Aċċessorji tal-bini drobný stavební materiál
a příslušenství
Aċċessorji tal-boxxla příslušenství ke kompasům
Aċċessorji tal-cable kabelové příslušenství
Aċċessorji tal-ħbura "wire" għat-tqandil talmerkanzija lanové příslušenství pro manipulaci
se zbožím
Aċċessorji tal-ħwejjeġ oděvní doplňky
Aċċessorji tal-kateraturi doplňky ke katétrům
Aċċessorji tal-kompjuter počítačová příslušenství
Aċċessorji tal-pajpijiet potrubní tvarovky
Aċċessorji tal-welding příslušenství ke sváření
Aċċessorji tat-tisfija drenážní doplňky
Aċċessorji tat-tractors příslušenství pro traktory
Aċċessorji tax-xemgħa tas-siġilli příslušenství
k pečetnímu vosku
Aċċessorji u komponenti għat-tagħmir tal-feks
příslušenství a komponenty k faxovým zařízením
Aċċessorji vidjow għall-mikroskopji video
doplňky k mikroskopům
Aċidi ħexa-floroċiliċi kyselina hexafluorokřemičitá
Aċidi inorganiċi anorganické kyseliny
Aċidi karboxiliċi karboxylové kyseliny
Aċidi monokarboxiliċi mhux-saturati u lkomponenti nenasycené monokarboxylové
kyseliny a sloučeniny
Aċidi mxaħħma monokarboliċi industrijali
technické monokarboxylové mastné kyseliny
Aċidi poli-forsforiċi kyseliny polyfosforečné
Aċidi polikarboliċi aromatiċi u aċudu karboxiliċi
aromatické polykarboxylové a karboxylové
kyseliny
Aċidi Saliċiki kyseliny salicylové
Aċidi sulfonitriċi směs kyseliny sírové a dusičné
Aċidu aċetiku kyselina octová
Aċidu fosforiku kyselina fosforečná
Aċidu nitriku u mluħa nitriċ kyselina dusičná
a soli
Aċidu peraċetiku kyselina peroctová
Aċidu sulfuriku kyselina sírová
Aċitilena acetylen
Adattaturi bil-ħanek přírubové adaptéry
Adattur tal-flask għax-xejkers adaptér na baňku
pro třepačky
Adatturi adaptéry
Adatturi tal-film għall-iskener adaptér
transparentních předloh pro skener
Adatturi u interfaces Personal Computer
Memory Card International Association
(PCMCIA) adaptéry a rozhraní PCMCIA
(mezinárodní asociace pro paměťové karty
osobních počítačů)
Adessivi lepidla
Adessivi għaż-żjut přísady do olejů
Adittivi għas-siment, tajn u konkrit přísady do
cementů, malt nebo betonů
Adittivi kimiċi chemické přísady
Aerosols aerosoly
Aerosols u kimika f'għamla ta' diska aerosoly
a chemické látky ve tvaru disků
Aġenti antitrombotiċi antitrombotika
Aġenti diagnostiċi diagnostika
Aġenti finalizzaturi přípravky k úpravě povrchu,
k apretování

"Bridge plugs" (oġġetti użati fl-industra taż-żejt)
mechanické můstky
Abbozzi ta' pjanijiet (sistemi u integrazzjoni)
studie (zařízení a integrace)
Abbressivi naturali přírodní brusiva
Aċċeleraturi lineari lineární urychlovače
Aċċelleraturi tal-partiċelli urychlovače částic
Aċċessjorji għall-logħob příslušenství k hrám
Aċċessorji příslušenství
Aċċessorji (għamara) zařízení interiéru
Aċċessorji biex iżommu l-karti wieqfa għall-qari
(copy holders) držáky kopií
Aċċessorji dentali u profilassiċi zubolékařské
profylaktické doplňky
Aċċessorji elettriċi elektrická příslušenství
Aċċessorji fotografiċi għall-mikroskopji foto
doplňky k mikroskopům
Aċċessorji fotografiċi jew vidjow għallmikroskopji foto a video doplňky
k mikroskopům
Aċċessorji għal strumenti tal-meteoroloġija
příslušenství meteorologických zařízení
Aċċessorji għal xkupi bil-vakwu příslušenství
k vysavačům
Aċċessorji għal-laminazzjoni laminovací potřeby
Aċċessorji għal-lavanji bojod příslušenství
k bílým tabulím
Aċċessorji għall-entrar tad-dejta příslušenství pro
vkládání dat
Aċċessorji għall-identifikazzjoni personali
příslušenství pro osobní identifikaci
Aċċessorji għall-iggranfar għall-ġinnsatika
gymnastické pomůcky ke šplhu
Aċċessorji għall-iskener příslušenství ke skenerům
Aċċessorji għall-istrumenti bil-kordi příslušenství
strunných hudebních nástrojů
Aċċessorji għall-istrumenti mużikali příslušenství
hudebních nástrojů
Aċċessorji għall-istrumenti tal-perkussjoni
příslušenství bicích hudebních nástrojů
Aċċessorji għall-provvisti ta' l-elettriku síťové
příslušenství
Aċċessorji għat-tagħmir awdjo příslušenství
audiosystémů
Aċċessorji għat-tindif tal-kompjuter čisticí
příslušenství k počítačům
Aċċessorji insulati tal-cable příslušenství pro
izolované kabely
Aċċessorji jew reċipjenti għaż-żamma tat-timbri
držáky na kancelářská razítka
Aċċessorji jew strumenti għall-għads potápěčské
přístroje a příslušenství
Aċċessorji nterni tal-bini vnitřní vybavení budov
Aċċessorji ta' l-apparat tal-ħoss u tal-video
příslušenství pro zvuková a video zařízení
Aċċessorji ta' l-endodestrija endodontické
doplňky
Aċċessorji ta' l-għamara varji různé vybavení
interiérů
Aċċessorji ta' l-ilbies tax-xogħol doplňky
k pracovním oděvům
Aċċessorji ta' l-impressjoni dentali zubolékařské
otiskovací pomůcky
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Aġenti flokkulanti flokulační činidla
Aġenti immunosupressivi imunosupresiva
Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema tar-reninanġjotensin látky ovlivňující reninangiotensinový systém
Aġenti organiċi attivi fl-uċuħ organické
povrchově aktivní prostředky
Aġenti ta' l-antineoplastika antineoplastika
Aġenti ta' l-antineoplastika u ta' limmunomodulaturi antineoplastika
a imunomodulátory
Aġenti ta' l-ibblokkar beta beta blokátory
Aġenti tat-tifi tan-nar činidla do hasících přístrojů
Aġenti tat-tneħħija tas-silġ prostředky
k odmrazování
Aġenti tat-tneħħija taż-żjut odmašťovací činidla
Aġġornament tan-network síťové upgrade
Aggregati plniva do betonu
Aircraft-carriers letadlové lodě
Ajrupjanti għal skopijiet speċjalizzati letadla pro
zvláštní účely
Ajruplani letouny
Ajruplani bi gwienaħ fissi letouny s pevnými
křídly
Ajruplani għall-bumbardament (bomber)
bombardovací letadla
Ajruplani tal-ġlied (fighter) bojová letadla
Ajruplani tal-ġlied u tal-bombi/għall-attakki fuq
l-art stíhací bombardovací letadla/letadla
pozemního útoku
Akkordjans akordeony
Akkumulaturi elettriċi elektrické akumulátory
Akkumulaturi ta' l-aċidu biċ-ċomb olověné
akumulátory
Akkumulaturi tal-litju lithiové akumulátory
Akkumulaturi tan-nikil bil-kadmju niklkadmiové akumulátory
Akkumulaturi tan-nikil-ħadid ocelo-niklové
akumulátory
Akkumulaturi, ċelloli primarji u batteriji
primarji akumulátory, galvanické články
a baterie
Akkwarji akvária
Albumina albumin
Albums għall-kampjuni alba na vzorky
Albums għall-kollezzjonijiet alba na sbírky
Alcohol ignition lock alkoholový imobilizér
Aldeħidi, ketonju, perossidi organiċi u eteri
aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery
Alki chaluhy
Alki tal-baħar řasy
Alkoħol alkohol
Alkoħol monoidriċi jednosytné alkoholy
Alkoħol mxaħħma industriali technické mastné
alkoholy
Alkoħoli, fenoli, alkoħol-fenoli u d-derivattivi
aloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew
nitrosazzjati tagħhom, alkoħol mxaħħma
industriali alkoholy, fenoly, fenolalkoholy
a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo
nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy
Allarmi tal-ħallelin u tan-nar poplachová zařízení
na ochranu proti krádeži nebo požáru
Allokazzjonijiet għall-familji rodinné přídavky

Allokazzjonijiet għat-tfal přídavky na děti
Aloginati tal-metalli halogenidy kovů
Aloġinati tal-metalli, ipokloridi, klorati
u perklorati halogenidy kovů; chlornany,
chlorečnany a chloristany
Alternaturi alternátory
Aluminju hliník
Aluminju, nikil, skandju, titanju u vanadju
hliník, nikl, skandium, titan a vanad
Ambulanzi ambulance
Ammeteri ampérmetry
Amministrazzjoni ambjentali řízení v oblasti
životního prostředí
Amministrazzjoni elettronika tad-data (EDM)
elektronická správa dat (edm)
Amministrazzjoni tal-flotta tal-vetturi, servizzi
ta’ tiswija u manutenzjoni řízení vozového
parku, opravy a údržba
Ammonja amoniak
Ammonja likwida kapalný amoniak
Amplifikaturi zesilovače
Amplifikaturi tal-frekwanza awdjo
nízkofrekvenční zesilovače
Ampuli tal-ħġieġ skleněné ampule
Ampulu gelinati għall-użu għal-limitazzjoni ta' lesplussivi gelové ampule pro ucpávání výbušnin
Analġesiċi analgetika
Analiżi ta' l-indikaturi ambjentali għajr għallkostruzzjoni analýza jiných ekologických
ukazatelů než u stavby
Analiżi ta' l-indikaturi ambjentali għallkostruzzjoni analýza ekologických ukazatelů pro
stavbu
Analiżi teknika jew servizzi ta' konsulenza
technické testování a poradenství
Analizzatur ta' l-ispettru analyzátor spektra
Analizzaturi analyzátory
Analizzaturi bio-kimiċi biochemické analyzátory
Analizzaturi ta' l-espanzjoni expanzometry
Analizzaturi ta' l-għalf analyzátory krmiv
Analizzaturi ta' l-immuno-assaġġ
radioimunoanalytické přístroje
Analizzaturi tad-demm analyzátory krve
Analizzaturi tal-ħalib analyzátory mléka
Analizzaturi tal-ħematoloġija hematologické
analyzátory
Analizzaturi tal-kemistrija chemický analyzátor
Analizzaturi tal-qamħ analyzátory zrn
Analizzaturi tal-veloċità tal-ħoss analyzátory
rychlosti zvuku
Analizzaturi tal-vibrazzjoni analyzátory vibrací
Ananas ananasy
Anastesija u risuxxitazzjoni anestézie
a resuscitace
Anemometri anemometry
Anestetiċi anestetika
Angoli úhelníky
Angoli u sezzjonijiet úhelníky a profily
Anki kotvy
Annimali żgħar drobná zvířata
Anodi anody
Anodi sagrifiċjali galvanizační anody
Anorak větrovky s kapucí
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Antaċċjoli ornamentali prýmkařské ornamentální
lemování
Antenni bid-dawl majáky
Antenni tas-satellita satelitní antény
Antenni tat-televiżjoni televizní antény
Antenni u rifletturi antény a reflektory
Anti batterjali għall-użu sistematiku
antibakteriální látky pro systémové použití
Anti mikotiċi għall-użu sistematiku antimykotika
pro systémové použití
Anti virali għall-użu sistematiku antivirotika pro
systémové použití
Antibijotiċi u kematerapewtiċi għall-użu
dermatoloġiku antibiotika a chemoterapeutika
k užití v dermatologii
Anti-elminitiċi antihelmintika
Anti-emoradjali għall-użu topiku
antihemoroidika pro vnější použití
Anti-funġikali għall-użu dermatoloġiku
antimykotika k užití v dermatologii
Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku,
u vaċċini antiinfektiva pro systémové užití
a očkovací látky
Anti-infettivi ġenerali għall-użu sistematiku,
vaċċini, antineoplastika u aġenti
immunomodulaturi antiinfektiva pro systémové
užití, očkovací látky, antineoplastika
a imunomodulátory
Anti-infettivi u anti-settiċi ginekaloġiċi
gynekologika, antiinfektiva a antiseptika
Anti-istamini għal użu sistematiku
antihistaminika pro systémové užití
Anti-miko-batterjali tuberkulostatika
Antiperspiranti antiperspiranty
Antipertensivi antihypertenziva
Antipileptiċi antiepileptika
Anti-protożali antiprotozoika
Antipsorjatiċi antipsoriatika
Antisera antiséra
Antisettiċi u disinfettanti antiseptika,
dezinficiencia
Aparrat għal-refriġerazzjoni kummerċjali
komerční chladící zařízení
Apparat awdjo-viżiv audiovizuální přístroje
Apparat awtomatiku għall-ġbir tan-noll
automatický výběr poplatků
Apparat bi sħana instantanja ta' l-ilma jew
tankijiet tal-ħażna ta' l-ilma u apparat li
jsaħħan bl-immersjoni elektrické průtokové
nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné
ohřívače
Apparat bio-mediku biomedikální zařízení
Apparat b'linja li jgħaddi mill-għoli zařízení pro
visuté jednokolejné dráhy
Apparat BOP zařízení pro prevenci exploze (bop)
Apparat domestiku tat-tisjir přístroje na vaření
používané v domácnostech
Apparat domestiku tat-tisjir jew tas-sħana
zařízení domácnosti pro vaření nebo topení
Apparat edukattiv vzdělávací vybavení
Apparat elettriku domestiku għat-tinfid, ħdejjed
tal-mogħdija elektrická zařízení domácností pro
čištění a žehlení

Apparat elettriku għal telefonija bil-linja jew
telegrafija bil-linja elektrické přístroje pro
telefony nebo telegrafické
Apparat elettriku tas-sħana ta' l-ispazju
elektrické přístroje pro vytápění prostoru
Apparat elettriku tas-sħana tal-ħamrija
elektrické přístroje pro vytápění půdy
Apparat elettriku tas-sinjalar għall-magni
elektrická signalizační zařízení pro motory
Apparat elettro-mekkaniku elektromechanická
zařízení
Apparat elettroniku elektronická zařízení
Apparat elettro-tekniku elektrotechnická zařízení
Apparat fotografiku fotografické vybavení
Apparat fotografiku għat-tkabbir fotografické
zvětšovací přístroje
Apparat gas-sejbien tal-gass zařízení pro detekci
plynů
Apparat għad-dawl ta' l-emerġenza pohotovostní
osvětlovací zařízení
Apparat għad-dendil tal-katusi tal-kisi závěsy
pro opláštění
Apparat għad-dendil tal-kisi zařízení pro závěs
lineru
Apparat għad-dendil tal-kisi tal-bjar závěsy
lineru
Apparat għad-dentil tal-linja tat-tajn zařízení
k zavěšení výplachového potrubí
Apparat għad-dwal tat-toroq zařízení pouličního
osvětlení
Apparat għal konferenza bil-video zařízení pro
videokonference
Apparat għal kontra l-irvellijiet vybavení pro
zásahy proti výtržnostem
Apparat għal switching diġitali digitální spínací
zařízení
Apparat għal switching telefoniku jew
telegrafiku telefonické nebo telegrafické spínací
přístroje
Apparat għal taħriġ minn fuq l-art tat-titjir
pozemní letecké trenažéry
Apparat għal taħt il-baħar podmořská zařízení
Apparat għal tqandil mekkaniku mechanická
zařízení pro manipulaci
Apparat għal-laboratorji fotografiċi zařízení pro
fotografické laboratoře
Apparat għall-analiżi tad-duħħan přístroje pro
analýzu kouře
Apparat għall-barra mill-art zařízení pro práci na
moři
Apparat għall-estrazzjoni tad-duħħan zařízení
pro odsávání kouře
Apparat għall-ftuħ tal-bottijiet otvíráky na
konzervy
Apparat għall-ġarr ta' l-għodod tal-laboratorju
držáky laboratorních potřeb
Apparat għall-ġarr tal-kadavri zařízení na
přepravu těl
Apparat għall-għadd taż-żrieragħ počítačky
semen
Apparat għall-għads biċ-ċilindru jew bil-pajp
potápěčská výstroj a šnorchlovací vybavení
Apparat għall-ġonna u tal-logħob tat-tfal zařízení
parků a hřišť
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Apparat għall-ħasil tal-mini stroje na mytí tunelů
Apparat għall-ħoss, reġistrar tal-video
u riproduzzjoni přístroje pro nahrávání
a reprodukci zvuku a obrazu
Apparat għall-ibilanċjar tar-roti zařízení
k vyvažování kol
Apparat għall-iffiltrar ta' l-ilma přístroje
k filtrování vody
Apparat għall-iffiltrar tat-tajn tat-tħaffir vrtací
zařízení s filtrací kalu
Apparat għall-iffiltrar u l-ippurifikar tax-xorb
přístroje k filtrování a čištění nápojů
Apparat għall-ikkundizzjonar ta' l-arja
klimatizační zařízení
Apparat għall-imbuttar tal-vaguni tal-minieri,
lokomottivi jew travestaturi tal-vaguni důlní
posunovací vozíky a lokomotivní nebo vagónové
dopravníky
Apparat għall-immarkar tat-toroq zařízení pro
silniční značení
Apparat għall-ipproċessar tal-ħama' zařízení pro
zpracovávání kalu
Apparat għall-ipproċessar tar-raġġi X
rentgenová vyvolávací zařízení
Apparat għall-ipprospettar ġeoloġiku geologické
průzkumné přístroje
Apparat għall-ippurifikar ta' l-ilma přístroje
k čištění vody
Apparat għall-irkupru tas-sħana zařízení pro
využití odpadního tepla
Apparat għall-isports fl-estern potřeby pro
venkovní sporty
Apparat għall-istima ta' l-istruttura přístroje na
odhad struktury
Apparat għall-istima tas-saħħa přístroje na odhad
síly
Apparat għall-ittestjar tal-bjar zařízení pro
testovací sondy
Apparat għall-kejl tan-nixxija zařízení pro měření
průtoku
Apparat għall-kejl tar-radjazzjoni přístroje pro
měření radiace
Apparat għall-kontroll mill-bogħod permezz tarradju rozhlasové přístroje pro dálkové řízení
Apparat għall-kontroll tat-traffiku bl-ajru
zařízení pro řízení letového provozu
Apparat għall-kontroll tat-turbini talġenerazzjoni řídící zařízení pro turbogenerátory
Apparat għall-koperti "loose-leaf" jew
dokumenti součásti rychlovazačů nebo pořadačů
Apparat għall-manifattura taż-żraben zařízení
pro výrobu obuvi
Apparat għall-manutenzjoni tal-postijiet tallogħob zařízení pro údržbu areálů
Apparat għall-manutenzjoni tat-toroq zařízení
pro silniční údržbu
Apparat għall-monitoraġġ tal-kontaminazzjoni
přístroje pro kontrolu kontaminace
Apparat għall-osservazzjoni tas-superfiċi
zařízení na sledování povrchu
Apparat għall-osservazzjoni tas-superfiċi talpreċipitazzjoni jew l-evaporazzjoni zařízení na
sledování srážek nebo vypařování na povrchu

Apparat għall-osservazzjoni tas-superfiċi tarradjazzjoni solari zařízení na sledování
slunečního záření na povrchu
Apparat għall-osservazzjoni tas-superfiċi tar-riħ
zařízení na sledování větru na povrchu
Apparat għall-osservazzjoni tas-superfiċi tattemperatura jew l-umdità zařízení na sledování
teplot nebo vlhkosti na povrchu
Apparat għall-pixxini ta' l-għawm zařízení pro
bazény
Apparat għall-pontijiet tal-benneja zařízení pro
lešení
Apparat għall-użu fil-bjar taż-żejt podzemní
zařízení
Apparat għall-vetturi ta' l-emerġenza zařízení
pro pohotovostní vozidla
Apparat għall-wiri mill-ġdid tal-video přehrávací
videopřístroje
Apparat għal-siegħat flessibbli tax-xogħol systém
pro pohyblivou pracovní dobu
Apparat għal-switching telefoniku telefonní
spínací přístroje
Apparat għar-riċeviment tar-radjo-telefonija
u r-radjo-telegrafija přijímací přístroje pro
radiotelefonii a radiotelegrafii
Apparat għar-rikonoxximent ottiku ta' karattri
optická zařízení pro rozeznávání znaků
Apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss zvukové
reprodukční přístroje
Apparat għas-sejbien ta' ħsarat přístroje pro
detekci závad
Apparat għas-sejbien ta' likwidi přístroje pro
detekci kapalin
Apparat għas-sejbien tad-direzzjoni zařízení pro
vyhledávání směru
Apparat għas-sejbien tad-drogi přístroj pro
detekci drog
Apparat għas-sejbien tad-duħħan přístroje pro
detekci kouře
Apparat għas-sejbien tal-gass přístroje pro detekci
plynu
Apparat għas-sħana tal-platti ohřívače talířů
Apparat għas-siġillar těsnící zařízení
Apparat għat-taħriġ fil-putting (putting partner)
cvičné zařízení pro patování
Apparat għat-tħaffir ta' spieri hloubící stroje
Apparat għat-tħaffir tal-blat zařízení pro vrtání
skal
Apparat għat-tħaffir taż-żejt zařízení pro vrtání
ropy
Apparat għat-tifi tan-nar hasičské vybavení
Apparat għat-tindif bl-ilma presurizzat mycí
vodní zařízení
Apparat għat-tisħin tad-demm u l-fluwidi
ohřívání krve a tekutin
Apparat għat-tixrid tal-gass zařízení pro
rozptylování plynu
Apparat għat-tkabbir tal-memorja rozšíření
paměti
Apparat għat-tlugħ u l-ittrattar zdvihací
a manipulační zařízení
Apparat għat-tneġġija ta' l-umdità vysoušeče
Apparat għat-tneħħija ta' l-istejpils odstraňovače
sešívacích svorek
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