckare för lokomotiv
12-03 lokomotiv
12-03 löpringar för järnvägsvagnshjul

12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03
12-03

metallringar för järnvägsvagnars hjul
plattformar för järnvägsvagnar
rullande järnvägsmateriel
sandboxar för lokomotiv
sandboxar för spårvagnar
skorstenar för lokomotiv
smörjkoppar för järnvägsvagnar
spårbundna fordon
spårvagnar
suffletter för järnvägsvagnar
tåg (rullande järnvägsmaterial)
upphängningar för järnvägsvagnar
vagnöverbyggnader för järnvägsvagnar
ångregulatorer för lokomotiv

4. Linbanor, sittliftar och skidliftar
12-04 linbanekorgar
12-04 linbanor
12-04 sittliftar
12-04 skidliftar
5. Hissar och kranar samt andra lyftanordningar för lastning och transport
12-05 ankarspel
12-05 bagagetransportörer
12-05 balansblock
12-05 bandsträckare*
12-05 bandtransportörer
12-05 domkrafter
12-05 domkrafter för lyftkranar
12-05 drivremmar
12-05 dävertar
12-05 elektromagnetiska kranar
12-05 fordonslyftar
12-05 gaffeltruckar
12-05 godslastningsapparater
12-05 gångspel
12-05 gödsellastare
12-05 handikapplyftar
12-05 hissar
12-05 hissar för fordon
12-05 hissar för vätskor
12-05 hissblock
12-05 hisskopor
12-05 hisskorgar*
12-05 hisskranar
12-05 hisslinor
12-05 hissmaskinerier
12-05 kontroll och indikatrohandtag för gaffellyft
12-05 lastningsanordningar
12-05 linvagnar*
12-05 lyftanordningar för djur
12-05 lyftanordningar för handikappade
12-05 lyftanordningar för hissar
12-05 lyftanordningar för kranar
12-05 lyftanordningar för sjuka
12-05 lyftblock
12-05 lyftkedjor
12-05 lyftkranar
12-05 lyfttruckar

12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05
12-05

paternosterskopor
paternosterverk
patientlyftar
pontonkranar
rullande trottoarer
rulltrappor
självgående vagnar för godslastning
skopelevatorer
skopkedjor
ställningar för flyttbara lyftkranar
taljor
transportanordningar
transportband
transportbandrullar
transportbandsträckare*
transportbanor
transportkranar
transportörer
uppfordringsverk för vätskor
varuhissar
vindspel (vinschar)
vinschar

6. Fartyg och båtar
12-06 barkasser
12-06 batyskop
12-06 bogserbåtar
12-06 båtar
12-06 båtlejdare
12-06 bärplansbåtar
12-06 centerbord för båtar
12-06 fallrep för båtar
12-06 fartyg
12-06 fartygsroder
12-06 fartygsskrov
12-06 fartygstackel
12-06 fartygsöverbyggnader
12-06 flottar
12-06 flottörer för sjöfart
12-06 flytdockor
12-06 färjor
12-06 glidbåtar
12-06 gummibåtar
12-06 isbrytare
12-06 jollar
12-06 kanoter
12-06 katamaraner
12-06 kölar för båtar
12-06 landgångar för båtar
12-06 livbåtar
12-06 livräddningsflottar (uppblåsbara)
12-06 master för båtar
12-06 motorbåtar
12-06 paddelåror
12-06 paddlar för båtar
12-06 propellrar för båtar
12-06 pråmar
12-06 roddbåtar
12-06 räddningsbåtar

12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06
12-06

räddningsflottar
segel för båtar
segelbåtar
skepp
skeppsriggar
skeppsstegar
skovelhjul för båtar
slupar
stagsträckare för båtar
stegar för båtar
tankfartyg
trålare
ubåtar
vajersträckare för båtar
yachter
åror
överbyggnader för båtar

7. Luft- och rymdfarkoster
12-07 aeroplan
12-07 flygplan
12-07 flygplansroder
12-07 flygplansstabilisatorer
12-07 helikoptrar
12-07 hydroplan
12-07 luftballonger
12-07 luftfarkoster
12-07 propellrar för luftfarkoster
12-07 rymdfarkoster
12-07 segelflygplan
12-07 sjöflygplan
12-07 styrbara ballonger
12-07 zeppelinare
8. Personbilar, lastbilar och bussar
12-08 ambulanser
12-08 bilar
12-08 bilfronter
12-08 biltorpeder
12-08 bussar
12-08 elektriska bilar
12-08 fordonskarosser
12-08 go-carts
12-08 karosser för bilar
12-08 kyltransportbilar
12-08 lastbilar
12-08 lastflak för lastvagnar
12-08 likvagnar
12-08 motordrivna go-carts
12-08 motorhuvar för bilar
12-08 personbilar
12-08 racerbilar
12-08 skåpbilar
12-08 sopbilar
12-08 suffletter för bilar
12-08 tankbilar
12-08 trådbussar
12-08 turistbussar

9. Traktorer
12-09 bandtraktorer*
12-09 traktorer

10. Släpvagnar för vägfordon
12-10 campingvagnar
12-10 cirkusvagnar*
12-10 husvagnar
12-10 karavaner
12-10 kyltransportsläpvagnar (vägfordon)*
12-10 släpvagnar för fordon
12-10 trailers (camping)
11.Cyklar och motorcyklar
12-11 bagagehållare för cyklar
12-11 bagagehållare för mopeder
12-11 bagagehållare för motorcyklar
12-11 bensintankar för mopeder
12-11 bensintankar för motorcyklar
12-11 bromshandtag för cyklar
12-11 bromshandtag för mopeder
12-11 bromshandtag för motorcyklar
12-11 bränsletankar för mopeder
12-11 bränsletankar för motorcyklar
12-11 cyklar
12-11 delar för cyklar
12-11 delar för mopeder
12-11 delar för motorcyklar
12-11 delar för velocipeder
12-11 enhjuliga cyklar
12-11 framgafflar för cyklar*
12-11 framgafflar för mopeder*
12-11 framgafflar för motorcyklar*
12-11 förbindelsestycken för cykelramar*
12-11 förbindelsestycken för mopedramar*
12-11 förbindelsestycken för motorcykelramar*
12-11 gafflar för cyklar
12-11 gafflar för mopeder
12-11 gafflar för motorcyklar
12-11 handbromsar för cyklar
12-11 handbromsar för mopeder
12-11 handbromsar för motorcyklar
12-11 handtag för cykelbromsar
12-11 handtag för mopedbromsar
12-11 handtag för motorcykelbromsar
12-11 handtag för styrstänger
12-11 hållare för cykellyktor
12-11 hållare för mopedlyktor
12-11 hållare för motorcykellyktor
12-11 kedjeförare för kedjeväxlar för cyklar
12-11 kedjehjul för cyklar
12-11 kedjehjul för mopeder
12-11 kedjehjul för motorcyklar
12-11 kedjeskydd för cyklar*
12-11 kedjeskydd för mopeder*
12-11 kedjeskydd för motorcyklar*
12-11 kedjesträckare för cyklar
12-11 kedjesträckare för mopeder
12-11 kedjesträckare för motorcyklar
12-11 kejdestyrningar för kedjeväxlar
12-11 lampfästen för cyklar
12-11 lampfästen för mopeder
12-11 lampfästen för motorcyklar

12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11

mopeder
motorcyklar
pakethållare för cyklar
pakethållare för mopeder
pakethållare för motorcyklar
pedaler för cyklar
pedaler för mopeder
pedaler för motorcyklar
ramar för cyklar
ramar för mopeder
ramar för motorcyklar
sadelskydd för cyklar
sadelskydd för mopeder
sadelskydd för motorcyklar
sadlar för cyklar
sadlar för mopeder
sadlar för motorcyklar
scootrar
sidvagnar
slangar för cyklar
slangar för mopeder
slangar för motorcyklar
snöscootrar
styrstänger för cyklar
styrstänger för mopeder
styrstänger för motorcyklar
stänkskärmar för cyklar
stänkskärmar för mopeder
stänkskärmar för motorcyklar
stöd för cyklar (uppfällbara)
stöd för cyklar (uppfällbara)
stöd för mopeder (uppfällbara)
stöd för motorcyklar (uppfällbara)
trailer för cyklar
trehjulingar (utom leksaker)
tåclips för cyklar
tåclips för mopeder
tåclips för motorcyklar
velocipeder
vimpelhållare för cyklar
vimpelhållare för mopeder
vimpelhållare för motorcyklar
vindkåpor för motorcykel
växellådor för mopeder
växellådor för motorcyklar
växelspakar för cyklar
växelspakar för mopeder
växelspakar för motorcyklar
växlar för cyklar
växlar för mopeder
växlar för motorcyklar

12. Barnvagnar, invalidvagnar och barnvagnar
12-12 barnvagnar (utom leksaks-)
12-12 barnvagnschassin*
12-12 bårar för skadade
12-12 bårar på hjul
12-12 bårvagnar
12-12 fyrhjuliga cyklar

12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12

gångstolar
gångstolar för att lära barn gå
gåstolar
gåställningar för handikappade
handbårar
handtag för rollatorer
invalidstolar
invalidvagnar
ramar för barnvagnar*
ramar för rullstolar
rollatorer för handikappade
rullstolar
rullstolschassin
rullstolsstommar
stänkskydd för barnvagnar

13. Specialfordon
12-13 ambulerande gatukök
12-13 bevattningsfordon
12-13 bilar med åskådarplattformar
12-13 brandbilar
12-13 brandvagnar
12-13 bärgningsbilar
12-13 bärgningsfordon
12-13 gatsopningsfordon
12-13 gatsopningsmaskiner (fordon)
12-13 gatspolningsfordon
12-13 gatspolningsmaskiner (fordon)
12-13 golfbilar
12-13 gödselvattenvagnar
12-13 ismaskiner (fordon)*
12-13 kokvagnar
12-13 pansarfordon
12-13 pansarvagnar
12-13 plogbilar
12-13 skidspårningsanordningar
12-13 snöplogar (fordon)
12-13 snöslungor
12-13 specialfordon
14. Andra fordon
12-14 amfibiefordon
12-14 bobsleighar
12-14 isbåtar
12-14 kälkar
12-14 luftkuddefarkoster
12-14 luftkuddefordon
12-14 pulkor
12-14 räddningsslädar
12-14 självdrivna kälkar
12-14 skidkälkar
12-14 slädar
12-14 sparkar
12-14 sparkstöttingar*
12-14 sportkälkar
12-14 sportslädar
15. Fordonsdäck och anti-slirkedjor för fordon
12-15 antislirkedjor för fordon

12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15

broddar för bildäck
cykeldäck
dubbar för bildäck
fordonsdäck
innerslangar för fordonsdäck
mopeddäck
motorcykeldäck
pneumatiska fordonsdäck
slitbanor för fordonsdäck
snökedjor för fordon
ventiler för fordonsdäck
ventiler för fordonsringar

16. Delar och tillbehör till fordon, icke tillhörande andra klasser eller underklasser
12-16 ankare
12-16 armar för vindrutetorkare för fordon
12-16 avdelare för fordon (lastskydd)
12-16 avgasrör
12-16 avledare av statisk elektricitet vid fordon
12-16 backspeglar
12-16 bagageräcken för fordon
12-16 balanseringsvikter för fordonshjul
12-16 bilkylargaller
12-16 billastlådor
12-16 biltakboxar
12-16 bländskydd för fordon
12-16 bländskyddande vindrutor
12-16 bommar för bogsering av fordon
12-16 bromsklossar för fordon
12-16 bromsskor för fordon
12-16 byglar för fordonsdrivband
12-16 bärfjädrar för vägfordon
12-16 defrosters för vindrutor
12-16 dragkrokar för fordon
12-16 drivband för bandfordon*
12-16 ekrar för fordonshjul
12-16 fendertar
12-16 fendrar
12-16 fjädrar för vägfordon
12-16 flyglar för fordon
12-16 fordonsbromsar
12-16 fordonsdörrar
12-16 fordonshjul (utom för rälsfordon)
12-16 fordonshjulringar
12-16 fordonskopplingar
12-16 fordonskylare
12-16 fordonsstänkskydd
12-16 fordonsstötdämpare
12-16 fordonsvinge
12-16 fotsteg för fordon (utom för rälsfordon)
12-16 fälgar
12-16 fästanordningar för fordonsmotorhuvar
12-16 fästen för backspeglar
12-16 gaspedaler för fordon
12-16 handvevar för fordon
12-16 hjul för fordon (utom för rälsfordon)
12-16 hyttventiler
12-16 hängstroppar för fordon*
12-16 innerskärmar

12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16

instrumentbräden för fordon
kabin för fordon
kilar för att hindra bilar från att rulla
kontroll och indikeringspanel för fordon
kopplingsdon för fordonsbogserkablar
kromlister för fordon
kylargaller för fordon
kylarlock för fordon
kylarskydd för fordon
kärrhjul
lastboxar för fordon
lastförskjutningsskydd för fordon
luftintagsgaller för fordon
lås för fordonsdrivband
motorhuvar för fordon
nav för fordonshjul
navkapslar
oljefilter
plogankare
propellernav för fordon
rattar
skidhållare för fordon
skidräcken för fordon
skydd för stötfångare
solskydd för fordon
spoilers för fordon
startvevar
strålkastarskydd
stänkskärmar för fordon (utom för barnvagnar)
stänkskärmar för fordon (utom för cyklar)
stänkskärmar för fordon (utom för mopeder)
stänkskärmar för fordon (utom för motorcyklar)
stöd för fordon (utom för cyklar)
stöd för fordon (utom för mopeder)
stöd för fordon (utom för motorcyklar)
stötdämpare
stötfångare för fordon
sugrör för pumpar
takräcken för fordon
torkarblad för vindrutetorkare
traktorhytter
upphängningar för vägfordon
upptiningsanordningar för fordon
vagnshjul
ventiler för fordon (utom motor-)
vinddeflektorer för fordon
vindplogar för fordon
vindrutor för fordon
växellådor för fordon (utom för cyklar)
växellådor för fordon (utom för mopeder)
växellådor för fordon (utom för motorcyklar)
överdrag för fordon

99. Diverse
12-99 avtorkningsanordningar för oljemätstickor
12-99 katapulter för flygplan
12-99 spårväxlar
12-99 spårväxlar för järnväg
12-99 vändskivor för järnväg

12-99 växeltungor för räls

Klass 13:

Utrustning för framställning, distribution och transformering av elektricitet

1. Generatorer och motorer
13-01 dynamos (även för fordon)
13-01 elektriska generatorer
13-01 elektriska motorer (även för fordon)
13-01 evighetsmaskiner*
13-01 kraftverk*
13-01 möllor för elproduktion
13-01 rotorer för elektriska generatorer
13-01 rotorer för elektriska maskiner
13-01 rotorer för elektriska motorer
13-01 statorer för elektriska generatorer
13-01 statorer för elektriska maskiner
13-01 statorer för elektriska motorer
13-01 vattenkraftverk*
13-01 vindkraftverk*
2. Transformatorer, likriktare, batterier och ackumulatorer
13-02 ackumulatorkärl
13-02 elektrifierande apparater för boskapsstaket
13-02 elektriska ackumulatorer
13-02 elektriska batterier
13-02 galler för ackumulatorer
13-02 induktionsspolar
13-02 laddningsapparater för ackumulatorer
13-02 laddningsapparater för batterier
13-02 ledare för elektriska kondensatorer
13-02 likriktare
13-02 plattor för ackumulatorer
13-02 plattor för batterier
13-02 spänningsregulatorer
13-02 spänningstransformatorer
13-02 torrbatterier
13-02 transformatorer
13-02 tändspolar för motorer
13-02 universella kraftleveransenheter
3. Utrustning för distribution och kontroll av elektrisk kraft
13-03 adaptrar för elektrisk anslutning
13-03 anpassningsdon för elektrisk anslutning
13-03 dekorativa fästen för strömbrytare
13-03 dekorativa fästen för strömuttag
13-03 dimmers
13-03 elektriska frånskiljare
13-03 elektriska instrumentbräden
13-03 elektriska isolatorer
13-03 elektriska kablar
13-03 elektriska kondensatorer
13-03 elektriska kontakter
13-03 elektriska kontrollpaneler
13-03 elektriska kopplingspaneler
13-03 elektriska kopplingsskåp
13-03 elektriska ledare
13-03 elektriska ledningar
13-03 elektriska manöverbord
13-03 elektriska manöverpaneler
13-03 elektriska motstånd
13-03 elektriska motståndsspolar

13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03
13-03

elektriska reläer
elektriska spolar
elektriska strömbrytare
elektriska strömställare
elektriska säkringar
elektriska undervattenskablar
elektriska vägguttag
elektroder
elkabelförbindningar
elkabelklämmor
förgreningsdosor
hållare för säkringar
höljen för elektriska kondensatorer
höljen för elektriska ledare
identifieringshöljen för elektriska ledare
isolerade elektriska ledare
kabelskor
klämmor för elektriska ledare
kontaktbyglar för elektriska lokomotiv
kontaktdon för koaxialkablar
kontaktdosor
ljusmodulatorer
lock för elektriska strömbrytare
märkhylsor för elektriska ledningar
paneler för elektriska säkringar
petskydd för elektriska strömuttag
potentiometrar
reostater
resistorer
skydd för elektriska strömbrytare
spänningsdelare för elektrisk ström
stickkontakter
strömavtagararmar för ellok
strömavtagararmar för spårvagnar
strömavtagare för ellok
strömavtagare för spårvagnar
strömstabilisatorer
säkerhetsskydd för strömuttag
säkringspaneler
säkringsproppar
utrustningar för elkraftdistribution
utrustningar för kontroll av elektrisk kraft
vippströmställare

99. Diverse
13-99 elektromagneter
13-99 solceller

Klass 14:

Apparater för upptagning, kommunikation och informationsåtergivning

1. Apparater för upptagning och återvinning av ljud och bild
14-01 armar för grammofoner
14-01 armar för skivspelare
14-01 audiovisuella undervisningshjälpmedel
14-01 bandspelare
14-01 CD-skivspelare
14-01 dikteringsapparater
14-01 dvd-spelare
14-01 elektrofoner
14-01 fonografer
14-01 grammofoner
14-01 högtalarbafflar
14-01 högtalare
14-01 högtalarhorn
14-01 hörlurar (utom för medhörning vid inspelning/sändning)
14-01 jukeboxar
14-01 kassettbandspelare (även bärbara)
14-01 ljudinspelningsapparater
14-01 ljuduppspelningsapparater
14-01 ljudupptagningsapparater
14-01 ljudåtergivningsapparater
14-01 mikrofoner (andra än för telefoner)
14-01 nålar för grammofoner
14-01 nålar för skivspelare
14-01 radiohörlurar
14-01 skivspelare
14-01 skivtallrikar för grammofoner
14-01 skivtallrikar för skivspelare
14-01 skivväxlare
14-01 talmaskiner
14-01 telefonsvarare
14-01 videoapparater
14-01 videobandspelare
2. Databehandlingsutrustning och tillhörande apparater och anordningar
14-02 bankautomater (on-line bankterminaler)
14-02 bildskärmar
14-02 bärbara datorer
14-02 databehandlingsutrustning
14-02 dataminnen
14-02 datamusar
14-02 dataplotters
14-02 dataprintrar
14-02 dataskrivare
14-02 dataskärmar
14-02 dataterminaler
14-02 datorer
14-02 digitala fotoramar
14-02 dokumentsorteringsmaskiner för informationsåtervinning
14-02 drivenheter för skivminnen
14-02 elektroniska fickalmanackor
14-02 enheter för dataöverföring
14-02 handdatorer
14-02 informationsbehandlingsutrustning
14-02 joysticks för datorer
14-02 kontrollstansmaskiner för stanskort
14-02 kortstansar för datorer

14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02

ljuddämpande huvar för dataprintrar
ljuspennor för kodläsning
läsare för magnetband
läsare för stansband
mikrodatorer
monitorer (databehandling)
olycksdataminnen*
scanners för stanskort
stansbandläsare
stanskort för stansmaskiner
styrdon för datorer
tabulatorer för stanskort
tangentbord för datorer
tangentbord för kortperforering
terminaler med skärm för internetuppkoppling
textskärmar
tonerpatroner för dataprintrar
touchskärmar
usb minnen

3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare
14-03 alarmtelefoner för att kalla på polis, brandkår eller taxi
14-03 anropstablåer
14-03 antenner för bilradioapparater
14-03 antenner för radioapparater
14-03 antenner för televisionsapparater
14-03 antennkontakter
14-03 bildtelefonapparater
14-03 bilradioapparater
14-03 detektorer för elektriska vågor
14-03 fjärrkontroller (trådlösa)
14-03 fjärrskrivare
14-03 frekvensomvandlare för radio
14-03 frekvensomvandlare för television
14-03 förstärkare
14-03 headset för telefon
14-03 hålremstransmittrar
14-03 hölje för mobiltelefoner
14-03 hörlurar för medhörning vid inspelningar
14-03 hörlurar för medhörning vid sändningar
14-03 hörproppar för medhörning vid inspelningar
14-03 hörproppar för medhörning vid sändningar
14-03 instrumentbräden för telekommunikationsapparater
14-03 kommunikationsapparater
14-03 larmskåp
14-03 larmtelefoner
14-03 lindade spolar för radioapparater
14-03 linjeväljare för telefoner
14-03 ljudförstärkare
14-03 ljudisolationshuvar för telexmaskiner
14-03 manöverbord för telekommunikation
14-03 megafoner
14-03 mikrofoner för telefoner
14-03 mikrotelefoner
14-03 mobiltelefoner
14-03 nummerskivor för telefoner
14-03 nödtelefoner
14-03 personsökare
14-03 radioapparater för fordon

14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03

radioförstärkare
radiogoniometrar
radiomottagare
radiopejlar
radioskalor
ramantenner för radioapparater
ramantenner för televisionsapparater
reläer för telefoner
reläer för telegrafer
talrör
telefaxapparater
telefoner
telefoniapparater
telefonmottagare
telefonväxelbord
telefonväxlar
telegrafer
telegrafiapparater
telekommunikationsapparater
teleprintermottagare
teleprintrar
televisionsdekodrar
televisionsmottagare
telexapparater
transistorapparater
TV-apparater
TV-dekodrar
walkie-talkies
videotelefonapparater
öronmusslor för medhörning vid inspelningar
öronmusslor för medhörning vid sändningar

4. Skärmbilder och ikoner
14-04 användaregränssnitt
14-04 ikoner (för datorer)
99. Diverse
14-99 avmagnetiseringsapparater
14-99 benställningar för TV-apparater
14-99 CD-skivor
14-99 datadisketter
14-99 datakablar
14-99 dataterminalarmar
14-99 disketter
14-99 elektronrör
14-99 EP-skivor
14-99 fotodioder
14-99 grammofonskivor
14-99 hållare för fjärrkontroll
14-99 hållare för tangentbord
14-99 högtalarstativ
14-99 höljen för disketter
14-99 kassetter för magnetband
14-99 kretskort
14-99 LP-skivor
14-99 magnetband
14-99 minneskort
14-99 radiorör*
14-99 stativ för dataterminaler

14-99 transistorer
14-99 underreden för TV-apparater

Klass 15:

Maskiner, icke tillhörande andra klasser

1. Motorer
15-01 avgassystem för motorer *
15-01 cylindrar för motorer
15-01 förbränningsmotorer
15-01 förgasare för motorer
15-01 jetmotorer
15-01 kolvar för motorer
15-01 ljuddämpare för avgassystem
15-01 ljuddämpare för motorer
15-01 motorer (utom elektriska)
15-01 motorer för fordon (utom elektriska)
15-01 motorvärmare
15-01 pistonger för ångmaskiner*
15-01 rotorer för turbiner
15-01 statorer för turbiner
15-01 turbiner
15-01 tändningsregulatorer för motorer
15-01 tändstift för motorer
15-01 varmluftsmotorer
15-01 ventiler för motorer *
15-01 växellådshus
15-01 ångmaskiner
2. Pumpar och kompressorer
15-02 bränsleinsprutningspumpar
15-02 centralvärmepumpar
15-02 centrifugalpumpar
15-02 cirkulationspumpar för centralvärme
15-02 deplacementpumpar
15-02 direktverkande pumpar
15-02 fettsprutor (maskiner)
15-02 insprutningspumpar för förgasare
15-02 kompressorer
15-02 luftpumpar för kondensorer
15-02 luftpumpar för laboratorier
15-02 maskinpumpar för uppumpning av däck
15-02 matarpumpar för hetvattenpannor
15-02 matarpumpar för ångpannor
15-02 pumpanordningar för fordonsdäck
15-02 pumpar för insprutning av saltlake
15-02 pumpar för uppsugning av saltlake
15-02 vakuumpumpar
15-02 vätskepumpar
3. Jordbruksmaskiner
15-03 betupptagningsmaskiner
15-03 bindmaskiner
15-03 blad för plogbillar
15-03 blastningsmaskiner
15-03 cylindrar till spannmålsseparatorer*
15-03 foderpressar
15-03 gräsklippningsmaskiner
15-03 gödselspridare
15-03 hackelsemaskiner
15-03 hövändare
15-03 jordbruksbalpressar*
15-03 jordbruksharvar

15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03
15-03

jordbrukskalkspridare
jordbruksmaskiner
jordbruksplogar
jordbruksrivare
jordbruksvältar (maskiner)
jordbruksångtorkar
jordfräsar
knivar för hackelsemaskiner
maskindrivna kultivatorer
maskiner för att skära rötter
maskiner för kemisk behandling av växter
maskinkrattor
maskinräfsor
mjölkningsmaskiner
motorgräsklippare
ogräsrensningsmaskiner
planteringsmaskiner
plogbillar
potatisupptagningsmaskiner
rökapparater för behandling av växter
självbindare
självgående gräsklippare
skraputgödslingsanordningar
skördemaskiner
slåttermaskiner
spannmålsrensare
spannmålsseparatorer
spannmålstorkar
spridare för gödningsämnen
stenrensningsmaskiner för spannmål
svavelbesprutningsapparater
såningsmaskiner
sädesrensare
sättmaskiner för jordbruk
tröskverk
vingårdsplogar

4. Byggnads- och anläggningsmotorer
15-04 anläggningsmaskiner
15-04 asfalteringsmaskiner*
15-04 asfaltspridare
15-04 bandschaktmaskiner
15-04 betongbeläggningsmaskiner*
15-04 betongblandare
15-04 bulldozrar
15-04 byggnadsborrmaskiner
15-04 byggnadsmaskiner
15-04 byggnadsvibratorer
15-04 cementblandare
15-04 grävmaskiner
15-04 grävskopor
15-04 motordrivna vägvältar
15-04 mudderverk
15-04 mudderverksskopor
15-04 murbruksblandare
15-04 pålningskranar
15-04 pålningsmaskiner
15-04 schaktgrävmaskiner
15-04 tjärspridningsmaskiner

15-04
15-04
15-04
15-04
15-04
15-04
15-04
15-04
15-04
15-04

vattenbyggnadsmaskiner
vibratorer
vibreringsmaskiner
vibreringsredskap
vägbeläggningsmaskiner
vägbyggnadsmaskiner
väghyvelskär
väghyvlar
vägrivare
vägvältar

5. Tvätt, rengörings- och torkmaskiner
15-05 apparater för golvpolering
15-05 apparater för tvättinrättningar
15-05 biltvättar
15-05 centrifuger för tvättinrättningar
15-05 dammsugare för hushåll
15-05 dammsugare för industrin
15-05 dammsugare med mattpiskare
15-05 diskmaskiner
15-05 diskställningar för diskmaskiner
15-05 elektriska golvbonare
15-05 fyllnadsindikatorer för dammsugare
15-05 högtryckstvättar
15-05 industriella torkutrustningar
15-05 manglar
15-05 maskiner för torkning av kläder
15-05 maskiner för avloppsrengöring
15-05 maskiner för avloppsrensning
15-05 maskiner för behandling av hushållslinne
15-05 maskiner för behandling av kläder
15-05 maskiner för flaskrengöring
15-05 maskiner för golfpolering
15-05 maskiner för golvrengöring
15-05 maskiner för mattschamponering
15-05 maskiner för mattvättning
15-05 maskiner för skoborstning
15-05 maskiner för skoputsning
15-05 maskiner för sköljning av tunnor
15-05 maskiner för stövelputsning
15-05 maskiner för torkning av kläder
15-05 maskiner för tvättinrättningar
15-05 observationsluckor för tvättmaskiner
15-05 rengöringsmaskiner
15-05 spåntorkar*
15-05 strykmaskiner
15-05 torkcentrifuger
15-05 torkmaskiner
15-05 torkmaskiner för tvättinrättningar
15-05 torkskåp
15-05 torktumlare
15-05 torkutrustningar
15-05 tvättmaskiner
15-05 vattensugapparater
15-05 vridmaskiner
6. Textil-, sy-, stick- och brodermaskiner, innefattande deras ingående delar
15-06 apparater för tillskärning av tyg
15-06 befuktningsapparater för garn (spinneri)

15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06
15-06

bobiner för spinneri
bomullsrensningsmaskiner*
brodermaskiner
brodérramar (för maskiner)
flätningsmaskiner (textil)
fållningsmaskiner
garnvindor
jaquardvävstolar*
kantningsmaskiner för textilvaror
kardningsmaskiner*
knapphålsmaskiner
nystlindningsmaskiner
nystvindor för textilmaskiner
skaftvävstolar*
skedar för vävstolar
skytteldrivare*
skyttelpinnar
skyttlar för symaskiner*
skyttlar för vävstolar*
slagbommar för vävstolar*
snoddgivningsregulatorer för spinnmaskiner
solvar*
spinnmaskiner
spinnramar
spinnrockar
spolar för bandvävstolar
spolar för spinneri
spolar för symaskiner*
spolar för textilmaskiner
spolar för vävstolar
spännramar för väv
stickmaskiner
stickvävstolar
stoppningsmaskiner
symaskiner
symaskinsbord
symaskinspedaler*
symaskinsskyttlar
symaskinstrampor*
textilkalandrar
textilmaskiner
trikåvävstolar
trådförare för vävstolar*
trådseparatorer för vävstolar*
tvinnmaskiner
tygtillskärningsmaskiner
varpmaskiner*
vävmaskiner
vävramar
vävstolar
vävstolar för band
vävstolar för spets
vävstolar för tyll
vävstolstrampor*

7. Kylmaskiner och kylapparater
15-07 dörrar för frysskåp
15-07 dörrar för kylskåp
15-07 frysapparater

15-07
15-07
15-07
15-07
15-07
15-07
15-07
15-07
8.

frysboxar
frysskåp
isbitsformar
istillverkningsmaskiner
kylapparater
kyldiskar
kylmaskiner
kylskåp

Vakant

9. Maskinverktyg, slipmaskiner och gjuterimaskiner
15-09 bandsågar
15-09 beskickningsapparater för masugnar
15-09 betongformar
15-09 betonggjutformar
15-09 blästrar
15-09 blästringsmaskiner
15-09 bockningsmaskiner
15-09 borrmaskiner, utom berg15-09 bränslebrikettpressar
15-09 bänkborrmaskiner
15-09 cementkvarnar
15-09 dragskivor för metallbearbetning
15-09 drejskivor
15-09 dubbdockor för svarvar
15-09 elektropläteringsapparater
15-09 fasningsmaskiner
15-09 filmaskiner
15-09 fräsmaskiner
15-09 galvaniseringsapparater
15-09 gjuterimaskiner
15-09 gjuteriskänkvagnar
15-09 gjutformar för betonggjutning
15-09 gjutformar för betongpelarfundament*
15-09 gjutformar för pelarholkar*
15-09 gjutmaskiner
15-09 gjutvagnar
15-09 glättningsmaskiner
15-09 gängskärningsmaskiner
15-09 hydrauliska pressar
15-09 hyvelmaskiner
15-09 kantfasningsmaskiner
15-09 kantningsmaskiner för läder
15-09 kontrollpaneler för maskinverktyg
15-09 krossmaskiner (industriella)
15-09 kvarnstenar
15-09 kylare för gjuterier
15-09 lagghyvlingsmaskiner
15-09 linstillverkningsmaskiner
15-09 manöverpaneler för maskinverktyg
15-09 maskiner för borrning av vapenlopp
15-09 maskiner för räffling av vapenlopp
15-09 maskiner för tillverkning av korkproppar
15-09 maskiner för ytbearbetning av läder
15-09 maskinsågar
15-09 maskinverktyg för metallbearbetning
15-09 maskinverktyg för träbearbetning
15-09 metallkallbearbetningsmaskiner

15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09

metallpoleringsapparater
nitmaskiner
optikslipmaskiner
pappersmaskiner
pappersmaskinskalandrar
pappersmaskinsvalsar
planhyvlar
polermaskiner
präglingsmaskiner
riktmaskiner
ruggmaskiner
rörbockningsmaskiner
sandblästringsmaskiner
skruvtillverkningsmaskiner
skärmaskiner
skärpningsmaskiner
slipmaskiner (industriella)
slitsfräsmaskiner
smideshejare
smidespressar
snörhålsfastsättningsmaskiner
stansmaskiner
stenhuggerimaskiner
stenskärmaskiner
stensågningsmaskiner
svarvar
svetsapparater för termoplaster
svetsmaskiner
sågverksmaskiner
tegelslagningsmaskiner
tillverkningsrobotar*
tråddragningsmaskiner
träfräsmaskiner
träslipmaskiner
tunnlagghyvlingsmaskiner
tvålformningspressar
tvåltillverkningspressar
valsar för pappersmaskiner
valsverk för metallbearbetning
vedkapar*
vedklyvar*
öljettfastsättningsmaskiner

99. Diverse
15-99 apparater för däckdemontering
15-99 apparater för däckmontering
15-99 bergborrar
15-99 blandare
15-99 drivremmar för maskiner
15-99 emballeringspressar
15-99 fettavskiljare för avloppsvatten
15-99 fettavskiljare för spillvatten
15-99 formar för madrasstillverkning
15-99 förpackningsmaskiner
15-99 gruvspel
15-99 hanteringsrobotar*
15-99 häftapparater för förpackningsmaskiner*
15-99 jiggar för reparering av karosser
15-99 krossverk

15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99
15-99

kuggremmar
kullager
lindningsmaskiner
läster för skotillverkningsmaskiner
malmkrossar
malmkvarnar
malmseparatorer
malmsiktmaskiner
malmsovrare
manöverbord för bearbetningsmaskiner*
manöverspakar för maskiner*
maskiner för att flå djur
maskiner för bandning
maskiner för bergborrning
maskiner för cigarettillverkning
maskiner för däckbalansering
maskiner för däckmontering
maskiner för emballering
maskiner för flaskfyllning
maskiner för flasktömning*
maskiner för fästning av krampor
maskiner för gruvindustrin
maskiner för hantering av radioaktivt material
maskiner för haspling
maskiner för jordborrning
maskiner för kapsylering
maskiner för korkning av flaskor
maskiner för markborrning
maskiner för paketering
maskiner för påsfyllning
maskiner för remtillverkning*
maskiner för siktning
maskiner för skogsavverkning
maskiner för sållning
maskiner för säckfyllning
maskiner för tobaksblandning
maskiner för tobakssiktning
maskiner för trädfällning
maskiner för upplindning
maskiner för uppspolning
maskiner för vulkanisering
packpressar
paketeringspressar
pappersavfallspressar
pappersbalpressar
spikmaskiner
spikpistoler
transmissionsremmar
vakuummattor för betongbehandling*
vulkpannor
vätskeseparatorer
växelspakar för maskiner
ångseparatorer

Klass 16:

Fotografiska, kinematografiska och optiska artiklar

1. Fotografiapparater och filmkameror
16-01 filmkameror
16-01 fotografiapparater
16-01 slutare för kameror
16-01 stillbildskameror
16-01 televisionskameror
16-01 videokameror
16-01 webbkameror
2. Projektorer och betraktningsapparater
16-02 betraktningsapparater för diabilder
16-02 betraktningsapparater för filmer
16-02 diabildsprojektorer
16-02 filmprojektorer
16-02 ljusbord*
16-02 ljuslådor*
16-02 OH-projektorer
16-02 overheadapparater
16-02 projektorer
16-02 skioptikon
16-02 stillbildsprojektorer
16-02 stordiabildsprojektorer
3. Fotograferingsapparater och förstoringsapparater
16-03 betraktningsapparater för mikrofilm
16-03 blåkopieapparater
16-03 fotoförstoringsapparater
16-03 fotokopieringsapparater
16-03 kontorskopieringsapparater
16-03 mikroficheläsapparater
16-03 mikrofilmläsapparater
16-03 mikrofilmläsare
16-03 mikrofilmningsapparater
16-03 mikrofilmningsutrustning
16-03 printermaskiner (kopiering)
16-03 stafflier för fotografiförstoringar
16-03 termokopieringsapparater
16-03 tonerpatroner för kontorskopieringsapparater
16-03 våtkopieringsapparater för kontor
4. Apparater och utrustning för framkallning
16-04 filmframkallningsapparater
16-04 filmframkallningskar
16-04 filmframkallningsmaskiner
16-04 filmframkallningsredskap
16-04 filmframkallningsskålar
16-04 filmframkallningstankar
16-04 filmframkallningsutrustning
16-04 fixeringskar för fotografiska ändamål
16-04 fixeringstankar för fotografiska ändamål
16-04 framkallningskar för fotografiska ändamål
16-04 framkallningsskålar för fotografiska ändamål
16-04 framkallningstankar för fotografiska ändamål
16-04 sköljkar för fotografiska ändamål
16-04 sköljskålar för fotografiska ändamål

5. Tillbehör
16-05 diabildhållare
16-05 diabildladdare
16-05 diabildramar
16-05 exponeringsmätare
16-05 filmdukar
16-05 filmkassetter
16-05 filmladdare för fotoändamål
16-05 filmrullar
16-05 fjärrkontroller för diabildsprojektorer (utom trådlösa)
16-05 fotoblixtar
16-05 fotoblixtlampor
16-05 fotoblixtljusaggregat
16-05 fotoexponeringsbord
16-05 fotografiska filmer
16-05 fotografiska sökare
16-05 fotohörn för fotografier
16-05 fotoramar
16-05 fotorullar
16-05 kamerafilter
16-05 kamerastativ
16-05 kamerasökare
16-05 kamerautlösare
16-05 ljusmätare (fotografiska)
16-05 maskeringsanordningar för fotokopiering
16-05 mikrofilmkassetter
16-05 objektivlock
16-05 projektionsdukar
16-05 skarvapparater för film
16-05 spolar för filmprojektorer
16-05 textapparater för film
6. Optiska artiklar
16-06 bländskyddsglasögon
16-06 elektronmikroskop*
16-06 fästen för kikarsikten*
16-06 förstoringsglas
16-06 glasögon
16-06 glasögonbågar
16-06 glasögonglas
16-06 gångjärn för glasögon
16-06 kanonsikten*
16-06 kikare
16-06 kikarsikten
16-06 lornjetter
16-06 luppar
16-06 mikroskop
16-06 monoklar
16-06 objektiv
16-06 objektivglas
16-06 optiska artiklar (icke ingående i andra klasser och subklasser)
16-06 optiska linser
16-06 optiska speglar*
16-06 periskop
16-06 pincenéer
16-06 prismor för optiska apparater
16-06 reflexfria glasögon
16-06 refraktorer
16-06 skalmar för glasögonbågar

16-06
16-06
16-06
16-06
16-06
16-06
16-06
16-06
16-06

skyddsglasögon för lökskalning
skyddsglasögon*
solglasögon
stereoskop
teaterkikare
teleskop
teleskopsikten för gevär
teleskopsikten för skjutvapen
titthål för dörrar

99. Diverse
16-99 objektglas för mikroskop
16-99 preparatplattor för mikroskop
16-99 provplattor för mikroskop

Klass 17:

Musikinstrument

1. Klaviaturinstrument
17-01 dragharmonikor
17-01 dragspel
17-01 elorglar
17-01 flyglar (musikinstrument)
17-01 handklaver
17-01 harmonier
17-01 kammarorglar
17-01 keyboards
17-01 klaviaturer för musikinstrument
17-01 klaviaturinstrument
17-01 mekaniska klaviaturinstrument
17-01 mekaniska pianon
17-01 orgelpipor
17-01 orgelregister
17-01 orglar
17-01 pedaler för musikinstrument
17-01 pianon
17-01 pianopedaler
17-01 pianotangenter
17-01 resonansbottnar för pianon
17-01 tangenter för musikinstrument
2. Blåsinstrument
17-02 basuner
17-02 blåsinstrument
17-02 eufonier
17-02 fagotter
17-02 flöjter
17-02 horn (musikinstrument)
17-02 jakthorn
17-02 kazooer
17-02 klarinetter
17-02 kornetter
17-02 merlitoner
17-02 mungigor
17-02 munharmonikor
17-02 munspel
17-02 munstycken för blåsinstrument
17-02 oboer
17-02 okarinor
17-02 pickolaflöjter
17-02 rör för blåsinstrument
17-02 saxofoner
17-02 signalhorn (blåsinstrument)
17-02 säckpipor
17-02 tromboner
17-02 trumpeter
3. Stränginstrument
17-03 altfioler
17-03 balalajkor*
17-03 banjor
17-03 basfioler
17-03 cittror
17-03 dulcimerer
17-03 fioler

17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03

gitarrer
greppbrädescittror
hackbräden (musikinstrument)
hakstöd för fioler
hakstöd för violiner
hakstöd för violonceller
harpor
mandoliner
stråkar för musikinstrument
stränginstrument
stämskruvar för stränginstrument
ukuleler*
violiner
violonceller

4. Slaginstrument
17-04 bastrummor
17-04 batterier (slaginstrument)
17-04 bjällror
17-04 cymbaler
17-04 gonggongar
17-04 kastanjetter
17-04 klangspel (vindspel)
17-04 klockor (musikinstrument)
17-04 klockspel (musikinstrument)
17-04 maracas1
17-04 marimbor
17-04 pukor
17-04 slaginstrument
17-04 tamburiner
17-04 trianglar (musikinstrument)
17-04 trummor (musikinstrument)
17-04 trumpinnar
17-04 vindspel (klangspel)
17-04 xylofoner
5. Mekaniska instrument
17-05 mekaniska musikinstrument (utom klaviaturinstrument)
17-05 mekaniska sångfåglar
17-05 mekaniska ångorglar
17-05 positiv
17-05 speldosor
99. Diverse
17-99 dirigentstavar
17-99 dämmare
17-99 sordiner för musikinstrument
17-99 stämgafflar
17-99 stämpipor
17-99 taktpinnar

Klass 18:

Tryckeri- och kontorsmaskiner

1. Skriv och räknemaskiner
18-01 additionsmaskiner
18-01 bokföringsmaskiner
18-01 checkskrivare
18-01 färgband för skrivmaskiner
18-01 kalkylatorer (utom datorer)
18-01 kassaapparater
18-01 kassaregister
18-01 kulramar
18-01 pappersledare för skrivmaskiner
18-01 räknemaskiner
18-01 räkneramar
18-01 rösträkningsmaskiner
18-01 skrivmaskiner
18-01 skrivmaskinstangenter
18-01 skrivmaskinsvalsar
18-01 snabbskrivningsmaskiner
18-01 stenografimaskiner
2. Tryckerimaskiner
18-02 adresseringsmaskiner
18-02 adressplåtar för adresseringsmaskiner
18-02 duplikatorer
18-02 frankeringsmaskiner
18-02 färgvalsar för tryckerimaskiner
18-02 färgverk för tryckerimaskiner
18-02 klichémaskiner
18-02 kopiatorer
18-02 ljuddämpande huvar för tryckerimaskiner
18-02 makuleringsmaskiner
18-02 mimeografer
18-02 offsetpressar
18-02 offsettryckmaskiner
18-02 stereotypiapparater
18-02 stereotypimaskiner
18-02 stilgjutningsmaskiner
18-02 sättmaskiner
18-02 tonerpatroner för tryckerimaskiner
18-02 tryckerimaskiner
18-02 tryckpressar
18-02 typografiska maskiner
3. Bokstäver, siffror och typsnitt
18-03 alfabeten (stilsatser)
18-03 bokstäver för filmtexter
18-03 bokstäver för fordonsregistreringsskyltar
18-03 bokstäver för skyltar
18-03 monogram
18-03 siffror för fordonsregistreringsskyltar
18-03 självlysande bokstäver
18-03 stilsatser (typografiska)
18-03 tryckmatriser
18-03 tryckstilar
18-03 trycktyper
18-03 typer för räknemaskiner
18-03 typer för skrivmaskiner
18-03 typografiska tecken

4. Blind-, häft-, skär- och klippmaskiner för bokbinderi
18-04 bindmaskiner för bokbinderier
18-04 bindmaskiner för tryckerier
18-04 bokbindningsmaskiner
18-04 brevförslutningsapparater
18-04 brevöppningsapparater
18-04 falsningsmaskiner för bokbinderier
18-04 falsningsmaskiner för tryckerier
18-04 häftapparater för bokbinderier
18-04 häftapparater för tryckerier
18-04 häftmaskiner för bokbinderier
18-04 häftmaskiner för tryckerier
18-04 klippmaskiner för bokbinderier
18-04 klippmaskiner för tryckerier
18-04 kuvertförslutningsmaskiner
18-04 kuvertöppningsmaskiner
18-04 skärmaskiner för bokbinderier
18-04 skärmaskiner för tryckerier
18-04 vikningsmaskiner för bokbinderier
18-04 vikningsmaskiner för tryckerier
99. Diverse
18-99 bordsstöd för fickkalkylatorer
18-99 bordsstöd för fickräknare
18-99 dokumentförstörare
18-99 dokumentsorteringsmaskiner
18-99 dokumenttuggar
18-99 etiketteringsmaskiner
18-99 papperssorterare
18-99 sättbord för tryckerier
18-99 typografikaster
18-99 typografisättramar

Klass 19: Bok- och pappershandelvaror, kontorsartiklar, konstnärsutrustning,
undervisningsmateriel
1. Skrivpapper, korrespondenskort samt kort för meddelande och tillkännagivelse
19-01 bokhandelsvaror
19-01 pappershandelsvaror
19-01 aerogram
19-01 banderoller för tidningar
19-01 banderoller för trycksaker
19-01 begravningskort
19-01 betalningskuvert
19-01 brevkort
19-01 fotopapper
19-01 gratulationskort
19-01 kalkerpapper
19-01 karbonpapper
19-01 kondoleanskort
19-01 korrespondenskort
19-01 kort för meddelanden
19-01 kuvert
19-01 ljudbärande vykort
19-01 papper för målning
19-01 papper för planritningar
19-01 postkort
19-01 ritpapper
19-01 skisspapper
19-01 skrivpapper
19-01 sorgkort
19-01 säkerhetspapper
19-01 tackkort
19-01 tidningspapper
19-01 tillkännagivandekort
19-01 transparent papper
19-01 tryckpapper
19-01 vykort (även ljudbärande)
2. Kontorsartiklar
19-02 apparater för fyllning av myntrullar
19-02 apparater för utslätning av sedlar
19-02 arkivlådor för kontorsbruk
19-02 behållare för korrigeringsband
19-02 bokstavspräglingsapparater (manuella)
19-02 boxar för indexkort
19-02 brevhäftare
19-02 brevpressar
19-02 dateringsredskap för kontorsbruk
19-02 dokumentlådor för kontorsbruk
19-02 dokumentryttare
19-02 dokumentsamlare (ej pärmar)
19-02 elektriska raderapparater för kontorsbruk
19-02 fakturakrokar*
19-02 fjäderklämmor för papper
19-02 frimärksfuktare
19-02 frimärksstämplar
19-02 fuktare för kontorsbruk
19-02 gem
19-02 gemburkar
19-02 gemhållare
19-02 gummiband för kontorsbruk

19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02
19-02

gummisnoddar för kontorsbruk
gummistämplar
handlovsstöd*
hållare för anteckningsblock
hållare för visitkort1
hålslag för kontor
hålstansar för kontor
häftapparater för kontor
häftklammer för kontor
häftklammerborttagare för kontorsbruk
hängmappar
kassalådor
kassaskrin
koncepthållare
kontorsartiklar
kontorsstämplar
korrespondenskorgar
ledkort för kontorsregister
makuleringsstämplar för frimärken
manuskripthållare
mappar
myntbrickor
myntrakor
myntsorterare
märkapparater för kontorsbruk
numreringsredskap för kontorsbruk
numreringsstämplar
pappershållare för kontorsbruk
pappershäftare
pappersklämmor
pappersknivar
pappersnitar
papperspressar
papperspunsar för kontorsbruk
papperssamlare
pappersspjut*
perforeringsstämplar
pincetter för kontorsändamål
punsar för kontorsbruk
påsklämmor
registermarkeringar för indexkort
registertungor för indexkort
ritklämmor
sedelklämmor
sedelräknare för kontorsbruk
sedelräkningsapparater
sigill för kontorsbruk
sigillhållare
stenciler
stämpelhållare
stämplar för kontorsbruk
stöd för stenografiblock
tejphållare
telefonnummerregister
utmatare för korrigeringsvätska

3. Kalendrar, almanackor
19-03 adventskalendrar
19-03 almanacksblock

19-03
19-03
19-03
19-03
19-03
19-03
19-03
19-03
19-03
19-03

anteckningskalendrar
blad för anteckningskalendrar
dagboksblad
kalenderblock
kalenderställ
kalendrar
reklamkalendrar
stöd för kalenderblock
stöd för kalendrar
årskalendrar

4. Böcker
19-04 adressböcker
19-04 album
19-04 album för brevkort
19-04 album för postkort
19-04 album för tidningsurklipp
19-04 almanackor
19-04 anteckningsblock
19-04 anteckningsböcker
19-04 atlaser
19-04 bokband
19-04 bokfodral
19-04 bokföringsböcker
19-04 bokomslag
19-04 bokskydd
19-04 brevordnare för kontor*
19-04 brevordnare för post*
19-04 bridgeprotokollblock
19-04 broschyrer
19-04 böcker
19-04 böcker för tidningsurklipp
19-04 dagböcker
19-04 dokumentmappar
19-04 dokumentpärmar
19-04 fodral för papper
19-04 fotoalbum
19-04 frimärksalbum
19-04 frimärkskataloger
19-04 gaffelmekanismer för pärmar*
19-04 kartböcker
19-04 kataloger
19-04 klippböcker
19-04 kontorsliggare
19-04 lösbladspärmar
19-04 notböcker
19-04 nothäften
19-04 protokollblock
19-04 protokollböcker
19-04 pärmar
19-04 registerböcker för kontor
19-04 ringar för bokband
19-04 räkenskapsböcker
19-04 skyddsomslag för böcker
19-04 stenografiblock
19-04 tidningsmagasin
19-04 tidskriftsmagasin
5.

Vakant

6. Material och redskap för handskrift, teckning, målning, skulptering, gravering och andra konstnärliga
förfaranden
19-06 akvarellskålar
19-06 blyertspennor, mekaniska
19-06 bläckhorn
19-06 bläckpatroner
19-06 bläckpennor
19-06 bläckställ
19-06 bokstavsmallar
19-06 dragstift
19-06 elektriska graveringsstift
19-06 ellipsografer
19-06 etsnålar för konstnärligt bruk
19-06 glödritpennor
19-06 gradskivor
19-06 gravsticklar
19-06 griffeltavlor
19-06 grifflar
19-06 hållare för kritor
19-06 hållare för reservoarpennor
19-06 kautschukar
19-06 konstnärsutrustning
19-06 kontorslinjaler
19-06 krithållare
19-06 kritor
19-06 kritvässare
19-06 kulspetspennor
19-06 kulspetspennpatroner
19-06 kurvmallar
19-06 kurvritapparater
19-06 läskblock
19-06 läskpapper
19-06 markeringskritor*
19-06 målarduksträckare
19-06 målarkritor
19-06 målarlådor
19-06 målarpaletter
19-06 målarpenslar för konstnärer
19-06 målarstafflier
19-06 målarutrustningar för akvarellmålare
19-06 märkpennor*
19-06 nautiska gradskivor
19-06 pastellkritor
19-06 pennfat
19-06 pennhållare
19-06 pennlådor
19-06 pennor
19-06 pennstift
19-06 pennställ
19-06 pennvässare
19-06 pensellådor
19-06 penslar för konstnärer
19-06 radergummin
19-06 radermallar
19-06 raderplattor
19-06 raderschabloner
19-06 redskap för gravering

19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06
19-06

redskap för handskrift
redskap för målning
redskap för ritning
redskap för skulptering
redskap för teckning
refiller för kulspetspennor
reservoarpennor
ritapparater
ritbräden
ritlinjaler
ritmallar
ritmaskinshuvuden
ritpantografer
ritpassare
ritpennor
ritredskap
ritstift
ritvinkelhakar
schabloner (mönster)
skolkritor
skoltavlor
skrivkritor
skrivstift
skrivstift för reservoarpennor
skrivunderlägg
skruvpennor
skräddarkritor
smygvinkelhakar
stift för reservoarpennor
stålpennor
suddare för skoltavlor
suddgummin
tryckpennor
vattenfärgskoppar
vattenfärgsskålar
vinkelhakar

7. Undervisningsmaterial
19-07 astronomiska glober
19-07 astronomiska kartor
19-07 geografiska kartor
19-07 himmelsglober
19-07 jordglober
19-07 panoramabilder
19-07 pekpinnar*
19-07 planetarier
19-07 planisfärer för navigering
19-07 stadsplanekartor
19-07 undervisningsapparater (utom audiovisuella)
19-07 undervisningsmaterial
19-07 vägkartor
8. Andra trycksaker
19-08 adresslappar
19-08 affischer
19-08 arkitektplaner
19-08 avståndstabeller
19-08 bankanvisningar
19-08 blad för frimärksalbum

19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08
19-08

bokföringsformulär
brevsigill
broderimönster
checkblanketter
dekaler
dekalkomanier
diagram
entrébiljetter
etiketter
frånvaroregistreringskort
gravyrer
identitetskort
ID-kort
indexkort
järnvägstidtabeller
klisteretiketter
klädtillverkningsmönster
kort för kortsystem
kreditkort
kryddtabeller
lotteriblanketter
medicinska receptblock
menstruationscykeltabeller
millimeterpapper
notpapper
parkeringsskivor
prislappar
prospekt
reklamaffischer
reklaminlägg
reklaminläggningsark
reklammaterial (tryckalster)
reklamplakat
reklamposters
räknetabeller
semesterplaneringskalenderblad
semesterplaneringskort
spelkuponger*
stickmönster
testbilder för oftalmologiinstrument
testbilder för ögonläkare*
tidningar
tidtabeller
tillskärningsmallar
topografiska kartor
tryckalster, även reklammaterial
tryckt informationsmaterial
tryckt reklammaterial
tryckta blad för album
tryckta blad för liggare
tryckta blanketter
tryckta formulär
tågtidtabeller
visitkort
överföringsbilder

99. Diverse
19-99 albumblad för fotoalbum
19-99 albumblad för fotografiska negativ

19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99
19-99

albumblad för myntalbum
albumblad med fickor
bokmärken
etiketthållare*
fästremsor för bokbindning
fästsnören för etikettlappar
hållare för bokläsning*
hållare för tidningsläsning
hållarmagneter*
karthållare*
kom-ihåg-tavlor
kontrollanordningar för spelkuponger (icke-elektriska)
kontrollanordningar för tipskuponger (icke-elektriska)
kylskåpsmagneter* (hållare)
magnettavlor*
räkneskivor
räknestickor
sidvändare
sigillsnören

Klass 20: Försäljnings- och reklamutrustning, skyltar
1. Försäljningsautomater
20-01 automater för sötsaker
20-01 biljettautomater
20-01 cigarettförsäljningsautomater
20-01 dryckesautomater
20-01 försäljningsautomater
20-01 glassautomater
20-01 godisautomater
20-01 kontrollpanel för varuautomat
20-01 myntstyrda försäljningsautomater
20-01 myntväxlingsapparater
20-01 myntväxlingsmaskiner
20-01 returburksautomater*
20-01 returflaskautomater*
20-01 vattenbehållare
2. Skyltnings- och försäljningsutrustning
20-02 bandrullar
20-02 bensinpumpar för servicestationer
20-02 broschyrställ*
20-02 bränslepumpar för servicestationer
20-02 dieselpumpar för servicestationer
20-02 dispensrar för kassar
20-02 dispensrar för omslagspapper
20-02 dispensrar för påsar
20-02 dispensrar för snören
20-02 färgtabeller för makeup
20-02 försäljningsdiskar
20-02 försäljningsutrustning
20-02 hållare för omslagspapper
20-02 modelldockor
20-02 nyanskort för hårfärgningsmedel
20-02 provdockor
20-02 rullar för tyg
20-02 rullställ för omslagspapper
20-02 skyltdockor
20-02 skylthyllor
20-02 skyltlådor för klockor*
20-02 skyltningsutrustning
20-02 skyltställ
20-02 skyltställ för kiosker
20-02 skyltställ för klockor*
20-02 skyltställ för kläder
20-02 skyltställ för modevaror
20-02 skyltställ för postkort
20-02 skyltställ för skrivdon
20-02 skyltställ för slipsar*
20-02 skyltställ för tidningar
20-02 skyltställ för tidskrifter
20-02 skyltställ för trådrullar
20-02 skyltställ för utomhusbruk
20-02 skyltställ för vykort
20-02 snörrullar
20-02 ställ för flaskor
20-02 utställningsmontrar (utom möbler)*
20-02 utställningsskåp (utom möbler)*

3. Skyltar och reklammaterial
20-03 affischplank
20-03 affischtavlor
20-03 annonspelare
20-03 annonsplank
20-03 annonstavlor
20-03 anordningar för animerad reklam
20-03 anslagstavlor
20-03 elektroniska anslagstavlor
20-03 frisörstänger (skyltar)
20-03 gränsmärken för fiske
20-03 gränsmärken för jakt
20-03 holografiska anslagstavlor
20-03 holografiska apparater
20-03 holografiska skyltar
20-03 hållare för reklametikett
20-03 identitetsbrickor
20-03 informationspelare
20-03 informationsskyltar
20-03 informationstavlor
20-03 ljuslådor för affischer
20-03 ljuspaneler för skyltning
20-03 ljusskyltar
20-03 mekaniska skyltar
20-03 minnestavlor
20-03 namnplåtar
20-03 namnskyltar
20-03 nationalitetsskyltar för fordon
20-03 piktogram
20-03 poängtavlor för idrott
20-03 registreringsskyltar för fordon
20-03 reklamanordningar
20-03 reklammaterial (utom tryckalster)
20-03 reklampelare
20-03 reklamskyltar för fordon
20-03 resultattavlor för idrott
20-03 rörliga reklamanordningar
20-03 skyltar
20-03 taxiskyltar
20-03 tillståndsmärken för fordon
20-03 tillståndsskyltar
20-03 videoskärmar för reklam
20-03 övergångsskyltar för fotgängare
99. Diverse

Klass 21:

Spel, leksaker, tält och sportartiklar

1. Spel och leksaker
21-01 ballonger för barn
21-01 barnleksaker
21-01 barnskallror
21-01 biljardkritor
21-01 biljardköer
21-01 bordsgolfspel
21-01 brädspel
21-01 bygglådor för barn
21-01 byggsatser för barn
21-01 byggsatser för modellbilar*
21-01 byggsatser för modellbåtar*
21-01 byggsatser för modellflygplan*
21-01 byggsatser för motorcyklar*
21-01 cribbagebräden
21-01 cribbagespel
21-01 damspel
21-01 damspelsbrickor
21-01 damspelsbräden
21-01 dartspel
21-01 dartspelspilar
21-01 diabolospel
21-01 dockhuvuden
21-01 dockkläder
21-01 dockor
21-01 dockvagnar
21-01 dominospel
21-01 elektroniska leksaker
21-01 fjärrstyrare för leksaker
21-01 gubben i lådan
21-01 gunghästar
21-01 hopprep
21-01 kalejdoskop
21-01 klippdockor*
21-01 kökritor
21-01 leksaker
21-01 leksaksballonger
21-01 leksaksbarnvagnar
21-01 leksaksdrakar
21-01 leksakshinkar
21-01 leksakshästar
21-01 leksaksskalmodeller
21-01 leksakssnurror
21-01 leksaksspannar
21-01 lottospel
21-01 marionetter
21-01 mekaniska leksaker
21-01 minigolfbanhinder
21-01 minigolfspel
21-01 miniracingbanor
21-01 modellbilar*
21-01 modellbåtar*
21-01 modellflygplan*
21-01 modellmotorcyklar*
21-01 pappersdockor
21-01 pedagogiska spel
21-01 pilkastningsspel

21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01
21-01

pusselspel
racerbilbanor
rockringar
roulettspel
schackbräden
schackpjäser
schackspel
scorekort
sparkcyklar
spel
spelbrickor
spelbräden
speljetonger
spelkort
spelmarker
spelpjäser
spelprotokoll
speltavlor
speltärningar
styltor
styrpinnar för leksaker
stöd för biljardköer
såpbubblepipor
trehjulingar (leksaker)
trolleriaskar*
trähästar
tunnband (leksaker)
tärningsbägare
tärningsspel

2. Gymnastik- och sportartiklar
21-02 apparater för utomhussport
21-02 armstärkare
21-02 badmintonbollar
21-02 badmintonspel
21-02 bandyklubbor*
21-02 baseballslagträn
21-02 biljardbollar
21-02 biljardkulor
21-02 bollar
21-02 bordtennisnät
21-02 bordtennisracketar
21-02 bowlingbanor
21-02 bowlingklot
21-02 bowlingkäglor
21-02 broddar för bergsbestigarskor*
21-02 cyklopögon
21-02 diskusar
21-02 fjäderbollar
21-02 fjäderbollspel
21-02 fotbollar
21-02 frisbees*
21-02 fysioterapiapparater
21-02 fäktmasker
21-02 golfklubbor
21-02 golfpeggar*
21-02 golftees
21-02 golfutslagsplatser
21-02 gymnastikapparater

21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02

gymnastikartiklar
gymnastikbarrar
gymnastikbommar
gymnastikutrustning
handremmar för skidstavar
hantlar
häcklöpningshinder
hälgrepp för skidbindningar
ishockeyklubbor*
ishockeypuckar
ispikar
klätterkrampor
klätterrep
kricketbollar*
kricketslagträn*
krocketklot*
krocketklubbor*
krocketspel
kägelspel
leksaksbollar
leksakskulor
löparband (träningsapparat)
muskelstärkare
muskelträningsapparater
näsklämmor för simmare
racketar
redskap för utomhussport
ribbstolar
ringar för strandspel
roddträningsapparater
rullbräden*
rullskidor
rullskridskor
simfenor
simfötter
skateboards*
skidbindningar
skidbindningsdelar
skidkanter
skidor
skidspetsar*
skidspetsskydd
skidstavar
skidstavshandtag
skidstavskringlor
skidundersidor
skridskor
skydd för skidundersidor
slagträn för bollspel
spelkulor
sportartiklar
strandspel
stålkanter för skidor
surfingbrädor
tennisracketar
trampoliner
transportabla badbassänger
transportabla simbassänger
transportabla swimmingpooler
trapetser

21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02
21-02

träningsapparater
träningscyklar (stationära)
träningsredskap för fysisk träning
träningsredskap för handikappade*
träningsredskap för sport
träningsutrustning för sport
utrustning för idrottsövningar
vattenskidor
ventiler för uppblåsbara bollar
vikter för tyngdlyftning
windsurfingbrädor
volleybollnät*

3. Nöjes- och underhållningsartiklar
21-03 berg-och-dalbanor
21-03 dansbanor*
21-03 dockteatrar*
21-03 enarmade banditer
21-03 gungbräden
21-03 gungor
21-03 karuseller
21-03 kasperteatrar*
21-03 klätterställningar
21-03 knepartiklar
21-03 konfetti
21-03 lilleputtståg
21-03 maskeradmasker
21-03 nöjesapparater
21-03 nöjesartiklar
21-03 pariserhjul
21-03 partysmällare
21-03 rutschbanor
21-03 rutschkanor
21-03 serpentiner
21-03 skjutbanor för nöjesfält
21-03 skrattspeglar
21-03 skämtartiklar
21-03 smällkarameller
21-03 spelautomater
21-03 tivolispeglar
21-03 underhållningsartiklar
21-03 vattenrutschbanor*
4. Tält och tillbehör
21-04 cirkustält*
21-04 tält
21-04 tältbottnar
21-04 tältpinnar
21-04 tältpålar
21-04 tältstänger
21-04 tälttillbehör
99. Diverse

Klass 22:

Vapen, pyrotekniska artiklar, artiklar för jakt, fiske och utrotning av skadedjur

1. Skjutvapen
22-01 antihagelskjutvapen
22-01 armborst
22-01 avtryckare för skjutvapen
22-01 bakstycken för skjutvapen
22-01 bågvapen
22-01 bössor (gevär)
22-01 gevär
22-01 gevär för undervattensfiske
22-01 gevärsmagasin
22-01 gevärspipor
22-01 gevärsremmar
22-01 gevärsstöd
22-01 hagelgevär
22-01 handskydd för hagelgevär
22-01 harpungevär
22-01 harpungevär för undervattensfiske
22-01 harpunkanoner
22-01 haubitsar
22-01 jaktgevär
22-01 jaktstudsare
22-01 kanoner
22-01 kanonlavetter
22-01 kanonpipor
22-01 karbiner
22-01 kolvar för skjutvapen*
22-01 kpistar*
22-01 kulgevär
22-01 kulsprutepistoler*
22-01 kulvapen
22-01 lerduvegevär
22-01 ljuddämpare för skjutvapen
22-01 luftgevär
22-01 luftpistoler
22-01 maskingevär
22-01 patronmagasin för skjutvapen*
22-01 pilbågsvapen
22-01 pistoler
22-01 pistolmagasin
22-01 pistolpipor
22-01 regnkanoner
22-01 revolvrar
22-01 salutkanoner*
22-01 skeetgevär
22-01 skjutvapen
22-01 slangbellor
22-01 slangbågar
22-01 startpistoler
22-01 stenslungor
22-01 trapgevär
22-01 varningspistoler
2. Andra vapen
22-02 bajonetter
22-02 batonger
22-02 blanka vapen
22-02 bumeranger

22-02
22-02
22-02
22-02
22-02
22-02
22-02
22-02

eldkastare
floretter
florettspetsar
knogjärn
knölpåkar
sablar
svärd
värjor

3. Ammunition, projektiler och pyrotekniska artiklar
22-03 ammunition
22-03 ballistiska raketer
22-03 blindpatroner
22-03 detonatorer
22-03 detonatorkapslar
22-03 facklor
22-03 fallskärmsljus
22-03 fjärrstyrda missiler
22-03 fjärrstyrda robotar
22-03 flytande minor
22-03 fyrverkeripjäser
22-03 gevärskulor
22-03 granater
22-03 knallhattar
22-03 landminor*
22-03 lysbomber*
22-03 lysraketer*
22-03 löspatroner
22-03 magnetiska minor
22-03 minor
22-03 missiler
22-03 nödraketer*
22-03 patroner
22-03 pilar
22-03 pistolkulor
22-03 projektiler
22-03 pyrotekniska artiklar
22-03 pyrotekniska facklor
22-03 pyrotekniska raketer
22-03 raketer
22-03 robotar (vapen)*
22-03 signalbloss
22-03 signalfacklor
22-03 signalraketer*
22-03 sprängkapslar
22-03 sprängpatroner
22-03 torpeder
22-03 trampminor*
22-03 trådstyrda missiler
22-03 tändhattar
22-03 tändluntor
22-03 tändpatroner
22-03 undervattensminor
4. Målmaterial och tillbehör
22-04 drivanordningar för rörligt målmateriel
22-04 lerduvekastare
22-04 lerduvor
22-04 målmateriel

22-04 målmaterielstillbehör
22-04 måltavlor
5. Jakt- och fiskeutrustning
22-05 behållare för beten
22-05 behållare för levande beten
22-05 betesaskar
22-05 bromsar för fiskspörullar
22-05 båtspön
22-05 fiskbeten
22-05 fiskedon
22-05 fiskedrag
22-05 fiskegarn
22-05 fiskeredskap
22-05 fiskeutrustning
22-05 fiskflöten
22-05 fiskhåvar
22-05 fiskkrokar
22-05 fisklinor
22-05 fisknät
22-05 fisknätsflöten
22-05 fiskspön
22-05 fiskspörullar
22-05 fisksumpar
22-05 harpuner för fiske
22-05 harskramlor*
22-05 haspelspön*
22-05 hasplar för fiskspön
22-05 havskräfttinor
22-05 hummertinor
22-05 hållare för beten
22-05 hållare för fiskspön
22-05 hållare för linor
22-05 jaktutrustning
22-05 kaninfångstnät
22-05 konstgjorda fiskar med krokar
22-05 konstgjorda flugor för fiske
22-05 konstgjorda insekter för fiske
22-05 konstgjorda maskar för fiske
22-05 kroklossare
22-05 lekare för fisklinor
22-05 ljuster
22-05 lockbeten för fisk
22-05 lockfåglar för jakt
22-05 metspön
22-05 ryssjor
22-05 räkfångstnät
22-05 skedbeten
22-05 skeddrag
22-05 spinnare
22-05 stöd för metspön
22-05 sänken för fiske
22-05 tinor för kräftfiske
22-05 tinor för ålfiske
22-05 trålar
22-05 vesslefångstnät
22-05 wobblers
22-05 vättar

6. Fällor, artiklar för utrotning av skadedjur
22-06 beten för råttfällor*
22-06 djurfällor
22-06 elektriska insektsfällor
22-06 flugpapper
22-06 flugpappershållare
22-06 flugsmällor
22-06 fångstnät för fåglar
22-06 fångstnät för insekter
22-06 fällor
22-06 insektsfällor
22-06 insektssprutor (utom aerosol)
22-06 lyktor för larvfångst
22-06 lärkspeglar
22-06 musfällor
22-06 råttfällor
22-06 skadedjursfällor
22-06 skadedjursutrotningsredskap
99. Diverse
22-99 kamouflagenät
22-99 minsvepningsutrustning
22-99 paravaner
22-99 rustningar
22-99 sköldar

Klass 23: Utrustning för distribution av vätskor och gaser; anordningar för sanitära
ändamål samt för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; fasta
bränslen
1. Utrustning för distribution av vätskor och gaser
23-01 adaptrar för rörövergångar
23-01 apparater för gasdistribution
23-01 apparater för gräsmattebevattning
23-01 apparater för jordbruksbevattning*
23-01 avloppsrännor
23-01 avstängningsventiler
23-01 avtappningsventiler
23-01 betongrör
23-01 blandare för badkar
23-01 blandare för duschar
23-01 blandare för handfat
23-01 brandposter
23-01 brandslangar
23-01 brunnskanter*
23-01 brunnslock*
23-01 brunnsringar*
23-01 brännoljetankar
23-01 bränsletankar
23-01 böjliga rör
23-01 cementrör
23-01 dricksfontäner
23-01 dräneringsrör (ej för väggar)
23-01 fontäner för utomhusbruk
23-01 fördelningsrör*
23-01 gjutjärnsrör*
23-01 hävertar
23-01 kaminrör
23-01 klämringskopplingar
23-01 kopplingar för gasflaskor
23-01 kopplingsanordningar för gasflaskor
23-01 kopplingsringar för rörledningar
23-01 kranar
23-01 kranbröstningar
23-01 kranhandtag
23-01 lövgaller för stuprör
23-01 mjukvattenfilter
23-01 munstycken för brandslangar
23-01 munstycken för tappkranar
23-01 munstycken för vattenslangar
23-01 oljetankar
23-01 reducerventiler för gas
23-01 reducerventiler för rörsystem
23-01 reparationsmuffar*
23-01 rör
23-01 röranslutningar
23-01 rörförbindningar
23-01 rörslingor (delar av apparater)
23-01 servisventiler
23-01 skarvrör
23-01 slangkopplingar
23-01 sträckbara sammanfogningar för flexibla rör
23-01 stänkskydd för tappkranar
23-01 sugsilar

23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01
23-01

säkerhetsventiler
takrännor
tankar för flytande ämnen
tankar för gasformiga ämnen
trädgårdsslangar
tätningspackningar
tätningsringar för rörledningar
utblåsningsventiler
utomhusfontäner
vattenfilter
vattenkastare
vattenposter
vattenrenare
vattenrännor
vattensilar
vattenspridare
ventiler
västskemängdsregulatorer
vätskedistributionsutrustning
vätskesifoner

2. Sanitära anordningar
23-02 apparater för varmluftsbad
23-02 apparater för ångbad
23-02 avlopp för tvättställ
23-02 avlopp för vattenklosetter
23-02 babybadkar
23-02 badkar
23-02 badrumshyllor (andra än möbler)
23-02 bastur (turkiska bad)
23-02 behållare för toalettpapper
23-02 bidéer
23-02 dekanteringsapparater för avfallsvatten
23-02 diskbänksbeslag
23-02 disklådor
23-02 disklådskombinationer*
23-02 dispensrar för flytande tvål
23-02 dispensrar för våtservetter
23-02 duschar
23-02 duschhytter
23-02 duschhållare
23-02 duschkabiner
23-02 duschsilar
23-02 duschstrilar
23-02 fasta avloppsbrunnar
23-02 flottörer för vattenklosetter
23-02 flyttbara avloppsbrunnar
23-02 fördelare för flytande tvål
23-02 förmultningstoaletter*
23-02 golvbrunnar
23-02 handduksautomater
23-02 handduksbehållare
23-02 handduksdispensrar
23-02 handfat
23-02 hållare för ansiktsservetter
23-02 hållare för deodoranter (för sanitär utrustning)
23-02 hållare för duschar
23-02 hållare för glas (för badrum)
23-02 hållare för tandborstar*

23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02
23-02

hållare för tandborstglas
hållare för toalettborstar
hållare för toalettpapper
hållare för tvål
icke-medicinska apparater för svettning
isoleringstankar (för avslappning)
klosettsitsar
latriner
pissoarer
portabla bastuhytter
sanitära enheter
sanitära installationer
saunor
septiktankar
silar för vaskar
sitsar för vattenklosetter
sitsskydd för vattenklosetter
sittbadkar
sköljlådor
slaskvaskar
spolcisterner
spolsystem för vattenklosetter
spolventiler för toaletter
toaletter
toalettsitsar
turkiska bad
tvålautomater
tvåldispensrar
tvättbänkar
tvätthoar
tvättlådor
tvättställ
urinaler
utrustning för ångbad
utslagsskålar
vaskar
vattenklosettbäcken
vattenklosetter
vattenlås
vattenreningsanläggningar
WC-sitsar
WC-skålar
WC-stolar
våtrumsenheter (även för sjukhus)
värmeutrustning för bastur

3. Uppvärmningsanordningar
23-03 atomreaktorer
23-03 avluftningsventiler
23-03 bafflar för oljevärmesystem
23-03 bageriugnar
23-03 bastuaggregat
23-03 bostadseldstäder
23-03 brännare för uppvärmning
23-03 brännarringar
23-03 bunsenbrännare
23-03 elektriska smältugnar
23-03 elektriska varmvattensberedare
23-03 fotvärmare

23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03
23-03

fyrfat
gasbrännare
gaseldade varmvattensberedare
gaseldstäder
gastillförselanordningar för ugnar
gasutsugningsanordningar för ugnar
glassmältugnar
härdar
industriugnar
infraröda värmelampor
insugningsrör för centralvärme
kakelugnar
kaminer
konvektorer
krukmakeriugnar
kärnreaktorer
luftfuktare för värmeelement
luftningskranar för värmeelement
manöverpaneler för bastuaggregat
manöverpaneler för varmvattenberedare
munstycken för gasbrännare
plattvärmeväxlare*
radiatorer för uppvärmning
smältugnar
solfångare
spisar för uppvärmning
spisgaller
spjäll för eldstäder
såll för asklådor
tegelugnar
tältspisar för uppvärmning*
tändare för gasbrännare
ugnar för uppvärmning
ugnselektroder*
ugnsroster
utomhuskminer/eldstäder/vedspisar
varmluftsgeneratorer
varmvattensberedare för bad
värmeinstallationer för kreaturuppfödning
värmeinstallationer för växthus
värmepannor
värmerekuperatorer
värmeutrustningar
värmeåtervinningsapparater
ångpannor för uppvärmning

4. Ventilations- och luftkonditionsanordningar
23-04 apparater för luftbefuktning
23-04 apparater för luftdeodorisering
23-04 apparater för luftkonditionering
23-04 apparater för luftrening
23-04 apparater för luftsterilisering
23-04 elektriska luftförbättringsapparater
23-04 fläktar
23-04 gastillförselanordningar för ventilation*
23-04 gasutsugningsanordningar för ventilation*
23-04 köksfläktar
23-04 luftfuktare
23-04 luftrenare

23-04
23-04
23-04
23-04
23-04
23-04

rökfläktar
rökhuvar
spisfläktar
spishuvar*
ventilationsfläktar
ventilationsventiler

5. Fasta bränslen
23-05 bränslebriketter
23-05 fasta bränslen
23-05 grillkol*
23-05 kol
23-05 kolbriketter
23-05 småkol
23-05 torvbriketter*
23-05 träkol
23-05 tändbriketter
99. Diverse
23-99 avfallsbrännare
23-99 sopförbränningsapparater
23-99 vattendestilleringsapparater

Klass 24:

Medicinsk utrustning och laboratorieutrustning

1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier
24-01 andningsapparater för pneumotorax
24-01 anestesimasker
24-01 apparater för anestesi
24-01 apparater för blodanalys
24-01 apparater för blodprovstagning
24-01 apparater för blodtestning
24-01 apparater för blodtransfusion
24-01 apparater för blodtrycksmätning
24-01 apparater för blodundersökning
24-01 apparater för diatermi
24-01 apparater för ljusterapi
24-01 apparater för röntgenbestrålning
24-01 apparater för röntgenstrålterapi
24-01 apparater för strålterapi
24-01 apparater för termoterapi
24-01 apparater för ureterotomi
24-01 apparater för återupplivning
24-01 apparater för ögonundersökning
24-01 apparatur för medicinsk svettdrivning
24-01 audiometrar (medicinska)
24-01 autoklaver för medicinskt bruk
24-01 avslappningsapparater för medicinskt bruk
24-01 bestrålningsapparater
24-01 bestrålningsapparater för medicinskt bruk
24-01 blodanalysatorer
24-01 borrapparater för benkirurgi (portabla)
24-01 borrapparater för tandkirurgi (portabla)
24-01 dentalutrustning
24-01 desinficeringskamrar
24-01 desinficeringsutrustning för lokaler
24-01 diagnosapparater för laboratoriebruk
24-01 diagnosapparater för medicinskt bruk
24-01 diagnosinstallationer för laboratoriebruk
24-01 diagnosinstallationer för medicinskt bruk
24-01 fast apparatur för laboratorier
24-01 fast apparatur för läkare
24-01 fast apparatur för sjukhus
24-01 fast utrustning för laboratorier
24-01 fast utrustning för läkare
24-01 fast utrustning för sjukhus
24-01 fast utrustning för tandläkare
24-01 fasta medicinska apparater
24-01 fräsar för benkirurgi
24-01 fräsar för tandkirurgi
24-01 hydroterapeutiska badkar*
24-01 hydroterapeutiska duschar*
24-01 kompressionskuddar för röntgen
24-01 kromatografer
24-01 kuvöser för nyfödda barn
24-01 lägesfixturer för medicinskt bruk*
24-01 masspektografer
24-01 mikrotomer
24-01 narkosapparater
24-01 narkosmasker
24-01 operationsbord
24-01 ozonapparater för medicinskt bruk

24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01
24-01

partikelacceleratorer
röntgenrör
salivsugar
sprutpistoler för tandläkare
steriliseringsapparater för medicinskt bruk
steriliseringskamrar för medicinskt bruk
svarvapparater för benkirurgi
svarvapparater för tandkirurgi (portabla)
syretält
syrgastält
tandborrar
testremsor för medicinsk eller laboratorieändamål
utrustningar för ögonkontroll
UV-lampor för medicinskt bruk
vibratorer för tandläkare
värmebehandlingsapparater för medicinskt bruk

2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål
24-02 acupunkturinstrument
24-02 blodtrycksmanschetter*
24-02 blodtrycksmätare
24-02 bröstpumpar för mödrar
24-02 cystoskop
24-02 dentalinstrument
24-02 diagnosinstrument för laboratoriebruk
24-02 diagnosinstrument för medicinskt bruk
24-02 diagnosverktyg för laboratoriebruk
24-02 diagnosverktyg för medicinskt bruk
24-02 dilatationspincetter
24-02 droppflaskor
24-02 droppglas för laboratiebruk
24-02 droppglas för medicinskt bruk
24-02 droppräknare för laboratoriebruk
24-02 droppräknare för medicinskt bruk
24-02 dropprör
24-02 duschar för medicinskt bruk*
24-02 elektrokirurgiska instrument*
24-02 gastroskop
24-02 hemostatiska klämmor
24-02 hypodermiska nålar
24-02 häftapparater för kirurgiskt bruk*
24-02 injektionsnålar
24-02 injektionsrör
24-02 injektionssprutor
24-02 instrument för att hålla kemikalier vid analyser
24-02 instrument för blodprovstagning
24-02 instrument för blodsänkemätning
24-02 instrument för blodtrycksmätning
24-02 kanyler
24-02 kastreringsinstrument
24-02 kedjor för kalvande boskap
24-02 kirurgiska clips
24-02 kirurgiska clips
24-02 kirurgiska fixeringsinstrument
24-02 kirurgiska hakar
24-02 kirurgiska instrument
24-02 kirurgiska klämmor
24-02 kirurgiska knivar
24-02 kirurgiska pincetter

24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02
24-02

kirurgiska saxar
kirurgiska sågar
kirurgiska tänger
kylslingor för laboratoriebruk
kyretter
laboratoriedeglar
laboratorieglasvaror
laboratorieinstrument (manuella)
laboratoriekylare
laboratorieredskap (manuella)
laboratorieverktyg (manuella)
lancetter
laryngoskop
medicindroppare
medicininjektorer
medicinska infusionsapparater*
medicinska injektionssprutor
medicinska injektionssprutor
medicinska instrument (manuella)
medicinska sonder
medicinska sprutmunstycken
medicinska sprutor
medicinska öronrensare
mortlar för laboratoribruk
munspeglar
munspärrar för tandläkarändamål
mätglas för laboratoriebruk
pincetter för läkare
pincetter för tandläkare
pipetter
provrör
pulsmätare
retortrar för laboratoriebruk
retortrar för medicinskt bruk
sfygmografer
skalpeller
sköljflaskor för laboratorier
sliptrissor för tandläkare
spatlar för läkare
spatlar för tandläkare
speglar för läkare
speglar för tandläkare
spekulum för medicinskt bruk
sprutflaskor för laboratorier
stetoskop
syrgasmasker
sårhakar
tandextraktionstänger
tandläkarinstrument
tandtänger
termokauter
teststickor*
trepaneringsinstrument
trokarer för medicinskt bruk
tänger för kirurgiska clips*
urinmätare
viskor för slemhinneprovtagning
öronsprutor

3. Proteser
24-03 armproteser
24-03 benproteser
24-03 dentalbryggor
24-03 förankringselement för tandproteser
24-03 handproteser
24-03 kirurgiska spikar*
24-03 konstgjorda ben
24-03 konstgjorda kroppsdelar
24-03 konstgjorda lemmar
24-03 konstgjorda tänder
24-03 konstgjorda ögon
24-03 lösgommar
24-03 proteser
24-03 stift för konstgjorda tänder
24-03 stift för tandproteser
24-03 tandbryggor
24-03 tandgarnityr
24-03 tandproteser
24-03 ögonproteser
4. Förbandsartiklar, bandage och andra sjukvårdsartiklar
24-04 absorberande bandage
24-04 absorberande tamponger
24-04 apparater för uppklippning av gipsbandage
24-04 avvänjningsredskap för barn
24-04 bandage för bråck
24-04 bandagegördlar
24-04 bitringar
24-04 bäcken
24-04 dambindor
24-04 dräneringstuber för medicinskt bruk
24-04 förbandsartiklar
24-04 förbandsmaterial
24-04 förbandssaxar
24-04 häftplåster
24-04 hörselskyddsproppar
24-04 inhalationsapparater
24-04 inkontinensskydd*
24-04 isblåsor för medicinskt bruk
24-04 ischiasplåster
24-04 kirurgiska bandage
24-04 kirurgiska skenor
24-04 kirurgiska spjälor
24-04 klippredskap för häftplåster
24-04 kondomer*
24-04 lavemangsflaskor
24-04 lavemangssprutor
24-04 lavemangsutrustningar
24-04 liktornsplåster
24-04 matningsredskap för handikappade
24-04 medicinska desinfektionsapparater
24-04 medicinska förband
24-04 medicinska kompresser
24-04 medicinska koppglas
24-04 medicinska omslag
24-04 medicinska sugkoppar
24-04 menstruationsbindor
24-04 mitellor

24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04
24-04

navelbindor
ortopediska fotledsskydd
ortopediska fotledsstöd
ortopediska hålfotsstöd
ortopediska klämmor*
ortopediska skenor
ortopediska spjälor
pessarer
plåster för förhårdnader
preventivmedel (utom kemiska)*
reumatiska plåster
sjukvårdsartiklar
sköljanordningar för medicinskt bruk
spolanordningar för medicinskt bruk
spridare för medicin (utom aerosolflaskor)
sprutbollar för medicinsk spolning
sugnappar
suspensoarer
tröstnappar
uringlas
öronproppar

99. Diverse
24-99 hörapparater
24-99 magasin för urinbägare*
24-99 magasin för våtservetter*
24-99 tandställningar
24-99 tandtrådshållare

Klass 25:

Byggnader och byggnadsmaterial samt konstruktionselement

1. Byggnads- och konstruktionsmaterial
25-01 akustiska byggnadsmaterial
25-01 armerat glas
25-01 armeringsjärn
25-01 armeringsstänger för betong
25-01 betongblock
25-01 bjälkar
25-01 boaseringsmaterial
25-01 brädfodringspaneler
25-01 byggkeramikplattor
25-01 byggnadsbalkar
25-01 byggnadsblock
25-01 byggnadsfriser
25-01 byggnadskonsoler
25-01 byggnadskonstruktionsmaterial
25-01 byggnadslister
25-01 byggnadsmaterial
25-01 byggnadspaneler
25-01 byggnadspapper*
25-01 byggnadsplattor
25-01 byggnadsskiffer
25-01 byggnadsstenar
25-01 bärbjälkar
25-01 dekorationspaneler för byggnadsändamål
25-01 dräneringsrör för väggar
25-01 eldfast tegel
25-01 eldfasta plattor
25-01 fjällpanelbrädor
25-01 fotlister
25-01 fästelement för byggnadsändamål
25-01 förankringselement för byggnadsändamål
25-01 gatstenar
25-01 golvbjälkar
25-01 golvpaneler
25-01 golvplattor
25-01 gränsstenar
25-01 hägnstolpar
25-01 innertaksskivor
25-01 järnvägsräls
25-01 järnvägsskarvar
25-01 järnvägssliprar
25-01 kabelkanaler
25-01 kabelrännor
25-01 kakelplattor
25-01 kantlister för gräsmattor
25-01 kantlister för rabatter
25-01 klinkerplattor
25-01 kohesionspålar*
25-01 korkplattor
25-01 kragstenar*
25-01 ljuddämpande skivor
25-01 paneler
25-01 paneler för elektriska ledningar
25-01 plankor
25-01 plintar
25-01 profiler
25-01 pålar

25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01
25-01

pålverk
ribbor
skarvlister för snickerier
skarvskenor
skiffer
skifferplattor
sockelplattor
spontplankor
staketpinnar
staketspjälor
staketstolpar
stenplattor
stuckaturer
stämpar
stödbalkar
stödbjälkar
stöttor
takbjälkar
takläkter
takpannor
takplattor
takplåtar
takskiffer
takspån
tegelpannor
tegelstenar
trottoarkantstenar
trottoarstenar
tuffstenar
tvärbjälkar
vinkeljärn för byggnadsändamål
vinkelstöttor
väggpaneler
väggplattor
ytbeläggningar för byggnadsändamål

2. Prefabricerade bygg- och konstruktionselement
25-02 avfallsrännor
25-02 avvisare för vägar
25-02 avväxlingar för dörrar
25-02 avväxlingar för fönster
25-02 baldakiner för dörrar
25-02 balkonglådor för växter
25-02 balustrader
25-02 bankvalv
25-02 barriärer
25-02 bjälklagselement
25-02 blomlådor (för utomhusbruk)
25-02 blyinfattade fönster
25-02 brofästen
25-02 bröstvärn
25-02 byggnadsgaller
25-02 byggnadskornischer
25-02 byggnadskupoler
25-02 byggnadsstommar
25-02 byggnadsträramar
25-02 dekorglasfönster
25-02 drivbänkar
25-02 dörrar

25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02

dörrblad
dörrfoder
dörrkarmar
dörrmarkiser
dörrpaneler
dörrposter
dörrspeglar
fabriksskorstenar
franska fönster
fönster
fönsterbräden
fönsterbågar
fönsterbänkar
fönsterfoder
fönsterkarmar
fönsterluckor
fönstermarkiser
fönsterramar
förhandsmonterade byggnadsdelar
gabioner
gallerverk
gallerväggar
gatubrunnar
gatubrunnslock
glasdörrar*
golv
grindar
gruvstämpar
gruvstöttor
handledare
hissdörrar
imhuvar
innertak
inställningsanordningar för utvändiga jalusier
inställningsanordningar för utvändiga persienner
jalusilameller
järnvägsbommar
järnvägsövergångsgrindar
kakelgolv
kakelväggar
kassavalv
klinkerbeläggningar
klinkergolv
kloakbrunnsmanhål
kloakgaller
kloakmynningar
kupoler
lameller för utvändiga jalusier
lameller för utvändiga persienner
lanterniner
ledstänger
manhålsluckor
markiser
palissader
parapeter
parkett
pelare (byggnader)
pelarfundament
pelarholkar
persiennlameller

25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02

portaler
portar
prefabricerade byggelement
prefabricerade tunnelelement
regelväggar*
reglerdon för utvändiga jalusier
ribbjalusier för butiker
rullskärmar för drivhus
räcken
rännstensöppningar
skiljeväggar
skjutdörrar
skjutfönster
skorstenar för byggnader
skorstenshattar
skorstenshuvar
skorstenspipor
skorstensrökhuvar
skärmtak för dörrar
slagfönster
slussportar
snörasskydd för tak
socklar
solfjädersfönster
sopnedkast
spaljéer, byggnadsspjälor för utvändiga jalusier
spjälstaket
staket
stenbeläggningar
stormluckor
säkerhetsanordningar för brunnsgaller
säkerhetsbarriärer för vägar
tak
takfönster
taklanterniner
takstolar
trädskydd
trösklar
tvärstycken över dörrar
tvärstycken över fönster
undertak
utvändiga jalusier
utvändiga persienner
ventilationsluckor
vikportar*
viloställning (utomhus)
vindskupefönster
vippfönster
vipportar
vridfönster
vägbarriärer
vändkors

3. Hus, garage och andra byggnader samt byggnadskonstruktioner
25-03 anpassningsbara skydd
25-03 badhytter
25-03 baracker
25-03 begravningsvalv

25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03

bensinstationer
bilvårdsbryggor
bombskydd
brevlådor
broar
bropelare
bryggor
bungalows
byggnader
båthus
carportar
cykelbås
dykdalber*
flottbroar
förtöjningsbommar
garage
gasklockor
gravstenar
gravvalv
gångbroar
hangarer
hus
hus för kabelcentraler
hönshus
kabelbärare
kabiner
kiosker
kraftledningsstolpar
kraftstationer
kryptor
lador
ledningsstolpar
lekhus för barn
marknadsstånd
mausoleer
miniatyrhus
miniväxthus (bärbara)
mobila byggnader
monument
målarboxar
möllor
omklädningshytter
paviljonger
pergola
pirar
plaskbassänger (ej flyttbara)
plaskdammar (ej flyttbara)
pontonbroar
portabla byggnader
pyloner
regnskydd (byggnader)
regnskydd för marknadsstånd
rinkar för skridskobanor
sarkofager
servicestationer
silor
simbassänger (ej transportabla)
skjul
skridskobanor (byggnader)
skydd för servicestationer

25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03
25-03

skyddsrum
skyddsöverdrag för byggmateriel
skärmtak för bilparkering
slussar
solarier (byggnader)
solskydd för marknadsstånd
sprutboxar
spångar
spänger
strandhytter
swimmingpooler, ej transportabla
sändarmaster
takskydd för bilparkering
teaterscener
telefonhytter
telefonkiosker
telefonnischer
terrasser
tunnlar*
uppblåsbara hallar
uppblåsbara tälthallar
vaktkurer
vattenkvarnar*
vattentorn
väderkvarnar
väderskydd för djur (byggnader)
växthus

4. Trappor, stegar och byggnadsställningar
25-04 byggnadspallar
25-04 byggnadsställningar
25-04 byggnadsställningsmateriel
25-04 handledare för trappräcken
25-04 portabla observationsstegar
25-04 rör för byggnadsställningar
25-04 stegar
25-04 stegfötter
25-04 trappor
25-04 trappräcken
25-04 trappsteg
99. Diverse
25-99 buffertar för järnvägsstationer
25-99 båtslipar
25-99 dörrtätningslister
25-99 fönstertätningslister
25-99 järnvägsstoppbockar
25-99 lufttätningslister
25-99 målarställningar
25-99 plaskbassänger (flyttbara)
25-99 plaskdammar (flyttbara)
25-99 stoppbockar
25-99 tronhimlar
25-99 trädgårdsbassänger (flyttbara)
25-99 trädgårdspooler (flyttbara)
25-99 tätningslister
25-99 vattentätningslister
25-99 vindskydd för växter

Klass 26:

Belysningsanordningar

1. Ljusstakar och kandelabrar
26-01 gravljus
26-01 hållare för marschaller*
26-01 kandelabrar
26-01 ljusmanschetter
26-01 ljusstakar
26-01 prydnadsljuslyktor* för värmeljus
2. Ficklampor, handlampor och lyktor
26-02 batterilampor
26-02 bärbara lanternor
26-02 bärbara lyktor
26-02 elektriska ficklampor
26-02 ficklampor
26-02 gallerskyddade handlampor
26-02 gruvlampor
26-02 handlampor
26-02 pannlampor för grottforskare
26-02 pannlampor för gruvarbetare
26-02 pannlampor för läkare
26-02 portabla lyktor
3. Belysningsanordningar för offentligt bruk
26-03 belysningsstrålkastare
26-03 fasadbelysningar
26-03 gatlyktor
26-03 lyktstolpar
26-03 offentliga belysningar
26-03 offentliga belysningsanordningar
26-03 scenbelysningar
26-03 scenlampor
26-03 solcellsdrivna trädgårdslampor
26-03 spotligther
26-03 sökarljus
26-03 teaterstrålkastare
26-03 trädgårdslampor
26-03 utomhusbelysningar
26-03 utomhusstrålkastare
4. Elektriska och andra ljuskällor
26-04 båglampor
26-04 dioder
26-04 elektriska julgransljus
26-04 elektriska lampor
26-04 elektriska ljus
26-04 elektriska ljuskällor
26-04 elektriska signallampor
26-04 fluorescenslampor
26-04 glödlampor
26-04 glödstrumpor
26-04 glödtrådar
26-04 halogenlampor*
26-04 julgransbelysningar
26-04 julgransljus
26-04 lampvekar
26-04 ljuskällor
26-04 ljusrör

26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04
26-04

ljusslingor*
lysplattor
lysrör
marschaller*
mörkrumslampor
natriumlampor
oljelampor
stearinljus
stämningsljus*
vaxljus
värmeljus*

Bordslampor, golvlampor, ljuskronor, vägg- och takbelysningar, lampskärmar, reflektorer, strålkastarlampor
för fotografering och för filmning
26-05 bordslampor
26-05 filmprojektorlampor
26-05 filmstrålkastare
26-05 fotlampor
26-05 fotoprojektorlampor
26-05 fotostrålkastare
26-05 glasarmaturer för lampor
26-05 golvlampor
26-05 lamparmaturer
26-05 lampetter
26-05 lampettkupor
26-05 lampfötter
26-05 lampkonsoler
26-05 lampkupor
26-05 lampor för filmning (ej blixtar)
26-05 lampor för fotografering (ej blixtar)
26-05 lampor för medicinskt bruk
26-05 lampreflektorer
26-05 lampskärmar
26-05 lampstativ
26-05 ljusdiffusorer
26-05 ljuskronor
26-05 ljusorglar
26-05 ljusspridare
26-05 ljusspridargaller
26-05 lysrörsarmaturer
26-05 nattlampor
26-05 reflektorer
26-05 reflektorer för filmning
26-05 reflektorer för fotografering
26-05 reflektorer för lampor
26-05 stationära lampor
26-05 strålkastarlampor för filmning
26-05 strålkastarlampor för fotografering
26-05 studiobelysningar
26-05 stöd för studiobelysningar
26-05 takbelysningar
26-05 takkronor
26-05 taklampor
26-05 takplafonder
26-05 väggbelysningar
5.

6. Belysningsanordningar för fordon
26-06 baklampskluster för fordon
26-06 belysningsanordningar för fordon

26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06
26-06

bilstrålkastare
båtlanternor*
cykellampor
fordonsbelysningar
fordonsstrålkastare
körriktningsblinkers för fordon
körriktningsvisare för fordon
ljussignaleringsanordningar för fordon
ljusutrustningar för fordon
positionsljus för fordon
riktningsindikatorer för fordon
signalljus för fordon
taklampor för fordon
takljus för fordon

99. Diverse
26-99 båglampsregulatorer
26-99 elektriska brasor
26-99 lampsocklar
26-99 ljusputsare
26-99 ljussaxar
26-99 ljussläckare
26-99 ljussnoppare

Klass 27:

Tobak och artiklar för rökare

1. Tobak, cigarrer och cigaretter
27-01 cigaretter
27-01 cigarettfilter
27-01 cigaretthållare
27-01 cigariller
27-01 cigarrcigaretter
27-01 cigarrer
27-01 cigarrfilter
27-01 cigarrhållare
27-01 filtercigaretter
27-01 filtercigarrer
27-01 tobak
2. Pipor, cigarr- och cigarettmunstycken
27-02 cigarettmunstycken
27-02 cigarrmunstycken
27-02 pipmunstycken
27-02 rökpipor
27-02 tobakspipor
27-02 vattenpipor
3. Askkoppar
27-03 askkoppar
4. Tändstickor
27-04 tändstickor
5. Tändare
27-05 cigarettändare
27-05 elektriska cigarrtändare
6. Cigarr- och cigarettetuier, tobaksburkar, tobakspungar
27-06 askar för cigarettpapper
27-06 cigarettaskar (utom emballage)
27-06 cigarettetuier
27-06 cigarettlådor (utom emballage)
27-06 cigarraskar (utom emballage)
27-06 cigarretuier
27-06 cigarrlådor (utom emballage)
27-06 humidorer
27-06 snusdosor (utom emballage)
27-06 tobaksaskar (utom emballage)
27-06 tobaksburkar (utom emballage)
27-06 tobakslådor (utom emballage)
27-06 tobakspungar
99. Diverse
27-99 cigarettpapper
27-99 cigarettrullningsutrustningar
27-99 cigarettsläckare
27-99 cigarrsnoppare
27-99 hållare för cigarettändare
27-99 piprengörare
27-99 piprensare
27-99 pipstoppare
27-99 pipställ
27-99 skrapor för tobakspipor

27-99 tändstickshållare

Klass 28:

Farmaceutiska och kosmetiska artiklar och produkter, toalettart. och
toalettapp.

1. Farmaceutiska produkter
28-01 farmaceutiska kapslar
28-01 farmaceutiska pastiller
28-01 farmaceutiska produkter (även för djur)
28-01 farmaceutiska tabletter
28-01 halstabletter
28-01 kemiska preventivmedel
28-01 piller
28-01 stolpiller
2. Kosmetiska produkter
28-02 adstringerande stift
28-02 blodstillande pennor
28-02 blodstillande stift
28-02 deodorantstift
28-02 kosmetika
28-02 kosmetiska artiklar (även för djur)
28-02 kosmetiska produkter (även för djur)
28-02 läppstift
28-02 läppstiftshylsor
28-02 makeup-pennor
28-02 tvålar
28-02 ögonpennor
3. Kosmetiska artiklar för skönhetsvård
28-03 apparater för frisérsalonger
28-03 apparater mot rynkor
28-03 bomullspinnar
28-03 bärbara hårtvättfat
28-03 damfickspeglar
28-03 dispensrar för rakblad
28-03 doftspridare* (utom emballage)
28-03 doseringsanordningar för kosmetika
28-03 elektriska rakapparater
28-03 elektriska tandborstar
28-03 elektriska tandborstningsapparater
28-03 fotfilar
28-03 frisérnålar
28-03 handspeglar
28-03 handstöd för manikyr
28-03 handtorkar
28-03 hållare för elektriska rakapparater
28-03 hållare för elektriska tandborstar
28-03 hårborttagningsanordningar
28-03 hårborttagningspincetter
28-03 hårborttagningsredskap
28-03 hårklippare
28-03 hårklämmor (utom juvelerarvaror)
28-03 hårkrusare
28-03 hårnålar
28-03 hårnät
28-03 håronduleringsapparater
28-03 hårrullar (även för permanentning)
28-03 hårsaxar
28-03 hårspolar
28-03 hårspännen (utom juvelerarvaror)

28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03
28-03

hårtorkar
hårtorkhuvar
hårtrimmare
hårtänger
håruppsättningskammar
hårvårdsredskap
kamkoftor
kamkragar
kammar
klämmor för hårrullar
liktornsknivar
locktänger
luktdödare* (utom emballage)
manikyrstöd
massageapparater
massagevantar
massagevibratorer
munsprayare
nagelfilar
nagelklippare
nagelpolerredskap
nagelsaxar
nageltänger
omslag mot rynkor
onduleringstänger
papiljotter
papiljotter för permanentning
papperspapiljotter
parfymbrännare
parfymrafräschissörer (utom förpackningar)
parfymsprayare (utom förpackningar)
parfymsprayflaskor (utom förpackningar)
puderdosor
pudervippor
rakapparater
rakblad
rakknivar
rakskålar
skyddskragar för frisérsalonger
skärhuvuden för elektriska rakapparater
skönhetsvårdsartiklar
sprayapparater för frisérsalonger
sprayflaskor för frisérsalonger
tagelvantar för massage
tandpetare
toalettartiklar för skönhetsvård
upphettningsanordningar för hårrullar
upphettningsanordningar för hårtänger
UV-lampor för solarier
vibrationsmassagekuddar
öronhåltagningsapparater
öronrensare (utom medicinska)

4. Peruker och löshår
28-04 hårflätor
28-04 löshår
28-04 löshårslockar
28-04 lösmustascher
28-04 lösskägg

28-04 peruker
28-04 tupéer

99. Diverse
28-99 block av tvättprodukter
28-99 deodorant för diskmaskiner
28-99 luftrengörare
28-99 lösnaglar
28-99 lösögonfransar
28-99 ryggkliare

Klass 29:

Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämpning, för
Förhindrande av olycksfall samt för räddningsändamål

1. Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämpning
29-01 brandbekämpningsutrustningar
29-01 brandskyddsanordningar
29-01 eldskydd
29-01 eldsläckare
29-01 eldsläckningsbehållare
29-01 eldsläckningspumpar
29-01 eldsläckningsverktyg
29-01 skumsläckare för eldsläckning
Anordningar och utrustning för förhindrade av olycksfall samt för räddningsändamål, icke hörande till
andra klasser
29-02 andningsmasker
29-02 ansiktsskydd
29-02 ansiktsskyddsmasker
29-02 ansiktsskyddsskärmar
29-02 bilbälten
29-02 brandsegel
29-02 dammskyddsfilter
29-02 dammskyddsmasker
29-02 dykarklockor
29-02 fallskärmar
29-02 flytelement för oljelänsor
29-02 flytvästar
29-02 gasmasker
29-02 korkvästar
29-02 livbojar
29-02 livbälten
29-02 oljelänsor
29-02 olycksskyddsutrustningar
29-02 räddningsanordningar för ubåtar
29-02 räddningskanor
29-02 räddningsnät
29-02 räddningssäckar för persontransport
29-02 röntgenstrålskyddsanordningar
29-02 skyddsutrustning mot kvävning
29-02 sprängfördämningsmattor
29-02 svetsmasker
29-02 säkerhetsbälten för fordon
29-02 säkerhetsselar
29-02 undervattensräddningsredskap
2.

99. Diverse
29-99 diverse

Klass 30:

Artiklar för vård och skötsel av djur

1. Beklädnadsartiklar för djur
30-01 beklädnadsartiklar för djur
30-01 dynor för djur
30-01 filtar för djur
30-01 gummiskor för hästar
30-01 huvudbonader för hästar
30-01 hästdamasker*
30-01 hästtäcken
30-01 kläder för djur
30-01 knäskydd för hästar
30-01 kuddar för djur
30-01 kängor för hundar
30-01 täcken för djur
2. Burar, kättar, hundkojor och andra inhägnader
30-02 akvarier för fiskar
30-02 bikupor
30-02 djurburar
30-02 fisktankar
30-02 fågelburar
30-02 fågelhus
30-02 förvaringsbehållare för biägg
30-02 förvaringsrum för biägg
30-02 hundgårdar
30-02 hundkojor
30-02 hönsgårdar
30-02 inhägnader för djur
30-02 kaninburar
30-02 kontainrar för djurtransport
30-02 kättar
30-02 terrarier
30-02 yngelrum för bidrottningar
3. Anordningar för utfodring och vattning
30-03 djurutfodringsapparater
30-03 djurutfodringsställningar
30-03 drickventiler för vattenhoar
30-03 foderhoar för boskap
30-03 fodertornistrar
30-03 foderutdelningsapparater för boskap
30-03 foderutdelningsapparater för fjäderfän
30-03 foderutdelningsapparater för villebråd
30-03 fågelbord*
30-03 krubbor för boskapsföda
30-03 matskålar för hundar
30-03 slickstenshållare*
30-03 vattenhoar
30-03 vattningsanordningar för djur
4. Seldon
30-04 anordningar för fjättrande av djur
30-04 betsel
30-04 betsel för hästar
30-04 bogremmar
30-04 bogträn för skaklar
30-04 djurhalsband
30-04 djurkoppel
30-04 djurkragar

30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04
30-04

draglinor
dragok för djur
dragremmar
dragselar
fästen för stigbyglar
grimmor
hundhalsband
hundkedjor
hundkragar
kapsoner för hästdressyr
klövjesadlar
ledband för djur
ledband för hundar
lokor för skaklar
löplinor
munkorgar
nosgrimmor
nosremmar
packsadlar
remmar för stigbygelsupphängning
ridsadlar
ringar för bogträn
sadelbommar
sadelgjordar
sadelknappar*
sadelmakeribeslag
sadelmakeriringar
sadelpåsar
sadelremmar
sadeltäcken*
selar
seldon
selkrokar
skygglappar för hästar
språnglinor
spännen för seldon
spännen för stigbygelremmar
stigbygelsremmar
stigbyglar
stigläder
tjuder
tyglar
tömhållare
tömmar
vojlockar

5. Piskor och ridspön
30-05 djurpiskor
30-05 pikstavar
30-05 ridsporrar
30-05 ridspön
6. Bäddar och reden
30-06 bäddar för djur
30-06 fågelholkar
30-06 korgar för husdjur
30-06 nästen för djur
30-06 reden för djur

7. Burpinnar och andra burtillbehör
30-07 burpinnar för fjäderfän
30-07 burtillbehör
30-07 fågelbad
30-07 hönspinnar
8. Märkredskap, märken och bindslen
30-08 bindslen för djur
30-08 brännjärn för märkning av djur
30-08 fotbojor för djur
30-08 märken för djur
30-08 märkjärn för djur
30-08 märkjärn för djur
30-08 märkningsinstrument för djur
30-08 ringmärkningsringar
9. Tjuderpålar
30-09 tjuderpålar
30-09 tjuderspik
99. Diverse
30-99 djurlortsuppsamlingsanordningar
30-99 gummiben för hundar
30-99 hästskor
30-99 kammar för hundar
30-99 kattluckor
30-99 korg för transport av djur
30-99 leksaker för djur
30-99 medicineringsanordningar för djur
30-99 ryktskrapor
30-99 stallmattor
30-99 toalettinsatser för djur
30-99 verkstolar för djurbehandling*
30-99 äggkläckningsmaskiner

Klass 31:
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00

Maskiner och apparater för beredning och tillagning av mat och dryck

brödformar (maskindelar)
degblandningsmaskiner
degdelningsmaskiner
degjäsningsmaskiner*
degknådningsmaskiner
degrivningsmaskiner
destillerkärl för dryckesdestillering
dryckesberedningsmaskiner, industriella
dryckestillverkningsmaskiner, industriella
elektriska brödskivare
elektriska brödskärare
elektriska centrifugalseparatorer för mjölk
elektriska dryckesberedningsapparater
elektriska fruktpressar
elektriska fruktsaftpressar
elektriska frukturkärningsapparater
elektriska glassfrysare
elektriska gräddmjölkseparatorer
elektriska gräddvispar
elektriska grönsakssaftpressar
elektriska grönsaksskärare (hushåll)
elektriska hackapparater för köksbruk
elektriska hackmaskiner (hushåll)
elektriska hushållskvarnar
elektriska kaffekvarnar (hushåll)
elektriska kafferostar
elektriska kafferostningsapparater
elektriska kålhyvlar*
elektriska köksblandare
elektriska kökskvarnar
elektriska köksvispar
elektriska köttkvarnar
elektriska köttskärmaskiner
elektriska livsmedelskvarnar
elektriska lökhackare
elektriska malningsapparater (hushåll)
elektriska mjölsiktmaskiner
elektriska oljepressar
elektriska ostskärare
elektriska potatisskärare
elektriska skalare (hushåll)
elektriska skärmaskiner för hushållsändamål
elektriska skärmaskiner för kött
elektriska vinpressar
elektriska vispar (hushåll)
elektriska yoghurttillverkningsapparater
fiskrensmaskiner
fiskskärmaskiner
fjäderfäplockningsmaskiner
formar för choklad (maskindelar)
formar för konfekt (maskindelar)
fruktskalningsmaskiner (industriella)
fruktuppskärningmaskiner
glassmaskiner
grönsaksskalningsmaskiner
hammarkvarnar för spannmålsmalning
honungspressar*

31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00
31-00

kaffemaskiner
kextillverkningspressar
krossmaskiner för köksbruk
kvarnar för malning av mjöl
kvarnar för sockerrör
kärnhusborttagningsmaskiner
livsmedelsindustrimaskiner
livsmedelskvarnar
maltrengöringsmaskiner
mejerimaskiner
mjölkseparatorer
mäskkar
oljekakskvarnar
popcornmaskiner
siktmaskiner för mjöl
slakterimaskiner
smörkärningsmaskiner
sockertorkar
såll för livsmedelsindustrier
torkmaskiner för smör
vörtberedningsapparater
ölbryggningsapparater*

Klass 32:
32-00
32-00
32-00
32-00
32-00
32-00
32-00
32-00

Grafiska symboler, logotyper, ytstrukturer, ornamenteringar

grafiska symboler (seriefigurer)
get-up
get-up (arrangemanget av interiören i ett rum)
grafiska symboler
grafiska symboler (tvådementionella)
logotyper
ornamenteringar
ytstrukturer

