abitazioni modulari stavebnicové a mobilní
buňky
abrasivi in polvere o grani brusiva ve formě
prášku nebo zrn
abrasivi naturali přírodní brusiva
accappatoi koupací pláště
acceleratori di particelle urychlovače částic
acceleratori lineari lineární urychlovače
accendini cigaretové zapalovače
accendini, articoli di materiale infiammabile, articoli pirotecnici, fiammiferi e
combustibili liquidi o gas combustibili
liquefatti zapalovače, zboží z hořlavých
materiálů, pyrotechnika, zápalky a kapalná
nebo zkapalněná plynová paliva
accessori da combattimento bojové vybavení
accessori di apparecchiature audio e video
příslušenství pro zvuková a video zařízení
accessori di cavi per mezzi di movimentazione merci lanové příslušenství pro manipulaci se zbožím
accessori di drenaggio drenážní doplňky
accessori di sicurezza bezpečnostní výstroj
accessori di strumenti musicali příslušenství hudebních nástrojů
accessori di tubazioni potrubní materiál
accessori di vestiario oděvní doplňky
accessori e componenti per attrezzature
per fax příslušenství a komponenty
k faxovým zařízením
accessori elettrici elektrická příslušenství
accessori foto o video per microscopi foto
a video doplňky k mikroskopům
accessori foto per microscopi foto doplňky
k mikroskopům
accessori per alimentazione elettrica síťové
příslušenství
accessori per arrampicata per ginnastica
gymnastické pomůcky ke šplhu
accessori per aspirapolvere příslušenství
k vysavačům
accessori per attrezzature audio příslušenství audiosystémů
accessori per bussole příslušenství ke kompasům
accessori per cantine vybavení vinných
sklepů
accessori per cateteri doplňky ke katétrům
accessori per cavi kabelové příslušenství
accessori per cavi, isolati příslušenství pro
izolované kabely
accessori per ceralacca příslušenství
k pečetnímu vosku
accessori per computer počítačová příslušenství

accessori per giochi příslušenství k hrám
accessori per identificazione personale příslušenství pro osobní identifikaci
accessori per illuminazione da parete příslušenství k nástěnným světlům
accessori per indumenti da lavoro doplňky
k pracovním oděvům
accessori per inserimento dati příslušenství
pro vkládání dat
accessori per isolamento elettrico elektroizolační součásti
accessori per isolazione izolační součásti
accessori per la pulizia di computer čisticí
příslušenství k počítačům
accessori per laminazione laminovací potřeby
accessori per lavagne bianche příslušenství
k bílým tabulím
accessori per saldatura příslušenství ke sváření
accessori per scanner příslušenství ke skenerům
accessori per strumenti a corda příslušenství strunných hudebních nástrojů
accessori per strumenti a percussione příslušenství bicích hudebních nástrojů
accessori per strumenti meteorologici příslušenství meteorologických zařízení
accessori per trattori příslušenství pro traktory
accessori příslušenství
accessori video per microscopi video doplňky k mikroskopům
acciaio dolce měkká ocel
acciaio ocel
acciughe sardele
accumulatori al litio lithiové akumulátory
accumulatori elettrici elektrické akumulátory
accumulatori nichel-cadmio nikl-kadmiové
akumulátory
accumulatori nichel-ferro ocelo-niklové
akumulátory
accumulatori piombo-acido olověné akumulátory
accumulatori, pile e batterie primarie
akumulátory, galvanické články a baterie
acetilene acetylen
aceto e succedanei dell'aceto ocet
a náhražky octa
aceto o equivalente ocet nebo ekvivalent
aceto, salse, condimenti misti, farina e polvere di senape, senape preparata ocet;
omáčky; kořenící směsi; hořčičná moučka
a prášek; připravená hořčice
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adattatori e interfacce pcmcia adaptéry
a rozhraní pcmcia (mezinárodní asociace
pro paměťové karty osobních počítačů)
addensanti zahušťovadla
additivi chimici chemické přísady
additivi per cementi, malte o calcestruzzi
přísady do cementů, malt nebo betonů
additivi per oli přísady do olejů
addolcitori dell'acqua změkčovače vody
adesivi e strisce pubblicitari reklamní nálepky a pruhy
adesivi lepidla
aeratori ventilátory
aeromobili cisterna tankovací letadla
aeromobili con ali fisse letouny s pevnými
křídly
aeromobili da addestramento cvičná letadla
aeromobili da combattimento bojová letadla
aeromobili da ricognizione průzkumná letadla
aeromobili e velivoli spaziali letadla
a kosmické lodě
aeromobili militari da trasporto vojenská
dopravní letadla
aeromobili militari vojenská letadla
aeromobili militari, missili e velivoli spaziali vojenská letadla, rakety a kosmické lodě
aeromobili per pattugliamento marittimo
námořní hlídková letadla
aeromobili pilotati pilotovaná letadla
aeromobili senza pilota nepilotovaná letadla
aeroplani letouny
aerosol aerosoly
aerosol e prodotti chimici in forma di
dischi aerosoly a chemické látky ve tvaru
disků
affettatrici per carni zařízení na plátkování
masa
affettatrici per salumi stroje na plátkování
slaniny
affrancatrici poštovní stroje
afnio hafnium
agenti antincendio činidla do hasících přístrojů
agenti antineoplastici antineoplastika
agenti antineoplastici e immunomodulatori antineoplastika a imunomodulátory
agenti antitrombotici antitrombotika
agenti beta-bloccanti beta blokátory
agenti bloccanti il sistema reninaangiotensina látky ovlivňující reninangiotensinový systém
agenti di finitura přípravky k úpravě povrchu, k apretování

acidi aromatici policarbossilici e carbossilici aromatické polykarboxylové
a karboxylové kyseliny
acidi carbossilici karboxylové kyseliny
acidi grassi monocarbossilici industriali
technické monokarboxylové mastné kyseliny
acidi inorganici anorganické kyseliny
acidi monocarbossilici insaturi e composti
nenasycené monokarboxylové kyseliny
a sloučeniny
acidi polifosforici kyseliny polyfosforečné
acidi salicilici kyseliny salicylové
acidi solfonitrici směs kyseliny sírové
a dusičné
acido acetico kyselina octová
acido cloridrico chlorovodík
acido cloridrico, acidi inorganici, biossido
di silicio e anidride solforosa chlorovodík, anorganické kyseliny, oxid křemičitý
a oxid siřičitý
acido esafluorosilicico kyselina hexafluorokřemičitá
acido fosforico kyselina fosforečná
acido nitrico e sali kyselina dusičná a soli
acido peracetico kyselina peroctová
acido solforico kyselina sírová
acqua allo stato solido voda v pevném skupenství
acqua calda horká voda
acqua captata e depurata shromážděná
a upravená voda
acqua di colonia kolínské vody
acqua di rosa růžová voda
acqua distillata destilovaná voda
acqua minerale aromatizzata ochucené minerální vody
acqua minerale frizzante perlivá minerální
voda
acqua minerale minerální voda
acqua minerale non frizzante neperlivá minerální voda
acqua naturale přírodní voda
acqua non potabile užitková voda
acqua pesante, altri isotopi e loro composti
těžká voda, další isotopy a jejich sloučeniny
acqua potabile pitná voda
acquaragia minerale lakový benzín
acquari akvária
acque da toletta toaletní vody
adattatori adaptéry
adattatori di matracci per agitatori adaptér
na baňku pro třepačky
adattatori di trasparenti per scanner adaptér transparentních předloh pro skener
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agenti diagnostici diagnostika
agenti flocculanti flokulační činidla
agenti immunosoppressivi imunosupresiva
agenti organici tensioattivi organické povrchově aktivní prostředky
agenti sbrinatori prostředky k odmrazování
agenti sgrassanti odmašťovací činidla
aggraffatrici sešívačky
aggregati plniva do betonu
aghi a farafalla aspirační jehly
aghi di sutura sešívací jehly
aghi epidurali epidurální jehly
aghi fistola kanyla k hemodialýze
aghi hrotnice
aghi per amniocentesi jehly pro amniocentézu
aghi per anestesia jehly pro anestetika
aghi per arterie arteriální jehly
aghi per autopsia pitevní jehly
aghi per biopsia bioptické jehly
aghi per cucire o ferri da maglia e ditali šicí jehly a pletací jehlice a náprstky
aghi per cucire o ferri da maglia šicí jehly
nebo pletací jehlice
aghi per cucire šicí jehly
aghi per dialisi dialyzační jehly
aghi per iniezioni per imbalsamazione jehly do balzamovacích vstřikovačů
aghi per procedure radiologiche jehly pro
radiologické postupy
aghi per suture odontoiatriche zubolékařská šicí jehla
aghi per uso medico zdravotnické jehly
aghi, cuori, tiranti per scambi e deviatoi
hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní
přejezdový materiál pro výměny a křížení
aghi, fili o graffe da incisione per autopsia
pitevní nitě, jehly a svorky
agitatori e accessori třepačky a příslušenství
agitatori magnetici magnetické třepačky
agitatori meccanici mechanické třepačky
agitatori per incubazione inkubační třepačky
agrumi citrusové ovoce
alberghi e ristoranti ubytovací a restaurační
budovy
alberi a camme vačkové hřídele
alberi a gomito klikové hřídele
alberi di natale e altri insiemi di valvole
produkční kříže a další sestavy ventilů
alberi di natale per piattaforme petrolifere
produkční kříže pro ropné vrty
alberi di natale vánoční stromky
alberi di trasmissione převodové hřídele
alberi di trasmissione, a camme e a gomito
převodové, vačkové a klikové hřídele

alberi stromy
albicocche meruňky
album per campioni alba na vzorky
album per collezioni alba na sbírky
albumina albumin
alcol alkohol
alcol etilico ethylalkohol
alcoli grassi industriali technické mastné
alkoholy
alcoli monovalenti jednosytné alkoholy
alcoli, fenoli, fenolalcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati; alcoli grassi industriali alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro–
nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy
alcolici lihoviny
aldeide, chetone, perossidi organici e eteri
aldehydy, ketony, organické peroxidy
a ethery
alesatori odontoiatrici zubní rozšiřovače
alghe chaluhy
alghe marine řasy
alianti kluzáky
alimentatori continui nepřerušitelné zdroje
energie
alimentatori di documenti per scanner podavače dokumentů pro skener
alimentatori di lampade spouštěče svítidel
alimentatori discontinui přerušitelné zdroje
energie
alimentatori per lampade fluorescenti
spouštěče zářivek
alimenti enterali střevní výživa
alimenti in scatola e razioni militari potraviny v konzervách a polní dávky potravin
alimenti in scatola potraviny v konzervách
alimenti per animali da compagnia krmiva
pro zvířata v zájmovém chovu
alimenti per la colazione snídaňové pečivo
alimenti per neonati dětská výživa
allarmi antifurto e antincendio poplachová
zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru
alloggiamenti opláštění
alluminio hliník
alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio hliník, nikl, skandium, titan a vanad
alogenati metallici halogenidy kovů
alogenati metallici; ipocloriti, clorati e
perclorati halogenidy kovů; chlornany,
chlorečnany a chloristany
alogeno halogenidy
altalene a carosello per parchi ricreativi
houpačky vahadlové (dětské hřiště)
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altalene a sospensione per parchi ricreativi
houpačky (dětská hřiště)
altalene houpačky
alternatori alternátory
altoparlanti reproduktory
altre autovetture passeggeri jiná osobní vozidla
altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
altri contenitori jiné nádoby
altri derivati alogenati di idrocarburi další
halogenderiváty uhlovodíků
altri lavori di completamento di edifici
ostatní dokončovací stavební činnosti
altri lavori di installazione elettrica jiné
elektroinstalační práce
altri materiali da costruzione vari jiné různé stavební materiály
altri medicinali ginecologici jiná gynekologika
altri medicinali per il sistema nervoso jiné
léčivé přípravky pro centrální nervový systém
altri medicinali terapeutici jiné terapeutické
přípravky
altri servizi alberghieri jiné ubytovací služby
altri servizi di comunitá, sociali e personali
jiné služby pro veřejnost, sociální služby
a služby jednotlivcům
altri servizi di diagrafia další karotážní vyměřování
altri servizi di indagine sull'inquinamento
jiné služby související s vyšetřováním znečištění životního prostředí
altri servizi jiné služby
ambulanze ambulance
amidi e fecole škroby
amidi e prodotti amilacei škrobárenské výrobky
ammodernamento di attrezzature per
commutazione telefonica aktualizace
a zdokonalování telefonní sítě
ammoniaca amoniak
ammoniaca liquida kapalný amoniak
amperometri ampérmetry
amplificatori di frequenze audio nízkofrekvenční zesilovače
amplificatori zesilovače
ampolle di gelatina per il borraggio di
esplosivi gelové ampule pro ucpávání výbušnin
ampolle di vetro skleněné ampule
analgesici analgetika

analisi di indicatori ambientali diversa da
quelle per costruzioni analýza jiných ekologických ukazatelů než u stavby
analisi di indicatori ambientali per la
costruzione analýza ekologických ukazatelů pro stavbu
analizzatori analyzátory
analizzatori della velocitá del suono analyzátory rychlosti zvuku
analizzatori di dilatazione expanzometry
analizzatori di grani analyzátory zrn
analizzatori di mangimi analyzátory krmiv
analizzatori di vibrazioni analyzátory vibrací
analizzatori ematologici hematologické analyzátory
analizzatori chimici chemický analyzátor
analizzatori immunoenzimatici radioimunoanalytické přístroje
analizzatori spettrali analyzátor spektra
ananas ananasy
anatre kachny
ancore kotvy
anelli di rinforzo autoadesivi výztužné
kroužky
anelli elastici gumičky
anelli per ginnastica gymnastické kruhy
anelli, sigilli, fasce, aste e materiali di sigillatura gumičky, těsnění, pásky, latě
a pěchovače injektážní malty
anemometri anemometry
anestesia e rianimazione anestézie
a resuscitace
anestetici anestetika
angoli e sezioni úhelníky a profily
angoli úhelníky
anidride solforosa oxid siřičitý
animali piccoli drobná zvířata
anodi anody
anodi sacrificali galvanizační anody
antenne e riflettori antény a reflektory
antenne paraboliche satelitní paraboly
antenne satellitari satelitní antény
antenne televisive televizní antény
antibatterici per uso sistemico antibakteriální látky pro systémové použití
antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico antibiotika a chemoterapeutika
k užití v dermatologii
antidiarroici, antinfiammatori intestinali/agenti antinfettivi antidiarrhoika, intestinální antiinfektiva
antielmintici antihelmintika
antiemorragici antihemorrhagika
antiemorroidali per uso topico antihemoroidika pro vnější použití
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