3D-acceleratorkort grafické akcelerátory
Abrikoser meruňky
Abrikossyltetøj meruňkový džem
Acetylen acetylen
Acrylsyreestere estery kyseliny akrylové
Acycliske carbonhydrider nasycené
acyklické uhlovodíky
Adapter til scanning af transparenter
adaptér transparentních předloh pro skener
Adaptere adaptéry
Added-value databasetjenester databázové
služby s přidanou hodnotou
Additionsmaskiner sčítací stroje
Additiver til cement, mørtel eller beton
přísady do cementů, malt nebo betonů
Additiver til olier přísady do olejů
Adgangsdæksler kryt vstupu
Adgangskontrolsystem přístupové řídicí
systémy
Adgangstegn vstupní karty
Administration af energi správní služby při
zabezpečování energie
Administration af lønninger vedení
mzdového účetnictví
Administration af parkeringsfaciliteter
správa parkovišť
Administration af pensionsfonde správa
penzijních fondů
Administrativ virksomhed i forbindelse
med socialt arbejde administrativní
služby obyvatelstvu
Administrative tjenester for virksomheder
administrativní služby pro podnikatelskou
činnost
Administrative tjenester på boligområdet
administrativa bytové výstavby
Administrative tjenester på det rekreative,
kulturelle og religiøse område
administrativa rekreačních, kulturních
a náboženských služeb
Administrative tjenester på
sundhedsområdet administrativa služeb
zdravotní péče
Administrative tjenester på
uddannelsesområdet administrativa
výchovných zařízení
Administrative tjenester vedrørende
domstole administrativní služby
související se soudními dvory
Administrative tjenester vedrørende
turisme administrativní služby vztahující
se k cestovnímu ruchu
Administrative tjenester vedrørende
udviklingsprojekter administrativa
rozvojových projektů

Administrative tjenester ydet af
organisationer administrativní služby
správních orgánů
Adressebøger adresáře
Adresseringsmaskiner adresovací stroje
Adresseskilte štítky s adresami
Advarselslys varovná světla
Aerosoler aerosoly
Aerosoler og kemikalier i skiveform
aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Afbalanceringsveste kompenzátory vztlaku
Afbrydelige strømforsyninger přerušitelné
zdroje energie
Afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS)
nepřerušitelné zdroje energie
Afbrydere til luftledninger přídavné
vypínače elektrických obvodů
Affald af læder odpady kůží (usní)
Affaldsanalysetjenester analýza odpadů
Affaldsbehandling og bortskaffelse af
ufarligt affald odstraňování a čištění
odpadu neklasifikovaného jako
nebezpečný
Affaldsbeholdere til skarpe genstande
kontejnery na šicí jehly a ostré nástroje
Affaldscontainere nádoby na odpad
Affaldsforbrænding spalování odpadu
Affaldsforbrændingsovne spalovny odpadů
Affaldsgenvinding odstraňování odpadu
recyklací
Affaldskomprimatorer drtiče odpadků
Affaldslud fra fremstillingen af træmasse
odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva
Affaldsomlastningsstation vodní
výměníkové stanice
Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling
odpady z výroby cukru
Affaldssække og -poser af polyethylen
odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Affedtningsmidler odmašťovací činidla
Affugtere vysoušeče
Affyringsramper til rumfartøjer nosné
rakety pro kosmické lodě
Afhentning af vasketøj sběr prádla
Afholdelse af køreprøver řidičské zkoušky
Afholdelse af sprogkurser poskytování
jazykových kurzů
Afhængighedsbehandling léčba závislostí
Afisningsmidler prostředky k odmrazování
Afluftningsapparater odvzdušňovací
zařízení
Afløbspumper čerpadla na odpadní vody
Afløbsrør odvodňovací potrubí
Afmærkningsbøjer bóje
Afpropning af boring uzavírání vrtných
šachet
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Afprøvning af brønde analýzy související
s vrty
Afprøvning af datamater testování počítačů
Afprøvning af markeder testování trhu
Afretningslag pokládání vyrovnávacího
potěru na podlahy
Afrømning af jord skrývka půdy
Afrømning af muldjord skrývka ornice
Afsaltningsapparater destilační zařízení
Afskallet ris loupaná rýže
Afskårne blomster řezané květiny
Aftalebøger eller løsblade termínové
kalendáře a náhradní vložky
Aftræksventilatorer odsávací ventilátory
Agrokemiske produkter agrochemické
výrobky
Agurker okurky
Ahornsukker og -sirup javorový cukr
a javorový sirup
Aids-forebyggelsessæt soupravy pro
prevenci AIDS
Airhockeyborde eller tilbehør stolní hokeje
a příslušenství
Akkumulatorer, primærelementer og
primærbatterier akumulátory, galvanické
články a baterie
Akryltænder akrylové zuby
Akselkoblinger hřídelové spojky
Aksler nápravy
Aksler og gearkasser nápravy a rychlostní
skříně
Aktivatorer ovladače
Aktivitetsspecifik miljørevision provádění
revizí zaměřených na životní prostředí při
specifických činnostech
Aktivt kul aktivní uhlí
Aktuarvirksomhed pojistně technické
služby
Akupunktur- og kiropraktortjenester
akupunktura a chiropraxe
Akupunkturtjenester akupunktura
Akustiske mikroskoper akustické
mikroskopy
Akustiske mikroskoper og
projektionsmikroskoper akustické
a projekční mikroskopy
Akvarier akvária
Akvatiske produkter produkty akvakultury
Alarm-overvågningstjenester monitorovací
poplašná zařízení
Alarmsystemer poplašné systémy
Albumin albumin
Aldehyd, keton, organiske peroxider og
ethere aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Alfa/betatællere měřiče záření alfa a beta

Alfatællere měřiče záření alfa
Alger chaluhy
Alkalimetaller alkalické kovy
Alkaliske batterier alkalické baterie
Alkohol alkohol
Alkoholderivater alkoholové deriváty
Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt
halogen-, sulpho-, nitro- og
nitrosoderivater deraf, industrielle
fedtalkoholer alkoholy, fenoly,
fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty, technické
mastné alkoholy
Alkoholfrie drikkevarer nealkoholické
nápoje
Alkoholstartspærre alkoholový imobilizér
Alle andre ikke-terapeutiske midler
všechny jiné neléčebné přípravky
Alle andre terapeutiske midler jiné
terapeutické přípravky
Almindelig virksomhedsrådgivning
všeobecné podnikové poradenství
Almindelige bygge- og anlægsarbejder
i forbindelse med rørledninger
všeobecné stavební práce pro kladení
potrubí
Almindelige tandhjul,
tandhjulsudvekslinger og drivsystemer
kola, převody a hnací prvky
Almindeligt fodtøj vycházková obuv
Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi
eller plast vycházková obuv se svrškem
z pryže nebo z plastů
Almindeligt mel mouka bez kvasnic
Alternatorer alternátory
Althorn altové rohy
Althorn, barytonhorn, flygelhorn og
valdhorn altové, barytonové a lesní rohy
a křídlovky
Aluminium hliník
Aluminium, nikkel, scandium, titan og
vanadium hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Aluminiumcalciumphosphater fosfáty
hlinitovápenaté
Aluminiumchlorhydrat chlorid-hydroxid
hliníku
Aluminiumchlorid chlorid hlinitý
Aluminiummalm hliníkové rudy
Aluminiumoxid oxid hlinitý
Ambolte kovadliny
Ambulancer ambulance
Ambulancetjenester sanitní služby
Amfibiefartøjer og -skibe obojživelná
plavidla a lodě
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Andre tjenesteydelser jiné služby
Angiografirum angiografické místnosti
Angledozere angldozery
Animalske eller vegetabilske
gødningsstoffer živočišná nebo rostlinná
hnojiva
Animalske eller vegetabilske olier og
fedtstoffer oleje a tuky živočišné
a rostlinné
Animalske eller vegetabilske olier oleje
živočišné a rostlinné
Animalske fedtstoffer živočišné tuky
Animalske produkter og tilsvarende
produkter produkty živočišné výroby
a související produkty
Animalske produkter produkty živočišné
výroby
Animalske produkter, kød og
kødprodukter živočišné produkty, maso
a masné výrobky
Ankertjenester obsluha kotev
Ankre kotvy
Anlæg af ambulancestationer výstavba
ošetřoven
Anlæg af banegårde výstavba železničních
nádraží
Anlæg af fodgængerforbindelser stavební
úpravy chodníků
Anlæg af forlystelsesparker výstavba
zábavních parků
Anlæg af græsplæner zatravňovací služby
Anlæg af hellefyr instalace a montáž
světelných majáků
Anlæg af hundekenneler výstavba zařízení
pro chov psů
Anlæg af kanal výstavba kanálů
Anlæg af kloakker stavební práce na
výstavbě kanalizace
Anlæg af koblingsstation výstavba
rozvoden
Anlæg af markedspladser výstavba
nezastřešených tržišť
Anlæg af park-&-ride-pladser výstavba
zařízení typu park-and-ride
Anlæg af parkeringspladser výstavba
parkovišť
Anlæg af plankepromenader výstavba
promenád na pláži
Anlæg af promenader výstavba
promenádních cest
Anlæg af redningsbådsstationer výstavba
stanovišť záchranných člunů
Anlæg af skøjtebaner výstavba kluzišť
Anlæg af terrasser på skråninger
terasování úbočí kopců
Anlæg af terrasser terasovací práce

Aminer indeholdende oxygenholdige
grupper aminosloučeniny s kyslíkatou
funkcí
Aminoharpikser i primær form aminové
pryskyřice v primárních formách
Ammoniak amoniak
Ammoniumchlorid chlorid amonný
Ammoniumsulphat síran amonný
Ammunition munice
Ammunition til luftkrigsførelse munice pro
letecké vojsko
Ammunition til skydevåben og krigsførelse
munice pro střelné zbraně
Ammunition til søkrigsførelse munice pro
námořní vojsko
Amniocentesenåle jehly pro amniocentézu
Amperemetre ampérmetry
Analgetika analgetika
Analysatorer analyzátory
Analyse af miljøindikatorer for andet end
bygge- og anlægsarbejder analýza jiných
ekologických ukazatelů než u stavby
Analyse af miljøindikatorer i forbindelse
med bygge- og anlægsarbejder analýza
ekologických ukazatelů pro stavbu
Analyse af undersøgelse analýza průzkumu
Analyse analytické služby
Ananas ananasy
Ananassaft ananasová šťáva
Anbringelse af foring og produktionsrør
vyztužování vrtných šachet a potrubí
Anbringelse af foring vypažení vrtů
Anbringelse af produktionsrør kladení
potrubí
Andre beholdere jiné nádoby
Andre dele til sporskifter og -krydsninger
ostatní přejezdový materiál
Andre gynækologiske midler jiná
gynekologika
Andre husdyr hospodářská zvířata
Andre kilder til energiforsyning og distribution dodávky a rozvod jiných
zdrojů energie
Andre kollektive, sociale og personlige
tjenesteydelser jiné služby pro veřejnost,
sociální služby a služby jednotlivcům
Andre lægemidler med virkning på
centralnervesystemet jiné léčivé
přípravky pro centrální nervový systém
Andre personbiler jiná osobní vozidla
Andre tjenester i forbindelse med
forureningsundersøgelser jiné služby
související s vyšetřováním znečištění
životního prostředí
Andre tjenesteydelser i forbindelse med
logning další karotážní vyměřování
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Anlæg af tovbaner výstavba kabinových
lanovek
Anlæg af vej výstavba silnic
Anlæg af å- og floddiger výstavba říčních
zdí
Anlæg til spildevandsbehandling čistírny
odpadních vod
Anlægsarbejde: afvandingskanaler
výstavba odvodňovacích kanálů
Anlægsarbejde: akvædukter výstavba
akvaduktů
Anlægsarbejde: anlægsbroer výstavba
přístavišť
Anlægsarbejde: ballast stavební práce se
štěrkopískem
Anlægsarbejde: befæstelse af flyveplads
stavební práce při zpevňování přistávacích
ploch
Anlægsarbejde: befæstelse af rullebaner
stavební práce při zpevňování pojezdových
drah
Anlægsarbejde: bevægelige stemmeværker
výstavba pohyblivých vodních přehrad
Anlægsarbejde: bybaner výstavba
městských kolejových drah
Anlægsarbejde: bølgebrydere výstavba
vlnolamů
Anlægsarbejde: cykelstier výstavba
cyklistických stezek
Anlægsarbejde: diger výstavba ochranných
hrází
Anlægsarbejde: dæmninger výstavba
přehrad
Anlægsarbejde: dæmningsmure výstavba
přehradních hrází
Anlægsarbejde: fortove výstavba stezek pro
pěší
Anlægsarbejde: havdiger výstavba
pobřežních hrází
Anlægsarbejde: hovedledninger til
fjernvarme stavební práce vztahující se
k přípojkám dálkového vytápění
Anlægsarbejde: hovedledninger til
gasforsyning stavební práce vztahující se
k plynovým přípojkám
Anlægsarbejde: jernbanebroer výstavba
železničních mostů
Anlægsarbejde: kajer výstavba nábřežních
hrází
Anlægsarbejde: kajmure výstavba
nábřežních zdí
Anlægsarbejde: kanalsluser výstavba
plavebních komor
Anlægsarbejde: kloakudløb stavební práce
vztahující se k odtoku odpadních vod

Anlægsarbejde: kunstvandingskanaler
výstavba závlahových kanálů
Anlægsarbejde: kunstvandingsledninger
stavební práce vztahující se k závlahovému
potrubí
Anlægsarbejde: kystsikring výstavba
ochrany proti moři
Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg výstavba
zavěšených konstrukcí
Anlægsarbejde: landingspladser výstavba
přístavních mol
Anlægsarbejde: lossebroer výstavba
přístavních hrází
Anlægsarbejde: lystbådehavne výstavba
jachtařských přístavišť
Anlægsarbejde: marinaer výstavba malých
přístavišť
Anlægsarbejde: niveauskilte vejkryds
výstavba křižovatek hlavní a vedlejší
komunikace
Anlægsarbejde: niveauskæringer výstavba
úrovňových přejezdů
Anlægsarbejde: omfartsveje výstavba
okružních komunikací
Anlægsarbejde: overfaldsbygværker
výstavba jezů
Anlægsarbejde: overføringer výstavba
přechodů
Anlægsarbejde: primærveje výstavba
hlavních silnic
Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
výstavba bazénů na dešťovou vodu
Anlægsarbejde: regnvandsledninger
stavební práce vztahující se k dešťovému
potrubí
Anlægsarbejde: renovering af
hovedvandledninger stavební práce
vztahující se k přípojkám dálkového
vytápění
Anlægsarbejde: rundkørsler výstavba
kruhových objezdů
Anlægsarbejde: scener výstavba jevišť
Anlægsarbejde: sekundærveje výstavba
vedlejších komunikací
Anlægsarbejde: spildevandsledninger
stavební práce vztahující se ke sbírání
průmyslových odpadních vod
Anlægsarbejde: statiske stemmeværker
výstavba vodních přehrad
Anlægsarbejde: tilkørselsramper výstavba
výjezdů z dálnic
Anlægsarbejde: tilkørselsveje výstavba
příjezdových komunikací
Anlægsarbejde: T-kryds výstavba
křižovatek ve tvaru T
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