Aadressimasinad Adresovací stroje
Aadressisildid Štítky s adresami
Abiehitusteenused Služby pomocných
budov
Abimootoriga jalgrattad Jízdní kola
s přídavnými motory
Abistavad hospitaal- / kauba- / tanker- /
ro-ro tüüpi laevad Pomocná nemocniční
plavidla/nákladní lodě/tankery/čluny roro
Abistavad luurelaevad Pomocné
výzvědné a zpravodajské plavidlo
Abistavad uurimisalused Pomocná
průzkumná plavidla
Abiteenused valitsusele Podpůrné služby
pro vládní instituce
Abivahendid luumurdude puhul, poldid
ja plaadid Přístroje k léčbě zlomenin,
šrouby a desky
Abivarustus Pomocná výstroj
Abrasiivpulber või -terad Brusiva ve
formě prášku nebo zrn
Abrasiivtooted Brusné materiály
Absorbeeruvad hemostaatikud
Absorbovatelné prostředky k zastavení
krvácení
Adapterid Adaptéry
Administratiivsed sotsiaalteenused
Administrativní služby obyvatelstvu
Adrad ja ketasäkked Pluhy a talířové
brány
Aedade maastikukujundustööd Krajinné
úpravy zahrad
Aedade paigaldamine Instalace a montáž
oplocení
Aedade pinnakattetööd Vyrovnávání
povrchu pro zahrady
Aedade, piirete ja ohutusseadmete paigaldustööd Instalace a montáž oplocení,
zábradlí a bezpečnostních zařízení
Aedherned Hrách zahradní
Aedsalat Hlávkový salát
Aeglülitid Časové vypínače
Aerofotograafia teenused Letecká
fotografie
Aerokaardistusteenused Letecké
mapování
Aeroobikavarustus Vybavení na aerobní
trénink
Aerosoolid Aerosoly
Aerosoolid ja kemikaalid ketaste kujul
Aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Aerupaadid Veslařské čluny
Agenteerimisteenused Dopravní činnost
Agrokeemilised tooted Agrochemické
výrobky

Ahju- ja korstnapuhastusteenused
Čištění pecí a komínů
Ahjud Trouby
Ahjude osad Části sporáků
Ahjude põletid Pecní hořáky
Ahjude, pliitide, taldrikusoojendite ja
kodumasinate osad Části sporáků,
vařičů, ohřívačů talířů a domácího
příslušenství
Ahjupõletite, ahjude või kuivatuskappide osad Části pecních hořáků, pecí nebo
trub
Aiad Ploty
Aiahargid Vidle
Aiakujundusteenused Zahradní
architektura
Aiamööbel Zahradní nábytek
Aiandussaadused ja istutusmaterjal
Zahradnické speciality a školkařské
výpěstky
Aiandussaadused Zahradnické speciality
Aiandusteenused Zahradnické služby
Aiatraat Plotový drát
AIDSi kaitsekomplektid Soupravy pro
prevenci AIDS
Ajaarvestussüsteem Systém pro sledování
času
Ajakavad/tunniplaanid/sõiduplaanid
Rozvrhy
Ajakirjad Odborné časopisy
Ajakirjariiulid Stojany na časopisy
Ajalehed Noviny
Ajalehed, ajakirjad, perioodikaväljaanded ja pildiajakirjad Noviny, odborné
časopisy, periodika a magazíny
Ajalehepaber Novinový papír
Ajalehepaber, käsitsi valmistatud paber
ja muu pindamata paber ja papp graafilisteks töödeks Novinový papír, ruční
papír a ostatní nenatíraný papír nebo
lepenka pro grafické účely
Ajalehtede ja perioodikaga seotud postiteenused Poštovní novinové služby
Ajalooliste ehitiste säilitamisteenused
Ochrana historických budov
Ajalooliste kohtade ja ehitiste säilitamisteenused Ochrana historických památek
a budov
Ajalooliste kohtade säilitamisteenused
Ochrana historických památek
Ajamite osad Části poháněcích zařízení
Ajamõõteseadmete paigaldusteenused
Instalace a montáž časoměrných přístrojů
Ajaregistraatorid Časové kontrolní
přístroje
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Ajaregistraatorid jms seadmed; parkimisautomaadid Časové kontrolní
přístroje a podobné předměty; parkovací
hodiny
Ajaregistraatorite paigaldusteenused
Instalace a montáž časových kontrolních
přístrojů
Ajareleed Časová relé
Ajasalvestid Časová počitadla
Ajasalvestite paigaldusteenused Instalace
a montáž časových počitadel
Ajastusseadmed Procesní časovače
Ajutine personal kodumajapidamiste
jaoks Personál na dobu určitou
v domácnostech
Ajutise töövõimetuse toetused Dávky při
dočasné invaliditě
Akende paigaldamine Instalace oken
Aknaalused kliimaseadmed Klimatizační
zařízení okenního typu
Aknad Okna
Aknad, uksed ja seotud tooted Okna,
dveře a související položky
Aknakatete paigaldamine Instalace
a montáž žaluzií
Aknalengid Okenní rámy
Aknalengide paigaldamine Instalace
okenních rámů
Aknaluugid Okenice
Aknaluukide paigaldamine Instalace
a montáž okenic
Aknapuhastusteenus Čištění oken
Aknevastased preparaadid Přípravky
k léčbě akné
Akordionid Akordeony
Akrüülhambad Akrylové zuby
Akrüülhappe estrid Estery kyseliny
akrylové
Akrüülpolümeerid algkujul Akrylové
polymery v primárních formách
Aktiivsöejaamade ehitustööd Výstavba
zauhlovacích zařízení
Aktiivsüsi Aktivní uhlí
Aktuaatorid Ovladače
Akud, primaarelemendid ja primaarpatareid Akumulátory, galvanické články
a baterie
Akulaadijad Nabíječky baterií
Akustikaseadmed Akustické přístroje
Akustilised ja projektsioonimikroskoobid Akustické a projekční mikroskopy
Akustilised mikroskoobid Akustické
mikroskopy
Akvaariumid Akvária
Akvalangiballoonid Potápěčské lahve

Akvalangiga sukeldumise ja
snorgeldamise varustus Potápěčská
výstroj a šnorchlovací vybavení
Akveduktide ehitustööd Výstavba
akvaduktů
Ala- ja ülakeha jõumasinad Stroje na
procvičování dolní a horní části těla
s využitím odporu
Alajaama seadmed Zařízení vedlejších
stanic
Alajaamade ehitustööd Výstavba
rozvoden
Alajaamade paigaldustööd Instalace
a montáž rozvoden
Alakeha jõumasinad Stroje na
procvičování dolní části těla
Alaldid Usměrňovače
Alarmjärelevalve teenused Monitorovací
poplašná zařízení
Alarmsõidukite seadmed Zařízení pro
pohotovostní vozidla
Alasid Kovadliny
Albumiin Albumin
Aldehüüd, ketoon, orgaanilised peroksiidid ja eetrid Aldehydy, ketony,
organické peroxidy a ethery
Aldehüüdi funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid Sloučeniny
s aldehydickou funkcí
Alfa-beeta-loendurid Měřiče záření alfa
a beta
Alfa-loendurid Měřiče záření alfa
Algkoolide ehitustööd Výstavba
základních škol
Algloomavastased ained Antiprotozoika
Alkoholi destilleerimisseadmetega seotud
ehitustööd Výstavba lihovarů
Alkoholi ja puuviljajookide tootmiseks
kasutatavad masinad Stroje používané
při výrobě alkoholických nebo ovocných
nápojů
Alkoholid Alkohol
Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja
nende halogeenitud, sulfoneeritud,
nitreeritud või nitroositud derivaadid;
tööstuslikud rasvalkoholid Alkoholy,
fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–,
sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty;
technické mastné alkoholy
Alkoholiderivaadid Alkoholové deriváty
Alkoholilukud Alkoholový imobilizér
Alkohoolsed joogid Alkoholické nápoje
Allalastavad akende väliskatted Rolovací
žaluzie
Allikalubi (travertiin) Travertin
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Allveefotograafia teenused Podvodní
fotografie
Allveekaabel Podmořské kabely
Allveelaevad Ponorky
Allveelaevade vastu suunatud lahinguhelikopterid Protiponorkové vojenské
vrtulníky
Allveelaevade vastu suunatud rakettmürsud Protiponorkové rakety
Allveelaevadelt heidetavad ballistilised
raketid Balistické střely odpalované
z ponorek
Allveeteenused Vodní námořní služby
Allveetorujuhtmed Podvodní potrubí
Altsarved Altové rohy
Altsarved, baritonsarved, flüügelhornid
ja metsasarved Altové, barytonové
a lesní rohy a křídlovky
Alumiinium Hliník
Alumiinium, nikkel, skandium, titaan ja
vanaadium Hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Alumiiniumimaagid Hliníkové rudy
Alumiiniumkaltsiumfosfaadid Fosfáty
hlinitovápenaté
Alumiiniumkloriid Chlorid hlinitý
Alumiiniumklorohüdraat Chloridhydroxid hliníku
Alumiiniumoksiid Oxid hlinitý
Alumiiniumsulfaat Síran hlinitý
Alused kirjanduse hoidmiseks Stojany na
tiskoviny
Alused või hoidikud töölauale Přihrádky
na dopisy nebo organizéry
Alusele monteeritud piesoelektrilised
kristallid Zamontované piezoelektrické
krystaly
Alusplaadid ja tõmmitsad Podpěrné
desky a kleštiny
Alusplaadid Základové desky
Aluspüksid Spodní kalhotky
Alusrõivad Spodní prádlo
Alusseelikud Slipy
Alussärgid Nátělníky
Alustassid Misky
Ameerika jalgpalli kaitsekilbid Blokovací
zařízení
Ameerika jalgpalli löögipesad Podložky
pro míče
Ameerika jalgpalli pallid Míče na
americký fotbal
Ameerika jalgpalli treeningmannekeenid
Figuríny pro americký fotbal
Ametirõivad Firemní oblečení

Ametitõendite väljastamise teenused
Služby spojené s vydáváním
identifikačních průkazů
Ametiühingute teenused Služby
poskytované odbory
Ametlikud teatajad Úřední věstníky
Amfiibsõidukid ja -laevad Obojživelná
plavidla a lodě
Amiini funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid Sloučeniny s aminovou
funkcí
Aminovaigud algkujul Aminové
pryskyřice v primárních formách
Ammoniaagiga puhastusained Čpavkové
čisticí prostředky
Ammoniaak Amoniak
Ammooniumkloriid Chlorid amonný
Ammooniumsulfaat Síran amonný
Amniotsenteesinõelad Jehly pro
amniocentézu
Ampermeetrid Ampérmetry
Analgeetikumid Analgetika
Analüsaatorid Analyzátory
Analüüsi- või teadustöötarkvara arendusteenused Vývoj programového
vybavení pro analýzu a vědu
Analüüsi- või teadustöötarkvara pakett
Balík programů pro analýzu a vědu
Analüüsi-, teadustöö-, matemaatika- või
prognoositarkvara arendusteenused
Vývoj programového vybavení pro
analýzu, vědu, matematiku a prognózy
Analüüsi-, teadustöö-, matemaatika- või
prognoositarkvara pakett Balík
programů pro analýzu, vědu, matematiku
a prognózy
Analüüsiseadmed Analytické přístroje
Analüüsiteenused Analytické služby
Analüütilised elektronkaalud
Elektronické analytické přístroje k vážení
Ananassid Ananasy
Ananassimahl Ananasová šťáva
Andme- ja helikandjad Zvuková a datová
media
Andmebaasi- ja operatsioonitarkvara
arendusteenused Vývoj databázového
programového vybavení a operačního
programového vybavení
Andmebaasi- ja operatsioonitarkvarapakett Balík databázových a operačních
programů
Andmebaaside hüvisteenused Databázové
služby s přidanou hodnotou
Andmebaasihaldurid Systémy pro správu
databází
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