Abbau von Gerüsten demontáž lešení
Abbauarbeiten für Militäranlagen demontážní práce na vojenských
zařízeních
Abbauarbeiten für Sicherheitsanlagen demontážní práce na bezpečnostních
zařízeních
Abbauarbeiten demontážní práce
Abbeizmittel odstraňovač nátěrů
Abbildungssoftwarepaket balík programů
pro tvorbu map
Abblendschalter spínače stmívačů
Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten demolice a zemní práce
Abbruch von Ölbohrplattformen vyřazení a likvidace ropných plošin
Abbrucharbeiten demoliční práce
Abbrucharbeiten, Baureifmachung und
Abräumung demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
Abdämmungsmaßnahmen an Bohrlöchern uzavírání vrtných šachet
Abdichtungs- und Dämmarbeiten izolační práce
Abdichtungsarbeiten gegen Wasser izolace proti vodě
Abfallanalyse analýza odpadů
Abfallcontainer und -körbe kontejnery
a nádoby na odpad a odpadky
Abfallcontainer kontejnery na odpadový
materiál
Abfälle aus der Zuckergewinnung odpady z výroby cukru
Abfalltonnen barely na odpad
Abfallumschlagstelle vodní výměníkové
stanice
Abfallverbrennungsöfen spalovny odpadů
Abfertigungssystem dispečingové systémy
Abfuhr von radioaktiven Abfällen sběr
radioaktivního odpadu
Abfüllwaagen převažovače
Abgeschirmte Kabel stíněné kabely
Abholdienst für Wäsche sběr prádla
Abholung von Siedlungsabfällen sběr odpadu
Ablaufroste kanálové poklopy
Ablaugen aus der Herstellung von Holzhalbstoffen odpadní výluhy z výroby
buničiny ze dřeva
Abnahme der Fahrprüfung řidičské
zkoušky
Abonnementdienste předplatitelské služby
Abräumungsarbeiten práce na vyklízení
staveniště

Abrechnungsmaschinen und Registrierkassen účtovací stroje a pokladny
Absätze podpatky
Abscheider odlučovače
Abschirmungen obrazovky
Abschleppwagen odtahová vozidla
Abschneideventile nožové ventily
Absetzanlagen usazovací zařízení
Abtragen von verseuchtem Boden odvoz
kontaminované půdy
Abtropfgestelle sušáky
Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
Abwasserbeseitigung likvidace odpadních
vod
Abwasserhauptleitungen kanalizační systém
Abwasserleitungen odvodňovací potrubí
Abwasserpumpen čerpadla na odpadní
vody
Abwasserreinigungsanlage kanalizační
zařízení
Abwassersammlung sbírání odpadních
vod
Abwassertankwagen cisternová vozidla na
fekálie
Abwracken von Fahrzeugen vyřazení
a likvidace vozidel
Abwracken von Schienenfahrzeugen vyřazení a likvidace železničních vozů
Abwracken von Schiffen vyřazení a likvidace lodí
Abzeichen aus Spinnstoffen textilní odznaky
Abziehbilder obtisky
Abzugsrohre kanalizační potrubí
Acetylen acetylen
Acrylpolymere in Primärformen akrylové polymery v primárních
formách
Acrylsäure-Ester estery kyseliny akrylové
Acyclische gesättigte Kohlenwasserstoffe nasycené acyklické uhlovodíky
Adapter adaptéry
Addiermaschinen sčítací stroje
Additive für Öle přísady do olejů
Additive für Zement, Mörtel oder Beton přísady do cementů, malt nebo betonů
Administrative Dienste im Bereich
Fremdenverkehr administrativní služby
vztahující se k cestovnímu ruchu
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Alkoholfreie Getränke nealkoholické nápoje
Alkoholische Getränke alkoholické nápoje
Alkohol-Zündschlosssperre alkoholový
imobilizér
Alle übrigen nicht therapeutischen Mittel všechny jiné neléčebné přípravky
Alle übrigen therapeutischen Mittel jiné
terapeutické přípravky
Allgemeine Managementberatung všeobecné podnikové poradenství
Allgemeine paketorientierte Funkdienste
(GPRS) služby GPRS
Allgemeine Personaldienstleistungen für
die öffentliche Verwaltung personální
služby pro vládní instituce
Allgemeine und berufliche Bildung vzdělávání a školení
Alpha-Beta-Zähler měřiče záření alfa
a beta
Alphazähler měřiče záření alfa
Altenfürsorgeleistungen sociální zařízení
pro starší občany
Altersvorsorge (Gruppenversicherungen) skupinové důchodové zabezpečení
Altersvorsorge důchodové zabezpečení
Althörner altové rohy
Althörner, Baritonhörner, Flügelhörner
und Hörner altové, barytonové a lesní
rohy a křídlovky
Altpapiersammlung sběr papíru
Aluminium hliník
Aluminium, Nickel, Scandium, Titan
und Vanadium hliník, nikl, skandium, titan a vanad
Aluminiumchlorhydrat chlorid-hydroxid
hliníku
Aluminiumchlorid chlorid hlinitý
Aluminiumerze hliníkové rudy
Aluminiumkalziumphosphate fosfáty hlinitovápenaté
Aluminiumoxid oxid hlinitý
Aluminiumsulfat síran hlinitý
Ambosse kovadliny
Ambulante Behandlungen ambulantní péče
American-Football-Bälle míče na americký fotbal
Aminoharze in Primärformen aminové
pryskyřice v primárních formách
Aminoverbindungen mit Sauerstofffunktion aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí
Ammoniak amoniak
Ammoniumchlorid chlorid amonný
Ammoniumsulfat síran amonný

Administrative Dienste im Wohnungswesen administrativa bytové výstavby
Administrative Dienste in den Bereichen
Freizeit, Kultur und Religion administrativa rekreačních, kulturních
a náboženských služeb
Adressbücher adresáře
Adressenschilder štítky s adresami
Adressiermaschinen adresovací stroje
Aerobiczubehör vybavení na aerobní trénink
Aerosole und Chemikalien in Scheibenform aerosoly a chemické látky ve tvaru
disků
Aerosole aerosoly
Agrochemische Erzeugnisse agrochemické výrobky
Ahornzucker und Ahornsirup javorový
cukr a javorový sirup
AIDS-Präventionssätze soupravy pro prevenci AIDS
Air-Hockey-Tische und -Zubehör stolní
hokeje a příslušenství
Akkordeons akordeony
Akkumulatoren und Batterien akumulátory, galvanické články
a baterie
Aknemittel přípravky k léčbě akné
Akrylzähne akrylové zuby
Aktendeckel obaly na složky
Aktenschränke registratury
Aktivkohle aktivní uhlí
Akustische Ausrüstung zvukařské vybavení
Akustische Geräte akustické přístroje
Akustische Mikroskope akustické mikroskopy
Akustische und Projektionsmikroskope akustické a projekční mikroskopy
Alarmsysteme poplašné systémy
Albumin albumin
Aldehyd, Keton, organische Peroxide
und Ether aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Algen chaluhy
Alkalibatterien alkalické baterie
Alkalimetalle alkalické kovy
Alkohol alkohol
Alkoholderivate alkoholové deriváty
Alkohole, Phenole, Phenolalkohole und
ihre halogenisierten, sulfonierten, nitrierten oder Nitrosoderivate, technische Fettalkohole alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderiváty, technické mastné
alkoholy
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Amniozentese-Kanülen jehly pro amniocentézu
Ampeln semafory
Amperemeter ampérmetry
Amphibienfahrzeuge und schiffe obojživelná plavidla a lodě
Amtliche Landvermessung kartografický
průzkum
Amtsblätter úřední věstníky
Analgetika analgetika
Analysatoren analyzátory
Analyse der Umweltindikatoren im
Bau analýza ekologických ukazatelů pro
stavbu
Analyse- oder Wissenschaftssoftwarepaket balík programů pro analýzu a vědu
Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor analýza jiných ekologických ukazatelů než u stavby
Analysegeräte analytické přístroje
Analysen analytické služby
Ananas ananasy
Anästhesie und Reanimation anestézie
a resuscitace
Anästhesieinstrumente nástroje pro anestézii
Anästhesiemasken anestetická maska
Anästhesienadeln jehly pro anestetika
Anästhetika anestetika
Anbieter von Anwendungen poskytovatelé aplikačních služeb
Anbieter von E-MailDiensten poskytovatel služeb elektronické pošty
Anbieter von Internetdiensten
(ISP) poskytovatelé internetových služeb
(ISP)
Anbieter von InternetSuchmaschinen poskytovatelé webových
vyhledávačů
Anbringen von Leitplanken instalace
a montáž silničních svodidel
Andere Dienste jiné služby
Andere Energieversorgungsquellen dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
Andere Gynäkologika jiná gynekologika
Andere halogenierte Derivate von Kohlenwasserstoffen další halogenderiváty
uhlovodíků
Andere Mittel für das Nervensystem jiné
léčivé přípravky pro centrální nervový
systém
Anemometer anemometry

Angiografie-Ausrüstung angiografické
přístroje
Angiografie-Raum angiografické místnosti
Anhänger přívěsy
Ankerplatzdienste služby kotvišť
Anlage für mechanische Therapie jednotka pro mechanickou terapii
Anlagenverwaltung für die Computersystementwicklung péče o zařízení pro
vývojpočítačových systémů
Anlagenverwaltung für die Computersystemwartung péče o zařízení pro
údržbu počítačových systémů
Anlagenverwaltung per Computer péče
o zařízení vyžadující počítačové operace
Anlasser spouštěče
Anlegen von Rasen zatravňovací služby
Anlegevorrichtungen zařízení doků
Anleihenvermittlung zprostředkování půjček
Anoden anody
Anoraks větrovky s kapucí
Anorganische Sauerstoffverbindungen anorganické kyslíkaté sloučeniny
Anorganische Säuren anorganické kyseliny
Anorganische und organische Grundchemikalien základní anorganické a organické chemické látky
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an
Grünflächen služby vysazování a údržby
zelených ploch
Anrufbeantworter telefonní záznamníky
Anschlagtafeln oder Zubehör vývěskové
tabule a příslušenství
Anschlagtafeln nástěnky
Anschlusskabel spojovací kabely
Anschlusskästen dělicí skříně
Anschlussklemmen terminály
Anschlussleisten terminační bloky
Anstrich- und Verglasungsarbeiten sklenářské, malířské a natěračské
práce
Anstricharbeiten für Konstruktionen nátěry staveb
Anstricharbeiten in Gebäuden nátěry budov
Anstricharbeiten und Auftrag von Schutzanstrichen für Konstruktionen nátěry
a ochranné nátěry staveb
Anstricharbeiten malířské práce
Anstrichfarben barvy
Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely
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Antennen und Reflektoren antény a reflektory
Antennensignalverteiler anténové děliče
signálů
Anthelmintika antihelmintika
Antianämika antianemika
Antibiotika und Chemotherapeutika zur
dermatologischen Anwendung antibiotika a chemoterapeutika
k užití v dermatologii
Antibiotika zur systemischen Anwendung antibakteriální látky pro systémové
použití
Antidiabetika antidiabetika
Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva antidiarrhoika, intestinální antiinfektiva
Antiepileptika antiepileptika
Anti-Grippe-Impfstoffe očkovací látka
proti chřipce
Antihämorrhagika antihemorrhagika
Antihistaminika zur systemischen Anwendung antihistaminika pro systémové
užití
Antihypertonika antihypertenziva
Antiinfektiva zur systemischen Anwendung antiinfektiva pro systémové užití
a očkovací látky
Antiinfektiva zur systemischen Anwendung, Impfstoffe, Antineoplastika und
Immunmodulatoren antiinfektiva pro
systémové užití, očkovací látky, antineoplastika a imunomodulátory
Antimykotika zur dermatologischen
Anwendung antimykotika k užití v dermatologii
Antimykotika zur systemischen Anwendung antimykotika pro systémové použití
Antineoplastische Mittel antineoplastika
Antineoplastische und immunmodulierende Mittel antineoplastika a imunomodulátory
Antiparasitäre Mittel, Insektizide und
Repellenzien antiparasitika, insekticidy
a repelenty
Antiparkinsonmittel antiparkinsonika
Antiphlogistika und Antirheumatika antirevmatika a protizánětlivé léky
Antipsoriatika antipsoriatika
Antiputrefaktionsmasken masky chránicí
před hnilobným zápachem
Antiseptika und Desinfektionsmittel antiseptika, dezinficiencia
Antisera antiséra
Antithrombotische Mittel antitrombotika
Antitranspirantmittel antiperspiranty

Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung antivirotika pro systémové
použití
Antivirensoftwarepaket balík antivirových programů
Antriebswellen převodové hřídele
Antriebswellen, Nockenwellen und Kurbelwellen převodové, vačkové a klikové
hřídele
Anzeigen mit dauerhaften Meldungen trvalé informační tabule
Anzeigetafeln mit wechselnder Meldung informační panely s možností výměny zpráv
Anzüge komplety
Äpfel jablka
Äpfel, Birnen und Quitten jablka, hrušky
a kdoule
Apfelwein und andere Obstweine mošty
a ostatní kvašené nápoje
Apfelwein mošty
Apparate und Geräte zum Nachweis von
Flüssigkeiten přístroje pro detekci kapalin
Apparate und Geräte zum Prüfen und
Testen kontrolní a zkušební přístroje
Appreturhilfsmittel přípravky k úpravě
povrchu, k apretování
Aprikosen/Marillen meruňky
Aprikosenkonfitüre/Marillenkonfitüre meruňkový džem
Aquarien akvária
Aräometer hydrometry
Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen stavební práce na výstavbě úpraven
vody
Arbeiten für Druckluftleitungen für die
Postverteilung pneumatické potrubí pro
zasílání pošty
Arbeiten für Druckluftleitungen kladení
pneumatického potrubí
Arbeiten für städteverbindenden Bahnverkehr výstavba meziměstských železničních drah
Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen pomocné práce pro elektrické
vedení
Arbeiten mit nicht verstärktem Beton práce s nevyztuženým betonem
Arbeitsbekleidung průmyslové oděvy
Arbeitsflächenabdeckungen ochranné
kryty pracovní plochy
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