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Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 32 § mönster- 
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28, ha följande lydelse. Bilagan kommer därför att ha följande lydelse. 



Bilaga 

Indelning av mönster i klasser och underklasser med förklarande 

anmärkningar 

Allmänna anmärkningar: 
a) Rubrikerna för klasser och underklasser ger en allmän hänvisning till 

det område vartill varorna hör. Vissa varor kan dock falla under mer än en 

rubrik. För att förvissa sig om till vilken klass en vara hör bör man därför 

studera den alfabetiska listan. 

b) Anmärkning som står under en klassrubrik upprepas icke vid den 

eller de underklasser som berörs av anmärkningen. Sådan anmärkning bör 

därför studeras samtidigt med anmärkningarna vid underklasserna. 

c) Då det icke anges någon särskild klass för varor som skall utgöra del 

av en annan produkt, placeras dessa varor i samma klass och underklass 

som den produkt varav de skall utgöra del, om de inte normalt kan 

användas för andra ändamål. 

“d) Varor som är sammansatta föremål med flera ändamål, placeras 

med undantag av möbler i alla klasser och underklasser som svarar mot 

vart och ett av de avsedda ändamålen.” 

e) I princip klassificeras varor i första hand efter sitt ändamål och i 

andra hand, om det är möjligt, efter det föremål som de föreställer. Den 

sistnämnda klassificeringen är fakultativ. 

Klass 1. Näringsmedel 

Anmärkning: 
a) Innefattar näringsmedel för människor och djur smat dietiska 

näringsmedel. 

b) Innefattar icke förpackningar för näringsmedel (Klass 9). 

1-01 Bageriprodukter, käx, kakor, makaroner och andra spannmåls- 

produkter, chokladvaror, konfektyrer, glass 

1-02 Frukt och grönsaker 

1-03 Ost, smör och ersättningsmedel härför, andra mejeriprodukter 
1-04 Slakteri- och charkuterivaror, fiskvaror 

1-05 Vakant 

1-06 Näringsmedel för djur 

1-99 Diverse 

Klass 2. Beklädnadsartiklar och sybehör 

Anmärkning. 
Innefattar icke beklädnadsartiklar för dockor (Klass 21 - 01) 

specialutrustning för skydd mot eld, mot olyckshändelse eller för 

räddningsändamål (Klass 29) ej heller kläder för djur (Klass 

30-01). 
2-01 Underkläder; skjortor och nattdräkter, korsetter och bysthållare 

Anmärkning. 
a) Innefattar även ortopediska korsetter. 

b) Innefattar icke hushållslinne (Klass 6 - 13). 



2-02 

2-03 

2-04 

2-05 

2-06 

2-07 

2-99 

Andra kläder 

Anmärkning. 
a) Innefattar alla slags ytterkläder, inbegripet pälsar, baddräkter 

och sportkläder, med de undantag som anges under b). 

b) Innefattar icke klädesplagg hänförliga till Klasserna 2 - 01 och 

2-3-2-06. 

Huvudbonader 

Skodon, strumpor och sockor 

Anmärkning. 
Innefattar även specialskodon för sport. såsom fotboll, skidåk- 

ning och ishockey, ortopediska fotbeklädnader och strumpor 

samt strumpbyxor, damasker och andra benbeklädnader. 

Slipsar, scarves, halsdukar och näsdukar 

Anmärkning 
Innefattar alla platta beklädnadstillbehör. 

Handskar 

Anmärkning. 
Innefattar även operationshandskar samt skyddshandskar av 

gummi eller plast för hushållsbruk, sport- eller annat ändamål. 

Sybehör och beklädnadstillbehör 

Anmärkning. 
a) Innefattar t.ex. knappar, spännen och häktor för kläder, 

huvudbonader och fotbeklädnader; snörningar, virknålar, 

knapp- och synålar. sömnads-, stick- och broderiutrustning samt 

beklädnadstillbehör som bälten, hängslen och strumphållare. 

b) Innefattar icke tråd och garn (Klass 5 - 0l), dekorativa garne- 

ringar (Klass 5 - 04) sy-, stick- och broderimaskiner (Klass 15 - 

06) eller syetuier (Klass 3 - 01). 

Diverse 

Klass 3. Researtiklar, fodral, paraplyer och liknande artiklar för personligt 

bruk, icke innefattade i andra klasser 

3-01 Koffertar, resväskor, handväskor, portföljer, nyckelhållare, 

fodral och etuier, särskilt formade för sitt innehåll, samt plån- 

böcker 

Anmärkning 

Innefattar icke transportförpackningar (Klass 9) eller cigarr- och 

cigarrettetuier (Klass 27 - 06). 

3-02 Vakant 

3-03 Paraplyer, parasoller och promenadkäppar 

3-04 Solfjädrar 

3-99 Diverse 

Klass 4. Borstvaror 

4-01 Borstar, penslar och kvastar för rengöring 

Anmärkning: 
Innefattar icke klädesborstar (Klass 4 - 02). 
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4-02 Toalettborstar och toalettpenslar, klädesborstar och skoborstar 

Anmärkning. 
Med toalettborstar avses borstar för kroppsvård. 

4-03 Borstar för maskiner 

Anmärkning. 
Härmed avses borstar för användning vid maskiner eller special- 

fordon. 

4-04 Borstar och penslar för målning och användning vid matlagning 

4-99 Diverse 

Klass 5. Textilmetervaror samt folier och ark av konst- eller naturmaterial 

Anmärkning. 
a) Innefattar textil- och liknande varor i form av metervara. 

b) Innefattar icke konfektionerade eller uppsydda varor (Klasser- 

na 2 och 6). 

5-01 Tråd och garn 

Anmärkning. 
Innefattar icke rep, snören eller annat bindmaterial (Klass 9 - 

06). 
5-02 Spetsar 

5-03 Broderier 

5-04 Band, tränsar, snörmakerier 

5-05 Tyger 
Anmärkning. 
Innefattar vävda, stickade eller på annat sätt tillverkade textila 

tyger, presenningsväv, filt och loden. 

5-06 Ark och folier av naturligt eller syntetiskt material 

Anmärkning. 
a) Innefattar ark och folier vilkas karakteristiska särdrag är deras 

ytmönster eller struktur, särskilt folier för ytbeklädnad, såsom 

tapeter, linoleum, självklistrande plastfolier, omslagspapper och 

rullar av papper, med de undantag som nämns vid b). 

b) Innefattar icke skrivpapper (Klass 19 - 0l), ej heller arkfor- 

migt material använt som byggnadsmaterial, t. ex. för panelning 

eller boasering (Klass 25 - 01). 

5-99 Diverse 

Klass 6. Möbler och andra inredningsartiklar 

Anmärkning. 
a) Kombinationsmöbler som innehåller delar tillhörande olika 

underklasser hänförs till Klass 6 - 05. 

b) Möbelgrupper placeras i klass 6 - 05 i den mån de är att anse 

som ett mönster. 

c) Innefattar icke textilmetervaror (Klass 5). 

6-01 Ligg- och sittmöbler 

Anmärkning. 
Innefattar även resårmadrasser (sängbottnar) samt fordonssäten. 

6-02 Vakant 



6-03 

6-04 

6-05 

6-06 

6-07 

6-08 

6-09 

6-10 

6-11 

6-12 

6-13 

6-99 

Bord 

Förvaringsmöbler 

Anmärkning: 
Innefattar bl. a. skåp. skänkar, möbler med draglådor, fack och 

hyllor. 

Kombinationsmöbler 

Andra möbler och möbeldelar 

Speglar och ramar 

Anmärkning. 
Innefattar icke speglar tillhörande andra klasser. 

Klädgalgar 

Madrasser och kuddar 

Gardiner, förhängen, rullgardiner, persienner 

Mattor 

Gobelänger 

Filtar och täcken, hushållslinne och duktyg 

Anmärkning. 
Innefattar även möbelöverdrag, sängöverkast och borddukar. 

Diverse 

Klass 7. Hushållsartiklar, icke ingående i andra klasser 

7-01 

7-02 

7-03 

7-04 

7-05 

1-06 

7-07 

7-08 

7-99 

Anmärkning. 
a) Innefattar även motordrivna manuella hushållsredskap. 

b) Innefattar icke maskiner och apparater för beredning och 

tillagning av mat och dryck (Klass 31). 

Porslins- och glasvaror, serviser 

Anmärkning. 
a) Innefattar kärl och servisdelar av alla material, även papper 

och papp. samt brickor. 

b) Innefattar icke kärl för matlagning, såsom glas- och lergrytor 

(Klass 7 - 02) ej heller blomvaser, blomkrukor eller porslins- 

och glasvaror uteslutande för prydnadsändamål (Klass 11 - 02). 

Apparater och kärl för kokning och stekning 

Bordsknivar, gafflar och skedar 

Redskap för beredning och tillagning av mat och dryck 

Anmärkning. 
Innefattar icke apparater och kärl hörande till Klass 7 - 02. 

Strykjärn samt redskap för tvättning, rengöring och torkning 

Anmärkning. 
Innefattar icke elektriska hushållsapparater för tvättning, rengö- 

ring eller torkning (Klass 15 - 05). 

Andra bordsartiklar 

Andra kärl och behållare för hushållsändamål 

Redskap för eldstäder 

Diverse 



Klass 8. Verktygs och järnhandelsvaror 

8-01 

8-02 

8-03 

8-04 

8-05 

8-06 

8-07 

8-08 

8-09 

8-10 

8-99 

Anmärkning. 
a) Innefattar även motordrivna handverktyg, såsom elektriska 

sågar och borrar. 

b) Innefattar icke motordrivna handredskap för hushållsbruk 

(Klass 7) eller maskiner eller maskinverktyg (Klass 15 eller Klass 

31). 

Verktyg för borrning, fräsning och grävning 

Hammare och liknande verktyg 

Skärverktyg 

Anmärkning: 
a) Innefattar även verktyg och redskap för sågning. 

b) Innefattar icke bordsknivar (Klass 7 - 03), skärverktyg och 

redskap för köksbruk (Klass 7 - 04 eller Klass 31) eller opera- 

tionsknivar (Klass 24 - 02). 

Skruvmejslar och liknande verktyg 

Andra verktyg och redskap 

Anmärkning. 
Innefattar verktyg, icke hänförliga till andra klasser eller under- 

klasser. 

Handtag, knoppar och gångjärn 

Lås och reglar 

Fäst-, stöd- och monteringsanordningar icke hänförliga till andra 

klasser 

Anmärkning: 
a) Innefattar bl. a. spikar, skruvar, muttrar och bultar. 

b) Innefattar icke spännen och häktor för kläder (Klass 2 - 07) 

juvelerarvaror (Klass 11 - 01) eller kontorsartiklar (Klass 19 - 

02). 

Beslag 

Cykelställ 

Diverse 

Anmärkning: 
Innefattar icke-elektriska kablar oavsett material. 

Klass 9. Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor 

9-01 Flaskor, krukor och damejeanner, aerosolbehållare 

Anmärkning. 
a) Med krukor avses sådana som fungerar som transportbehålla- 

re. 

b) Innefattar icke krukor för hushållsbruk (Klass 7 - 01) eller 

blomkrukor (Klass 11 - 02). 

9-02 Dunkar, tunnor och fat 

9-03 Lårar, lådor, askar, containrar, konservburkar 

Anmärkning. 
Innefattar även transportcontainrar: 

9-04 Korgar 



9-05 Säckar, påsar, tuber och kapslar 

Anmärkning. 
a) Innefattar även plastpåsar och bärkassar, med eller utan hand- 

tag eller stängningsanordning. 

b) Med kapslar avses sådana för förpackningsändamål. 

9-06 Rep, snören och annat bindmaterial 

9-07 Förslutningsanordningar och tillbehör 

Anmärkning: 
a) Innefattar endast förslutningsanordningar för förpackningar. 

b) Med tillbehör avses t. ex. distributions- och doseringsanord- 

ningar ingående i behållare och löstagbara sprayanordningar. 

9-08 Lastpallar och plattformar för gaffeltruckar 

9-09 Avfalls- och sopbehållare samt ställ för dessa 

9-99 Diverse 

Klass 10. Ur och andra mätinstrument, kontroll- och signalapparater 

10-01 

10-02 

10-03 

10-04 

10-05 

10-06 

10-07 

10-99 

Anmärkning. 
Innefattar även elektriskt drivna instrument och apparater. 

Tornur, väggur, bordsur och väckarur 

Fickur och armbandsur 

Andra tidmätningsinstrument 

Anmärkning. 
Innefattar sådana tidmätare som parkeringsmätare och kökstid- 

ur. 

Andra mätinstrument och mätapparater 

Anmärkning: 
a) Innefattar instrument och apparater för mätning av tempera- 

tur, tryck, vikt, längd, volym och elektricitet. 

b) Innefattar icke exponeringsmätare (Klass 16 - 05). 

Instrument och apparater för kontroll, säkerhet och provning 

Anmärkning. 
Innefattar b1.a. brand- och tjuvlarm samt detektorer av olika 

slag. 

Apparater och anordningar för signalering 

Anmärkning. 
Innefattar icke belysnings- och ljussignaleringsanordningar för 

fordon (Klass 26 - 06). 

Höljen, urtavlor, visare samt andra delar och tillbehör till ur och 

andra instrument för mätning, kontroll och signalering 

Anmärkning: 
Med höljen avses ur- och klockfodral (boetter) samt alla andra 

fodral som utgör instrumentdelar med uppgift att skydda meka- 

nismen, dock icke etuier och ytterfodral (Klass 3 - 01) eller för- 

packningar (Klass 9 - 03). 

Diverse 

Klass 11. Prydnadsartiklar 

11-01 Bijouterivaror och juvelerarvaror 7 



Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. fantasismycken och imiterade smycken. 

b) Innefattar icke ur (Klass 10 - 02). 

11-02 Prydnadssaker. bords-. hyll-. och väggprydnader, blomvaser och 

blomkrukor 

Anmärkning. 
Innefattar även statyer, skulpturer och mobiler. 

11 - 03 Medaljer och emblem 

11 - 04 Konstgjorda blommor, frukter och växter 

11 - 05 Flaggor och festdekorationer 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. girlander, vimplar och julgransdekorationer. 

b) Innefattar icke ljus (Klass 26 - 04). 

11 - 99 Diverse 

Klass 12. Fortskaffnings- och transportmedel samt lyftanordningar 

12-01 

12-02 

12-03 

12-04 

12-05 

12-06 

12-07 

12-08 

12-09 

Aumärkning. 
a) Innefattar alla slag av fordon för befordran till lands, till sjöss. 

i luften, i rymden eller annorledes. 

b) Innefattar även delar och tillbehör, som används enbart i 

förening med visst slags fordon och som icke kan placeras i 

någon annan klass. Dessa delar och tillbehör skall placeras i 

samma underklass som fordonet eller, om de kan användas på 

olika slags fordon tillhörande olika underklasser, i Klass 12 - 16. 

c) Innefattar i princip icke sådana delar och tillbehör till fordon 

som kan hänföras till en annan klass. Dessa delar och tillbehör 

skall placeras i samma klass som varor av samma typ, d. v. s. som 

har samma funktion. Sålunda skall bilmattor föras till mattor 

(Klass 6 - 1l), elektriska motorer för fordon till Klass 13 - 01, 

icke-elektriska motorer för fordon till Klass 15 - 01 samt bilstrål- 

kastare till Klass 26 - 06. 

d) Innefattar icke skalmodeller av fortskaffningsmedel (Klass 

21-01). 

Vagnar som drages av djur 

Trallor och skottkärror 

Lokomotiv, annan rullande järnvägsmateriel och andra spår- 

bundna fordon 

Linbanor, sittliftar och skidliftar 

Hissar och kranar samt andra lyftanordningar för lastning och 

transport 

Anmärkning: 
Innefattar även bagagetransportörer, gaffeltruckar och transport- 

band. 

Fartyg och båtar 

Luft- och rymdfarkoster 

Personbilar, lastbilar och bussar 

Anmärkning. 
Innefattar även ambulanser och kyltransportbilar. 

Traktorer 



12 - 10 

12 - 11 

12 - 12 

12-13 

12 - 14 

12 - 15 

12 - 16 

12-99 

Släpvagnar för vägfordon 

Anmärkning: 
Innefattar även camping- och husvagnar. 

Cyklar och motorcyklar 

Barnvagnar, invalidvagnar och bårvagnar 

Anmärkning: 
a) Med barnvagnar avses handdragna vagnar för småbarn. 

b) Innefattar icke leksaksbarnvagnar (Klass 21 - 01). 

Specialfordon 

Anmärkning. 
a) Innefattar fordon som icke är speciellt avsedda för transport, 

såsom gatsopningsmaskiner, bevattningsfordon, brandvagnar, 

plogbilar och bärgningsbilar. 

b) Innefattar icke jordbruksmaskiner (Klass 15 - 03) eller bygg- 

nads- och anläggningsmaskiner (Klass 15 - 04). 

Andra fordon 

Anmärkning: 
Innefattar bl. a. slädar och luftkuddefarkoster. 
Fordonsdäck och anti-slirkedjor för fordon 

Delar och tillbehör till fordon, icke tillhörande andra klasser 

eller underklasser 

Diverse 

Klass 13. Utrustning för framställning, distribution och transformering av 
elektricitet 

Anmärkning. 
a) Innefattar även elektriska motorer. 

b) Innefattar icke elektriskt drivna apparater, t. ex. elektriska ur 

(Klasserna 10 - 01 och 10 - 02) eller apparater för mätning av 

elektrisk ström (Klass 10 - 04). 

13 - 01 Generatorer och motorer 

Anmärkning. 
innefattar även elektriska motorer för fordon. 

13 - 02 Transformatorer, likriktare, batterier och ackumularorer 

13 - 03 Utrustning för distribution och kontroll av elektrisk kraft 

Anmärkning: 
Innefattar bl. a. ledare, strömbrytare och manöverbord. 

13 - 99 Diverse 

Klass 14. Apparater för upptagning och återgivning av ljud och bild samt för 

överföring och återvinning av information 

14-01 Apparater för upptagning och återgivning av ljud och bild 

Anmärkning: 
Innefattar icke fotografiska eller kinematografiska apparater 

(Klass 16). 

14-02 Databehandlingsutrustning och tillhörande apparater och anord- 

ningar 

14 - 03 Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radio- 

förstärkare 
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Anmärkning: 
Innefattar bl. a. telegrafi-, telefoni- och telvisionsapparater, ra- 

diomottagare och teleprintrar. 

14 - 99 Diverse 

Klass 15. Maskiner. icke tillhörande andra klasser 

15-01 

15-02 

15-03 

15-04 

15-05 

1 

15-06 

15-07 

15-08 

15-09 

15-99 

Motorer 

Anmärkning: 
a) Innefattar även icke-elektriska motorer för fordon. 

b) Innefattar icke elektriska motorer (Klass 13). 

Pumpar och kompressorer 

Anmärkning: 
Innefattar icke hand- eller fotpumpar (Klass 8 - 05) eller eld- 

släckningspumpar (Klass 29 - 01). 

Jordbruksmaskiner 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl.a. plogar och kombinerade maskiner, d.v.s. 

kombinationer av maskiner och fordon, såsom slåttermaskiner 

och självbindare. 

b) Innefattar icke handverktyg (Klass 8). 

Byggnads- och anläggningsmaskiner 

Anmärkning. 
a) Innefattar väg- och vattenbyggnadsmaskiner och sådana ma- 

skiner som grävmaskiner, betongblandare och mudderverk. 

b) Innefattar icke hissar och kranar (Klass 12 - 05). 

Tvätt-, rengörings- och torkmaskiner 

Anmärkning. 
Innefattar bl.a. maskiner för behandling av hushållslinne och 

kläder, såsom vridmaskiner och manglar, samt diskmaskiner och 

industriella torkutrustningar. 

Textil-, sy-, stick- och brodermaskiner, innefattande deras ingå- 

ende delar 

Kylmaskmer och kylapparater 

Anmärkning: 
a) Innefattar även kyl- och frysskåp för hushåll. 

b) Innefattar icke kyltransportvagnar (Klass 12 - 03) eller kyl- 

transportbilar (Klass 12 - 08). 

Vakant 

Maskinverktyg, slipmaskiner och gjuterimaskiner 

Anmärkning. 
Innefattar ickemaskiner för gruvindustri, andra markborrnings- 

maskiner eller sållningsmaskiner (Klass 15 - 99). 

Diverse 

Klass 16. Fotografiska, kinematografiska och optiska artiklar 

Anmärkning: 
Innefattar icke lampor och strålkastare för fotografering och för 

filmning (Klasserna 26 - 04 och 26 - 05). 

16 - 01 Fotografiapparater och filmkameror 



16 - 02 Projektorer och betraktningsapparater 

16 - 03 Fotokopieringsapparater och förstoringsapparater 

Anmärkning. 
Innefattar även mikrofilmningsutrustning, betraktningsappara- 

ter för mikrofilm samt kontorskopieringsapparater. 

16-04 Apparater och utrustning för framkallning 

16 - 05 Tillbehör 

Anmärkning. 
Innefattar bl. a. kamerafilter, exponeringsmätare, stativ och 

blixtljusaggregat. 

16 - 06 Optiska artiklar 

Anmärkning: 
a) Innefattar bl. a. glasögon och mikroskop. 

b) Innefattar icke optiska mätinstrument (Klass 10 - 04). 

16 - 99 Diverse 

Klass 17. Musikinstrument 

17-01 

17-02 

17-03 

17-04 

17-05 

17-99 

Anmärkning. 
Innefattar icke fodral för musikinstrument (Klass 3 - 01) eller 

apparater för upptagning och återgivning av ljud (Klass 14 - 01). 

Klaviaturinstrument 

Anmärkning. 
Innefattar b1.a. elektroniska och andra orglar, dragspel samt 

mekaniska och andra pianon. 

Blåsinstrument 

Anmärkning. 
Innefattar icke orglar, harmonier eller dragspel (Klass 17 - 01). 

Stränginstrument 

Slaginstrument 

Mekaniska instrument 

Anmärkning: 
a) Innefattar bl. a. speldosor. 

b) Innefattar icke mekaniska klaviaturinstrument (Klass 17 - 

01). 

Diverse 

Klass 18. Tryckeri- och kontorsmaskiner 

18 - 01 Skriv- och räknemaskiner 

Anmärkning. 
Innefattar icke datorer och andra apparater hörande till Klass 

14-02. 

18 - 02 Tryckerimaskiner 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. sättmaskiner, klichémaskiner, stereotypima- 

skiner, typografiska maskiner och sådana maskiner för icke- 

fotografisk reproduktion som duplikatorer och offsetpressar, 11 



samt adresseringsmaskiner, frankeringsmaskiner och makule- 

ringsmaskiner. 

b) Innefattar icke fotokopieringsapparater (Klass 16 - 03). 

18 - 03 Bokstäver, siffror och typsnitt 

18 - 04 Bind-, häft-, skär- och klippmaskiner för bokbinderi 

Anmärkning. 
Innefattar även maskiner för skärning och klippning av papper 

av samma typ som motsvarande maskiner för bokbinderi. 

18 - 99 Diverse 

Klass 19. Bok- och pappershandelsvaror, kontorsartiklar, 

konstnärsutrustning och undervisningsmaterial 

19-01 

19-02 

19-03 

19-04 

19-05 

19-06 

19-07 

19-08 

19-99 

Skrivpapper, korrespondenskort samt kort för meddelande och 

tillkännagivande 

Anmärkning: 
Innefattar papper i vidaste mening, som används för skrivning, 

ritning, målning eller tryckning t. ex. kalkerpapper, karbonpap- 

per, tidningspapper, kuvert, gratulationskort och vykort även 

om de samtidigt fungerar som ljudbärare. 

Kontorsartiklar 

Anmärkning: 
a) Innefattar även utrustning som används vid kassadiskar, t. ex. 

myntsorterare. 

b) Innefattar icke kontorsmöbler (Klass 6), kontorsmaskiner och 

kontorsapparater (Klasserna 14 - 02, 16 - 03, 18 - 01, 18 - 02 

eller 18 - 04) eller skrivmateriel (Klasserna 19 - 01 eller 19 - 06). 

Kalendrar, almanackor 

Anmärkning. 
Innefattar icke dagböcker (Klass 19 - 04). 

Böcker 

Anmärkning. 
Innefattar även bokomslag, pärmar, album och dagböcker. 

Vakant 

Material och redskap för handskrift, teckning, målning, skulpte- 

ring, gravering och andra konstnärliga förfaranden 

Anmärkning: 
Innefattar icke penslar (Klass 4 - 04) ritbord med tillhörande 

utrustning (Klass 6 - 03) eller skrivpapper (Klass 19 - 01). 

Undervisningsmaterial 

Anmärkning: 
a) Innefattar bl. a. kartor samt jord- och himmelsglober. 

b) Innefattar icke audio-visuella läromedel (Klass 14 - 01). 

Andra tryckalster 

Anmärkning: 
Innefattar bl. a. tryckt informations- och reklammaterial. 

Diverse 
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Klass 20. Försäljnings- och reklamutrustning, skyltar 

20 - 01 Försäljningsautomater 

20 - 02 Skyltnings- och försäljningsutrustning 

Anmärkning. 
Innefattar icke möbler eller andra inredningsartiklar (Klass 6). 

20 - 03 Skyltar och reklammaterial 

Anmärkning: 
a) Innefattar även ljusskyltar och rörliga reklamanordningar. 

b) Innefattar icke förpackningar (Klass 9) eller anordningar för 

signalering (Klass 10 - 06). 

20 - 99 Diverse 

Klass 21. Spel, leksaker, tält och sportartiklar 

21-01 

21-02 

21-03 

21-04 

21-99 

Spel och leksaker 

Anmärkning. 
a) Innefattar även skalmodeller. 

b) Innefattar icke leksaker för djur (Klass 30 - 99). 

Gymnastik- och sportartiklar 

Anmärkning. 
a) Innefattar såsom sportartiklar: utrustning som är nödvändig 

för att utöva viss sport och som icke har någon annan särskild 

användning, t. ex. fotbollar, skidor och tennisracketar, men där- 

emot icke artiklar som vid sidan av sin vanliga användning kan 

begagnas vid utövande av någon sport. 

b) Innefattar med det undantag som nämnts ovan under a), även 

träningsutrustning samt apparater och redskap för utomhus- 

sport. 
c) Innefattar icke sportkläder (Klass 2), kälkar eller slädar (Klass 

12-14). 

Nöjes- och underhållningsartiklar 

Anmärkning. 
a) Innefattar även karuseller och spelautomater. 

b) Innefattar icke spel och leksaker (Klass 21 - 01) eller andra 

artiklar hemmahörande i Klass 21 - 01 eller 21 - 02. 

Tält och tillbehör 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. tältstänger och tältpinnar. 

b) Innefattar icke andra campingartiklar. Dessa skall klassifice- 

ras efter sin art, t. ex. stolar (Klass 6 - 0l), bord (Klass 6 - 03), 

brickor (Klass 7 - 01) eller husvagnar (Klass 12 - 10). 

Diverse 

Klass 22. Vapen, pyrotekniska artiklar, artiklar för jakt och fiske samt för 

utrotning av skadedjur. 

22 - 01 Skjutvapen 

22 - 02 Andra vapen 

22 - 03 Ammunition, projektiler och pyrotekniska artiklar 13 



22 - 04 Målmateriel och tillbehör 

Anmärkning. 
Innefattar även särskilda anordningar för att förflytta rörliga 

mål. 

22 - 05 Jakt- och fiskeutrustning 

Anmärkning. 
Innefattar icke beklädnadsartiklar (Klass 2) eller vapen (Klass 

22 - 01 och 22 - 02). 

22-06 Fällor, artiklar för utrotning av skadedjur 

22 - 99 Diverse 

Klass 23. Utrustning för distribution av vätskor och gaser; anordningar för 

sanitära ändamål samt för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; 

23-01 Utrustning för distribution av vätskor och gaser 

Anmärkning. 
Innefattar bl. a. kranar och rör. 

23 - 02 Sanitära anordningar 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. badkar, duschar, tvätthoar, bastur och toalet- 

ter, sanitära enheter och sanitära tillbehör, icke tillhörande and- 

ra klasser. 

b) Innefattar icke kranar och rör (Klass 23 - 01). 

23 - 03 Uppvärmningsanordningar 

23 - 04 Ventilations- och luftkonditioneringsanordningar 

23 - 05 Fasta bränslen 

23 - 99 Diverse 

Klass 24. Medicinsk utrustning och laboratorieutrustning 

Anmärkning: 
Medicinsk utrustning innefattar utrustning för kirurgiska, tand- 

läkar- och veterinärmedicinska ändamål. 

24 -01 Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier 

24-02 Medicinska instrument samt instrument och redskap för labora- 

torieändamål 

Anmärkning. 
Innefattar endast manuella instrument. 

24 - 03 Proteser 

24-04 Förbandsartiklar, bandage och andra sjukvårdsartiklar 

24 - 99 Diverse 

Klass 25. Byggnader och byggnadmaterial samt konstruktionselement 

25 - 01 Byggnads- och konstruktionsmaterial 

Anmärkning: 
Innefattar bl. a. tegelstenar, bjälkar, profiler, takpannor, bygg- 

nadsplattor och paneler. 



25 - 02 Prefabricerade bygg- och konstruktionselement 

Anmärkning. 
a) Innefattar bl. a. fönster, dörrar, utvändiga jalusier, 

skiljeväggar och gallerverk. 

b) Innefattar icke trappor (Klass 25 - 04). 

25 - 03 Hus, garage och andra byggnader samt byggnadskonstruktioner 

25 - 04 Trappor, stegar och byggnadsställningar 

25 - 99 Diverse 

Klass 26. Belysningsanordningar 

26-01 
26-02 
26-03 

Ljusstakar och kandelabrar 

Ficklampor, handlampor och lyktor 

Belysningsanordningar för offentligt bruk 

Anmärkning. 
Innefattar bl. a. utomhusbelysning, scenbelysning och strålkasta- 

re. 

26-04 Elektriska och andra ljuskällor 

Anmärkning: 

26-05 

Innefattar bl. a. glödlampor, lysrör och lysplattor samt stearin- 

ljus. 

Bordslampor, golvlampor, ljuskronor, vägg- och takbelysningar, 

lampskärmar, reflektorer, strålkastarlampor för fotografering 

och för filmning 

26-06 Belysningsanordningar för fordon 

26-99 Diverse 

Klass 27. Tobak och artiklar för rökare 

27 - 01 Tobak, cigarrer och cigarretter 

27 - 02 Pipor, cigarr- och cigarrettmunstycken 

21-03 Askkoppar 

27 - 04 Tändstickor 

27 - 05 Tändare 

27 - 06 Cigarr- och cigarrettetuier, tobaksburkar, tobakspungar 

Anmärkning. 
Innefattar icke förpackningar (Klass 9). 

27 - 99 Diverse 

I Klass 28. Farmacevtiska och kosmetiska artiklar och produkter, toalettar- 

tiklar och toalettapparater 

28 - 01 Farmacevtiska produkter 

Anmärkning: 
a) Innefattar även farmacevtiska produkter för djur. 

b) Innefattar icke förbandsartiklar och andra sjukvårdsartiklar. 

c) Innefattar kemikalier i kapsel-, pastill-, piller- och tablettform. 

28 - 02 Kosmetiska artiklar och produkter 

Anmärkning: 
Innefattar även sådana för djur. 15 



28 - 03 Toalettartiklar och artiklar för skönhetsvård 

Anmärkning. 
a) innefattar även rakapparater och massageapparater samt red- 

skap för hårborttagning och hårvård. 

b) Innefattar icke toalettborstar och makeup-penslar (Klass 4 - 

02) eller artiklar får vård av djur (Klass 30 - 99). 

28 - 04 Peruker, löshår 

28 - 99 Diverse 

Klass 29. Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämp- 

ning, för förhindrande av olycksfall samt för räddningsändamål 

29-01 

29-02 

29-99 

Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämp- 

ning 

Anmärkning: 
a) Innefattar bl. a. eldsläckare. 

b) Innefattar icke brandvagnar (Klass 12 - 13), brandslangar el- 

ler munstycken till brandslangar (Klass 23 - 01). 

Anordningar och utrustning för förhindrande av olycksfall samt 

för räddningsändamal, icke hörande till andra klasser 

Anmärkning. 
a) Innefattar motsvarande anordningar och utrustning för djur. 

b) Innefattar icke hjälmar (Klass 2 - 03) och kläder för skydd 

mot olyckor (Klass 2 - 02, 2 - 04 eller 2 - 06). 

Diverse 

Klass 30. Artiklar för vård och skötsel av djur 

30-01 
30-02 

30-03 
30-04 

30-05 
30-06 
30-07 
30-08 
30-09 
30-99 

Anmärkning. 
Innefattar icke näringsmedel (Klass l), farmacevtiska produkter 

(Klass 28 - 01) eller kosmetiska artiklar och produkter (Klass 

28 - 02). 
Beklädnadsartiklar för djur 

Burar, kättar, hundkojor och andra inhägnader 

Anmärkning: 
Innefattar icke byggnader (Klass 25). 

Anordningar för utfordring och vattning 

Seldon 

Anmärkning. 
Innefattar även djurhalsband. 

Piskor och ridspön 

Bäddar och reden 

Burpinnar och andra burtillbehör 

Märkredskap, märken och bindslen 

Tjuderpålar 

Diverse 
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Klass 31. Maskiner och apparater för beredning och tillagning av mat och 

dryck, icke tillhörande andra klasser 

Anmärkning. 
Innefattar icke handmanövrerade redskap, verktyg och anord- 

ningar för servering eller beredning och tillagning av mat och 

dryck (Klass 7). 

Klass 99. Diverse 

Anmärkning: 
Innefattar alla varor som icke ingår 

Denna författning träder i kraft den 1 decem 
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