Abats droby
Abrasifs naturels přírodní brusiva
Abricots meruňky
Abris d'autobus přístřešky pro autobusové
zastávky
Abris de protection ochranné kryty
Abris kryty
Absorbant
électromagnétique elektromagnetický
absorpční materiál
Accélérateurs de particules urychlovače
částic
Accélérateurs linéaires lineární urychlovače
Accessoires d'alimentation síťové
příslušenství
Accessoires d'appliques
murales příslušenství k nástěnným světlům
Accessoires de câble, isolés příslušenství pro
izolované kabely
Accessoires de cathéter doplňky ke katétrům
Accessoires de drain drenážní doplňky
Accessoires de jeux příslušenství k hrám
Accessoires de manucure nástroje na
manikúru
Accessoires de nettoyage pour
ordinateur čisticí příslušenství k počítačům
Accessoires de pédicure nástroje na pedikúru
Accessoires de saisie de
données příslušenství pro vkládání dat
Accessoires de scanner příslušenství ke
skenerům
Accessoires de sécurité bezpečnostní výstroj
Accessoires de soudage příslušenství ke
sváření
Accessoires de tuyauterie en bronze à
canon potrubní tvarovky z děloviny
Accessoires de tuyauterie potrubní materiál
Accessoires d'habillement oděvní doplňky
Accessoires d'identification
personnelle příslušenství pro osobní
identifikaci
Accessoires électriques elektrická
příslušenství
Accessoires en câble pour la manutention
de marchandises lanové příslušenství pro
manipulaci se zbožím
Accessoires et composants pour matériel de
fax příslušenství a komponenty k faxovým
zařízením
Accessoires informatiques počítačová
příslušenství
Accessoires photo ou vidéo pour
microscopes foto a video doplňky
k mikroskopům
Accessoires photo pour microscopes foto
doplňky k mikroskopům
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Accessoires pour aspirateurs příslušenství
k vysavačům
Accessoires pour câble kabelové
příslušenství
Accessoires pour caves à vin vybavení
vinných sklepů
Accessoires pour cire à
cacheter příslušenství k pečetnímu vosku
Accessoires pour classeurs ou
fichiers součásti rychlovazačů nebo
pořadačů
Accessoires pour compas příslušenství ke
kompasům
Accessoires pour instruments à
cordes příslušenství strunných hudebních
nástrojů
Accessoires pour instruments à
percussion příslušenství bicích hudebních
nástrojů
Accessoires pour instruments de
musique příslušenství hudebních nástrojů
Accessoires pour instruments
météorologiques příslušenství
meteorologických zařízení
Accessoires pour le
contrecollage laminovací potřeby
Accessoires pour matériel audio et
vidéo příslušenství pro zvuková a video
zařízení
Accessoires pour matériel
audio příslušenství audiosystémů
Accessoires pour tableaux
blancs příslušenství k bílým tabulím
Accessoires pour tracteurs příslušenství pro
traktory
Accessoires pour vêtements de
travail doplňky k pracovním oděvům
Accessoires vidéo pour microscopes video
doplňky k mikroskopům
Accordéons akordeony
Accouplements d'arbres hřídelové spojky
Accumulateurs au lithium lithiové
akumulátory
Accumulateurs au nickel-cadmium niklkadmiové akumulátory
Accumulateurs au nickel-fer ocelo-niklové
akumulátory
Accumulateurs au plomb olověné
akumulátory
Accumulateurs, piles et batteries
primaires akumulátory, galvanické články
a baterie
Acétylène acetylen
Achats de crédits d'émission de CO2 nákup
emisních kreditů na CO2
Acide acétique kyselina octová

Acide hexafluorosilicique kyselina
hexafluorokřemičitá
Acide nitrique et sels kyselina dusičná a soli
Acide peracétique kyselina peroctová
Acide phosphorique kyselina fosforečná
Acide sulfurique kyselina sírová
Acides aromatiques polycarboxyliques et
carboxyliques aromatické polykarboxylové
a karboxylové kyseliny
Acides carboxyliques karboxylové kyseliny
Acides gras monocarboxyliques
industriels technické monokarboxylové
mastné kyseliny
Acides inorganiques anorganické kyseliny
Acides monocarboxyliques non saturés et
leurs composés nenasycené
monokarboxylové kyseliny a sloučeniny
Acides polyphosphoriques kyseliny
polyfosforečné
Acides salicyliques kyseliny salicylové
Acides sulfonitriques směs kyseliny sírové
a dusičné
Acier doux měkká ocel
Acier ocel
Actionneurs ovladače
Adaptateur pour flacons pour
agitateurs adaptér na baňku pro třepačky
Adaptateurs de brides přírubové adaptéry
Adaptateurs de transparents pour
scanner adaptér transparentních předloh pro
skener
Adaptateurs et interfaces PCMCIA
(Personal Computer Memory Card
International Association) adaptéry
a rozhraní PCMCIA (mezinárodní asociace
pro paměťové karty osobních počítačů)
Adaptateurs adaptéry
Additifs pour ciment, mortier ou
béton přísady do cementů, malt nebo
betonů
Additifs pour huiles přísady do olejů
Adhésifs lepidla
Adoucisseurs d'eau změkčovače vody
Adressographes adresovací stroje
Aérateurs ventilátory
Aérogénérateurs generátory poháněné
energií větru
Aéronefs à usage spécifique letadla pro
zvláštní účely
Aéronefs et spationefs letadla a kosmické
lodě
Aéronefs pilotés pilotovaná letadla
Aéronefs sans pilote nepilotovaná letadla
Aérosols et produits chimiques sous forme
de disque aerosoly a chemické látky ve
tvaru disků
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Aérosols aerosoly
Affaires étrangères et autres
services zahraniční záležitosti a jiné služby
Affranchisseuses frankovací stroje
Agendas ou mémentos personnels diáře
nebo osobní kalendáře
Agents de dégivrage prostředky
k odmrazování
Agents de durcissement à usage
mortuaire zpevňující látky pro márnice
Agents de finissage přípravky k úpravě
povrchu, k apretování
Agents dégraissants odmašťovací činidla
Agents d'étanchéité těsnicí materiály
Agents diagnostiques diagnostika
Agents floculants flokulační činidla
Agents nettoyants čisticí směsi
Agents organiques tensioactifs organické
povrchově aktivní prostředky
Agitateurs d'incubation inkubační třepačky
Agitateurs et accessoires třepačky
a příslušenství
Agitateurs magnétiques magnetické
třepačky
Agitateurs mécaniques mechanické třepačky
Agrafes chirurgicales chirurgické svorky
Agrafes sponky
Agrafes, pointes, punaises sešívací svorky,
cvočky, napínáčky
Agrafeuses sešívačky
Agrandisseurs
photographiques fotografické zvětšovací
přístroje
Agrandisseurs fotografické přístroje
zvětšovací
Agrégats plniva do betonu
Agrumes citrusové ovoce
Aide au putting cvičné zařízení pro patování
Aides à la frappe pour le base-ball doplňky
k baseballovým pálkám
Aides à la marche pomůcky k chození
Aides à l'entraînement pour le
tennis tenisové tréninkové pomůcky
Aides médicales zdravotnické pomůcky
Aiguilles à coudre et à tricoter, et dés à
coudre šicí jehly a pletací jehlice a náprstky
Aiguilles à coudre ou à tricoter šicí jehly
nebo pletací jehlice
Aiguilles à sutures sešívací jehly
Aiguilles à tricoter pletací jehlice
Aiguilles à usage artériel arteriální jehly
Aiguilles à usage médical zdravotnické jehly
Aiguilles d'anesthésie jehly pro anestetika
Aiguilles de biopsie bioptické jehly
Aiguilles de dialyse dialyzační jehly
Aiguilles de péridurale epidurální jehly

Aiguilles de radiologie jehly pro radiologické
postupy
Aiguilles dentaires à suture zubolékařská
šicí jehla
Aiguilles d'injecteur pour
embaumement jehly do balzamovacích
vstřikovačů
Aiguilles pour autopsie pitevní jehly
Aiguilles ventilées aspirační jehly
Aiguillles à fistule kanyla k hemodialýze
Aiguillles d'amniocentèse jehly pro
amniocentézu
Aimants magnety
Air comprimé stlačený vzduch
Air liquide et air comprimé kapalný
a stlačený vzduch
Air liquide kapalný vzduch
Albumine albumin
Albums de timbres filatelistické
rychlovazače
Albums pour collections alba na sbírky
Albums pour échantillons alba na vzorky
Alcool éthylique ethylalkohol
Alcool alkohol
Alcools gras industriels technické mastné
alkoholy
Alcools, phénols, phénols-alcools et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés, alcools gras industriels alkoholy,
fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-,
sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, technické
mastné alkoholy
Alèses en caoutchouc gumová prostěradla
Aldéhyde, cétone, peroxydes organiques et
éthers aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Alésoirs dentaires zubní rozšiřovače
Algues marines řasy
Algues chaluhy
Alimentation interruptible en
courant přerušitelné zdroje energie
Aliments en conserve et rations de
campagne potraviny v konzervách a polní
dávky potravin
Aliments en conserve potraviny
v konzervách
Aliments pour animaux de
compagnie krmiva pro zvířata v zájmovém
chovu
Aliments pour animaux krmiva
Aliments pour nourrissons dětská výživa
Aliments pour petit déjeuner snídaňové
pečivo
Aliments pour restauration
rapide potraviny pro rychlé občerstvení
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Aliments prêts à l'emploi pour animaux
d'élevage et autres animaux průmyslová
krmiva pro hospodářská a jiná zvířata
Alliages pyrophoriques samovzněcující
slože
Alliages slitiny
Allocations familiales přídavky na děti
Allumettes zápalky
Alternateurs alternátory
Aluminium hliník
Aluminium, nickel, scandium, titane et
vanadium hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Ambulances ambulance
Aménagements divers různé vybavení
interiérů
Aménagements intérieurs de
bâtiment vnitřní vybavení budov
Aménagements zařízení interiéru
Amidons et fécules škroby
Amino-composés à fonction
oxygénée aminosloučeniny s kyslíkatou
funkcí
Ammoniac liquide kapalný amoniak
Ammoniac amoniak
Ampèremètres ampérmetry
Amplificateurs
d'audiofréquences nízkofrekvenční
zesilovače
Amplificateurs zesilovače
Ampoules à gel pour le bourrage
d'explosifs gelové ampule pro ucpávání
výbušnin
Ampoules en verre skleněné ampule
Ampoules et lampes fluorescentes žárovky
a zářivky
Ampoules halogène, bicontact halogenové
žárovky, dvoukolíčkové
Ampoules halogène,
dichroïques halogenové žárovky,
dichroické
Ampoules halogène, linéaires halogenové
žárovky, lineární
Ampoules žárovkové baňky
Analgésiques analgetika
Analyse des indicateurs environnementaux
autres que pour la construction analýza
jiných ekologických ukazatelů než u stavby
Analyseur de chimie chemický analyzátor
Analyseur de spectre analyzátor spektra
Analyseurs biochimiques biochemické
analyzátory
Analyseurs d'aliments analyzátory krmiv
Analyseurs de fumée přístroje pro analýzu
kouře

Analyseurs de gaz přístroje pro analýzu
plynů
Analyseurs de grains analyzátory zrn
Analyseurs de la vitesse du son analyzátory
rychlosti zvuku
Analyseurs de lait analyzátory mléka
Analyseurs de sang analyzátory krve
Analyseurs de vibrations analyzátory vibrací
Analyseurs d'expansion expanzometry
Analyseurs d'hématologie hematologické
analyzátory
Analyseurs
d'immunologie radioimunoanalytické
přístroje
Analyseurs analyzátory
Ananas ananasy
Anches jazýčky
Anchois sardele
Ancres kotvy
Anémomètres anemometry
Anesthésie et réanimation anestézie
a resuscitace
Anesthésiques anestetika
Angiocardiographie kardio-angiografické
přístroje
Angles et sections úhelníky a profily
Angles úhelníky
Anneau dentaire, tétine, sucette dudlíky
Anneaux de gymnastique gymnastické
kruhy
Anneaux élastiques gumičky
Anneaux, joints, bracelets, baguettes et
masses de scellement gumičky, těsnění,
pásky, latě a pěchovače injektážní malty
Annuaires seznamy
Anodes sacrifiées galvanizační anody
Anodes anody
Anoraks větrovky s kapucí
Antennes de télévision televizní antény
Antennes et réflecteurs antény a reflektory
Antennes paraboliques satelitní paraboly
Antennes satellitaires satelitní antény
Antibactériens à usage
systémique antibakteriální látky pro
systémové použití
Antibiotiques et médicaments
chimiothérapeutiques à usage
dermatologique antibiotika
a chemoterapeutika k užití v dermatologii
Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et
anti-infectieux intestinaux antidiarrhoika,
intestinální antiinfektiva
Antiépileptiques antiepileptika
Antifongiques à usage
dermatologique antimykotika k užití
v dermatologii
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Antihelminthiques antihelmintika
Antihémorragiques antihemorrhagika
Antihémorroïdaires à usage
topique antihemoroidika pro vnější použití
Antihistaminiques à usage
systémique antihistaminika pro systémové
užití
Antihypertenseurs antihypertenziva
Anti-infectieux et antiseptiques
gynécologiques gynekologika, antiinfektiva
a antiseptika
Anti-infectieux généraux à usage
systémique antiinfektiva pro systémové
užití a očkovací látky
Anti-infectieux généraux à usage
systémique, vaccins, antinéoplasiques et
immunomodulateurs antiinfektiva pro
systémové užití, očkovací látky,
antineoplastika a imunomodulátory
Anti-inflammatoires et
antirhumatismaux antirevmatika
a protizánětlivé léky
Antimycobactériens tuberkulostatika
Antimycosiques à usage
systémique antimykotika pro systémové
použití
Antinéoplasiques et
immunomodulateurs antineoplastika
a imunomodulátory
Antinéoplasiques antineoplastika
Antiparkinsoniens antiparkinsonika
Antiprotozoaires antiprotozoika
Antiseptiques et désinfectants antiseptika,
dezinficiencia
Antisérums antiséra
Antisudoraux antiperspiranty
Antithrombotiques antitrombotika
Antiviraux à usage systémique antivirotika
pro systémové použití
Appareil de mesure des distances
(DME) měřič vzdálenosti (DME)
Appareil d'estimation des forces přístroje na
odhad síly
Appareil pour musculation des
mains posilovač stisku
Appareil respiratoire autonome de plongée
et de snorkeling potápěčská výstroj
a šnorchlovací vybavení
Appareillage de commutation pour
l'extérieur venkovní spínací zařízení
Appareils à fibres optiques přístroje
z optických vláken
Appareils à gaz plynová zařízení
Appareils au sol d'entraînement au
vol pozemní letecké trenažéry
Appareils d'analyses analytické přístroje

