Aluminijev klorhidrat chlorid-hydroxid
hliníku
Aluminijev klorid chlorid hlinitý
Aluminijev oksid oxid hlinitý
Aluminijev sulfat síran hlinitý
Aluminijevi kalcijevi fosfati fosfáty
hlinitovápenaté
Amfibijska plovila in ladje obojživelná
plavidla a lodě
Amino smole vgprimarnih
oblikah aminové pryskyřice v primárních
formách
Aminospojine sgkisikovo
funkcijo aminosloučeniny s kyslíkatou
funkcí
Amonijev klorid chlorid amonný
Amonijev sulfat síran amonný
Ampermetri ampérmetry
Ampule zggelom za izdelavo
razstreliva gelové ampule pro ucpávání
výbušnin
Analgetiki analgetika
Analitični ali znanstveni programski
paket balík programů pro analýzu a vědu
Analitični, znanstveni, matematični
programski paket ali programski paket
za napovedovanje balík programů pro
analýzu, vědu, matematiku a prognózy
Analiza okoljskih kazalnikov, razen za
gradbeništvo analýza jiných
ekologických ukazatelů než u stavby
Analiza okoljskih standardov za
gradbeništvo analýza ekologických
ukazatelů pro stavbu
Analizatorji krme analyzátory krmiv
Analizatorji žitnih zrn analyzátory zrn
Analizatorji analyzátory
Ananas ananasy
Ananasov sok ananasová šťáva
Anemometri anemometry
Anestetiki anestetika
Anestezija in reanimacija anestézie
a resuscitace
Angleški rogovi anglické rohy
Ankete ogzadovoljstvu kupcev průzkum
spokojenosti zákazníků
Anode anody
Anoraki větrovky s kapucí
Anorganske kisikove spojine anorganické
kyslíkaté sloučeniny
Anorganske kisline anorganické kyseliny
Antene in reflektorji antény a reflektory
Antibiotiki in kemoterapevtiki za
uporabo vgdermatologiji antibiotika
a chemoterapeutika k užití v dermatologii

Abrazivni materiali vgprahu ali
zrnu brusiva ve formě prášku nebo zrn
Absorbcijska sredstva za ustavljanje
krvavitev absorbovatelné prostředky
k zastavení krvácení
Acetilen acetylen
Adapterji za pasnice přírubové adaptéry
Adapterji adaptéry
Aditivi za cemente, malte ali
betone přísady do cementů, malt nebo
betonů
Aditivi za olja přísady do olejů
Adresarji adresáře
Agregati plniva do betonu
Agrokemični proizvodi agrochemické
výrobky
Akrilni polimeri vgprimarnih
oblikah akrylové polymery v primárních
formách
Aktivno oglje aktivní uhlí
Akumulatorji, primarne celice in
primarne baterije akumulátory,
galvanické články a baterie
Akustična oprema zvukařské vybavení
Akustični in projekcijski
mikroskopi akustické a projekční
mikroskopy
Akustični mikroskopi akustické
mikroskopy
Akvariji akvária
Alarmne naprave proti vlomu ali
požaru poplachová zařízení na ochranu
proti krádeži nebo požáru
Alarmni sistemi poplašné systémy
Albumi za vzorce alba na vzorky
Albumi za zbirke alba na sbírky
Albumi za znamke filatelistické
rychlovazače
Albumin albumin
Aldehidi, keton, organski peroksidi in
etri aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Alge chaluhy
Alkalijske kovine alkalické kovy
Alkalne baterije alkalické baterie
Alkohol alkohol
Alkoholne pijače alkoholické nápoje
Alternatorji alternátory
Altovski rogovi altové rohy
Altovski, baritonski, krilni in francoski
rogovi altové, barytonové a lesní rohy
a křídlovky
Aluminij hliník
Aluminij, nikelj, skandij, titan,
vanadij hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
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Aparati za analizo analytické přístroje
Aparati za biokemične
analize biochemické analyzátory
Aparati za čiščenje vode pod
pritiskom mycí vodní zařízení
Aparati za čiščenje vode přístroje k čištění
vody
Aparati za destilacijo, filtriranje ali
rektifikacijo destilační, filtrační nebo
rektifikační zařízení
Aparati za distribucijo in krmiljenje
elektrike elektrické rozvodné a řídicí
zařízení
Aparati za filtriranje in čiščenje
pijač přístroje k filtrování a čištění
nápojů
Aparati za filtriranje vode přístroje
k filtrování vody
Aparati za filtriranje vrtalnih
muljev vrtací zařízení s filtrací kalu
Aparati za filtriranje filtrační zařízení
Aparati za iskanje kovinskih
cevi detekční zařízení pro kovová potrubí
Aparati za iskanje lesa detekční zařízení
pro dřevo
Aparati za iskanje plastičnih
mas detekční zařízení pro plasty
Aparati za merjenje hrupa zařízení pro
měření hluku
Aparati za merjenje jakosti
zvoka zařízení pro měření zvuku
Aparati za merjenje pretoka zařízení pro
měření průtoku
Aparati za mešanje hrane kuchyňské
mixéry
Aparati za mletje hrane mixéry
Aparati za nevtralizacijo vonja zařízení
pro odstraňování zápachu
Aparati za odkrivanje bomb zařízení pro
detekci bomb
Aparati za odkrivanje in analizo snímací
a analytické aparáty
Aparati za odkrivanje napak přístroje pro
detekci závad
Aparati za odkrivanje plina přístroje pro
detekci plynu
Aparati za odkrivanje snímací přístroje
Aparati za odzračevanje odvzdušňovací
zařízení
Aparati za ogrevanje
prostorov elektrické přístroje pro
vytápění prostoru
Aparati za ogrevanje tal elektrické
přístroje pro vytápění půdy
Aparati za omejevanje
hitrosti omezovače rychlosti

Antidiaroiki, protivnetna in
protimikrobna zdravila antidiarrhoika,
intestinální antiinfektiva
Antiepileptiki antiepileptika
Antihelmintiki antihelmintika
Antihemoragiki antihemorrhagika
Antihemoroidiki za lokalno
zdravljenje antihemoroidika pro vnější
použití
Antihipertenzivi antihypertenziva
Antihistaminiki za sistemsko
zdravljenje antihistaminika pro
systémové užití
Antimikotiki za sistemsko
zdravljenje antimykotika pro systémové
použití
Antimikotiki za sistemsko zdravljenje,
cepiva, zdravila zgdelovanjem na
novotvorbe in
imunomodulatorji antiinfektiva pro
systémové užití, očkovací látky,
antineoplastika a imunomodulátory
Antiparazitiki, insekticidi in
repelenti antiparasitika, insekticidy
a repelenty
Antiparkinsoniki antiparkinsonika
Antiprotozoiki antiprotozoika
Antipsoriatiki antipsoriatika
Antirefleksijski zasloni ochrana proti
vyzařování monitorů
Antiseptiki in dezinficiensi antiseptika,
dezinficiencia
Antiserumi antiséra
Antitrombotiki antitrombotika
Aparati in oprema za razvijanje
filmov přístroje a zařízení pro vyvolávání
filmu
Aparati in oprema, namenjena za
demonstriranje přístroje a zařízení
určené k demonstračním účelům
Aparati iz optičnih vlaken přístroje
z optických vláken
Aparati za analize vgkemiji chemický
analyzátor
Aparati za analizo imunske
reakcije radioimunoanalytické přístroje
Aparati za analizo krvi analyzátory krve
Aparati za analizo mleka analyzátory
mléka
Aparati za analizo
raztezanja expanzometry
Aparati za analizo
vghematologiji hematologické
analyzátory
Aparati za analizo vibracij analyzátory
vibrací
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Aparati za pomanjševanje fotografické
přístroje zmenšovací
Aparati za povečevanje fotografické
přístroje zvětšovací
Aparati za predelavo hrane kuchyňské
roboty
Aparati za pretvarjanje
avdiofrekvenčnih signalov audiokmitočtové přístroje na přeměnu signálu
Aparati za preverjanje in
preskušanje kontrolní a zkušební
přístroje
Aparati za razprševanje plinov zařízení
pro rozptylování plynu
Aparati za razsoljevanje destilační
zařízení
Aparati za reprodukcijo zvoka zvukové
reprodukční přístroje
Aparati za snemanje ali reprodukcijo
slike přístroje pro nahrávání a reprodukci
obrazu
Aparati za snemanje glasu přístroje pro
záznam hlasu
Aparati za snemanje zvoka přístroje pro
záznam zvuku
Aparati za striženje střihačky na vlasy
Aparati za teletekst teletextové přístroje
Aparati za video reprodukcijo přístroje
pro reprodukci obrazu
Aparati za zvočno ali vizualno
signalizacijo zvukové a vizuální
signalizační přístroje
Apno vápno
Arašidno maslo arašídové máslo
Arbitražne in poravnalne
storitve arbitráže a smírčí řízení
Argon argon
Arheološke storitve archeologické služby
Arhitekturne storitve in storitve
geodetskega nadzora architektonické
služby a stavební dozor
Arhitekturne storitve in zgnjimi
povezane storitve architektonické
a související služby
Arhitekturne storitve vgzvezi
sgpovršinami na
prostem architektonické služby pro
venkovní prostory
Arhitekturne storitve vgzvezi
sgstavbami architektonické služby pro
budovy
Arhitekturne storitve vgzvezi zgdozidavo
stavb architektonické služby pro
přístavbu budov

Arhitekturne, inženirske in geodetske
storitve architektonické, technické
a zeměměřičské služby
Arhitekturne, inženirske in
projektantske storitve architektonické,
technické a plánovací služby
Arhivski regali archivační police
Armirana obloga pancéřování
Armirani transporterji za
rudarstvo pancéřové dopravníky (AFCS)
pro hornictví
Aromatične polikarboksilne in
karboksilne kisline aromatické
polykarboxylové a karboxylové kyseliny
Aromatiziran jogurt ochucený jogurt
Aromatizirane mineralne vode ochucené
minerální vody
Artičoke artyčoky
Artilerija dělostřelecké zbraně
Asfalt přírodní asfaltové směsi
Aspiratorji za trupla aspirátory pro
márnice
Astronomski in optični
instrumenti astronomické a optické
nástroje
Atlasi atlasy
Avdio kasete audiokazety
Avdiofrekvenčni
ojačevalniki nízkofrekvenční zesilovače
Avdiometri audiometry
Avdiovizualna oprema audiovizuální
přístroje
Avdiovizualne potrebščine audiovizuální
materiály
Avkcijske storitve aukční služby
Avkcijski programski paket balík
programů pro aukce
Avokado avokádo
Avtobusi in potovalni avtobusi autobusy
a autobusy pro dálkovou přepravu
Avtobusi za javni promet autobusy
veřejné dopravy
Avtodomi pojízdná obydlí
Avtoklavi autoklávy
Avtomati za pijačo prodejní automaty na
nápoje
Avtomatični sistemi
etiketiranja automatické štítkovací
systémy
Avtomatizirane mizice za
mikroskope automatické podstavce
mikroskopů
Avtomatski podajalci brisač automatické
dávkovače papírových ručníků
Avtomatski razdeljevalci
mila automatické dávkovače mýdla

3

a ostatní bezmotorové prostředky pro
létání
Baloni, zaboji za steklenice, pletenke in
vretena demižony, přepravky na lahve,
flakony a navíjecí bubny
Balonski katetri balónkové katétry
Balzam za ustnice balzám na rty
Balzami balzámy
Banane banány
Bančne in investicijske
storitve bankovnictví a investiční služby
Bančne storitve bankovnictví
Bankovci bankovky
Baretke barety
Barij baryum
Baritonski rogovi barytonové rohy
Barometri barometry
Barvanje in označevanje cestnih
površin nátěry povrchu silnic
Barvanje in označevanje parkirišč nátěry
povrchu parkovišť
Barvanje strehe in nanašanje drugih
premazov nátěry střech a jiné nátěrové
práce
Barvanje strehe nátěry střech
Barve in pigmenti barviva a pigmenty
Barve in stenske obloge nátěry a krycí
materiály na stěny
Barve vgkompletih barvy v soupravách
Barve za črkoslikarstvo písmomalířské
barvy
Barve za označevanje cest silniční barvy
Barve za umetniško slikarstvo barvy pro
uměleckou malbu
Barve barvy
Barvice barevné tužky
Barvila barviva
Barvni televizorji barevné televize
Barvni video monitorji barevné video
monitory
Basi kontrabasy
Baterije kondenzatorjev kondenzátorové
baterie
Baterije za srčne spodbujevalnike baterie
pro kardiostimulátory
Baterije baterie
Bazalt čedič
Baze za bejzbol baseballové mety
Bela olja in tekoči parafini bílé oleje
a medicinální oleje
Bela olja bílé oleje
Bela riba šprot obecný
Bele table in magnetne table bílé
a magnetické tabule
Beležka stenografický blok
Beli sladkor bílý cukr

Avtomatski stroji za izdajo
bankovcev bankomaty
Avtomatski stroji za prodajo
blaga prodejní automaty na různé zboží
Avtomatski stroji za prodajo sanitarnih
izdelkov prodejní automaty
s hygienickým zbožím
Avtomatski stroji za prodajo
znamk prodejní automaty na známky
Avtomatski stroji za prodajo prodejní
automaty
Avtomatsko pobiranje
voznine automatický výběr poplatků
Avtomobilski deli automatické prvky
Avtopsijske delovne postaje ali
pribor pitevní pracovní stanice se
zařízením na jímání tělních tekutin
a příslušenství
Avtopsijske deske pitevní podložky pod
tělo
Avtopsijski komplet za kužne
bolezni pitevní protiinfekční soupravy
Avtopsijski podporniki za glavo pitevní
opěrky pod hlavu
Avtopsijski podporniki za glavo, deske
ali viseče tehtnice pitevní opěrky pod
hlavu, podložky pod tělo a závěsné váhy
Avtopsijski vakuumski aspiratorji za
tekočine pitevní vakuové aspirátory nebo
tubičky na shromažďování tekutin
Avtotelefoni telefony do automobilů
Azidi azidy
Badminton vybavení na badminton
Bagranje in črpanje na napravah za
pripravo vode bagrovací a čerpací práce
při výstavbě úpraven vody
Bagranje in črpanje bagrovací a čerpací
práce
Bajoneti bajonety
Baker měď
Bakrov hidroksid hydroxidy mědi
Bakrove rude měděné rudy
Balarji za pobiranje in povezovanje
vgbale sběrací lisy
Balarji za seno in krmo lisy na seno
a krmiva
Balast štěrkopísek
Baloni (za tekočine) demižony
Baloni in pletenke demižony a flakony
Baloni in vodljivi
zrakoplovi horkovzdušné a řiditelné
balóny
Baloni balóny
Baloni, vodljivi zrakoplovi in drugi
zrakoplovi brez pogona horkovzdušné
balóny, řiditelné balóny a vzducholodě
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