Accesorii ortopedice ortopedické doplňky
Accesorii pentru amprente
dentare zubolékařské otiskovací
pomůcky
Accesorii pentru
angiografie angiografické doplňky
Accesorii pentru
angioplastie angioplastické doplňky
Accesorii pentru aplice de
perete příslušenství k nástěnným světlům
Accesorii pentru busole příslušenství
k vysavačům
Accesorii pentru cateter doplňky ke
katétrům
Accesorii pentru clasoare sau pentru
dosare součásti rychlovazačů nebo
pořadačů
Accesorii pentru instrumente de
meteorologie příslušenství
meteorologických zařízení
Accesorii pentru instrumente de
percuţie příslušenství bicích hudebních
nástrojů
Accesorii pentru instrumente
muzicale příslušenství hudebních
nástrojů
Accesorii pentru îmbrăcăminte de
lucru doplňky k pracovním oděvům
Accesorii pentru jocuri příslušenství
k hrám
Accesorii pentru laminare laminovací
potřeby
Accesorii pentru lovirea mingii de
baseball doplňky k baseballovým pálkám
Accesorii pentru
reprografie reprografické doplňky
Accesorii pentru tractoare příslušenství
pro traktory
Accesorii vestimentare oděvní doplňky
Accesorii video pentru
microscoape video doplňky
k mikroskopům
Ace cu orificiu aspirační jehly
Ace cu utilizare arterială arteriální jehly
Ace de amniocenteză jehly pro
amniocentézu
Ace de anestezie jehly pro anestetika
Ace de biopsie bioptické jehly
Ace de cusut šicí jehly
Ace de dializă dialyzační jehly
Ace de macaz výhybky
Ace de radiologie jehly pro radiologické
postupy
Ace de siguranţă zavírací špendlíky
Ace de tricotat pletací jehlice

Absorbante igienice sau
tampoane hygienické vložky nebo
tampóny
Aburi pára
Acceleratoare de particule urychlovače
částic
Acceleratoare grafice grafické
akcelerátory
Acceleratoare liniare lineární urychlovače
Accesorii de alimentare síťové
příslušenství
Accesorii de antrenament pentru
tenis tenisové tréninkové pomůcky
Accesorii de birou kancelářské potřeby
Accesorii de cablu, izolate příslušenství
pro izolované kabely
Accesorii de căţărat pentru
gimnastică gymnastické pomůcky ke
šplhu
Accesorii de diagnosticare diagnostické
doplňky
Accesorii de echipamente
audio příslušenství audiosystémů
Accesorii de endodontică endodontické
doplňky
Accesorii de mobilier zařízení interiéru
Accesorii de profilaxie
dentară zubolékařské profylaktické
doplňky
Accesorii de radioterapie doplňky pro
radioterapii
Accesorii de siguranţă bezpečnostní
výstroj
Accesorii de spălătorie zařízení pro
prádelny
Accesorii de sudură příslušenství ke
sváření
Accesorii de transfuzie sanguină doplňky
pro transfúzi krve
Accesorii din cablu de oţel pentru
manipularea mărfurilor lanové
příslušenství pro manipulaci se zbožím
Accesorii electronice elektronické doplňky
Accesorii electronice, electromecanice şi
electrotehnice elektronická,
elektromechanická a elektrotechnická
zařízení
Accesorii electrotehnice elektrotechnické
doplňky
Accesorii informatice doplňky
k počítačům
Accesorii interioare de construcţii vnitřní
vybavení budov
Accesorii izolante electrice elektroizolační
součásti
Accesorii izolante izolační součásti
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Ace dentare de sutură zubolékařská šicí
jehla
Ace medicale zdravotnické jehly
Ace pentru fistule kanyla k hemodialýze
Ace pentru suturi sešívací jehly
Ace peridurale epidurální jehly
Acetilenă acetylen
Achiziţionare de credite de emisii de
CO2 nákup emisních kreditů na CO2
Acid acetic kyselina octová
Acid azotic şi săruri kyselina dusičná
a soli
Acid fosforic kyselina fosforečná
Acid hexafluorosilicic kyselina
hexafluorokřemičitá
Acid peracetic kyselina peroctová
Acid salicilic kyseliny salicylové
Acid sulfuric kyselina sírová
Acizi anorganici anorganické kyseliny
Acizi aromatici policarboxilici şi
carboxilici aromatické polykarboxylové
a karboxylové kyseliny
Acizi carboxilici karboxylové kyseliny
Acizi graşi monocarboxilici
industriali technické monokarboxylové
mastné kyseliny
Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi
compuşii acestora nenasycené
monokarboxylové kyseliny a sloučeniny
Acizi polifosforici kyseliny polyfosforečné
Acizi sulfonitrici směs kyseliny sírové
a dusičné
Acoperiş střechy
Acoperitoare de podea pe bază de hârtie
sau de carton podlahové krytiny z papíru
nebo lepenky
Acoperitoare de podea rigide pevné
podlahy
Acoperitoare de podea podlahové krytiny
Acordeoane akordeony
Acumulatori cu cadmiu-nichel niklkadmiové akumulátory
Acumulatori cu litiu lithiové akumulátory
Acumulatori cu nichel-fier ocelo-niklové
akumulátory
Acumulatori cu plăci de plumb şi acid
sulfuric olověné akumulátory
Acumulatori electrici elektrické
akumulátory
Acumulatori, pile galvanice şi baterii
primare akumulátory, galvanické články
a baterie
Adaptoare de transparenţă pentru
scaner adaptér transparentních předloh
pro skener

Adaptoare pentru flanşe přírubové
adaptéry
Adaptoare adaptéry
Adaptor de flacoane pentru
agitatoare adaptér na baňku pro třepačky
Adăposturi de protecţie ochranné kryty
Adăposturi pentru staţiile de
autobuz přístřešky pro autobusové
zastávky
Adăposturi kryty
Adezivi lepidla
Aditivi chimici chemické přísady
Aditivi pentru ciment, mortar sau
beton přísady do cementů, malt nebo
betonů
Aditivi pentru uleiuri přísady do olejů
Aer comprimat stlačený vzduch
Aer lichid şi aer comprimat kapalný
a stlačený vzduch
Aer lichid kapalný vzduch
Aeratoare ventilátory
Aeronave cisternă tankovací letadla
Aeronave cu aripă fixă letouny s pevnými
křídly
Aeronave de antrenament cvičná letadla
Aeronave de luptă bojová letadla
Aeronave de recunoaştere průzkumná
letadla
Aeronave fără pilot nepilotovaná letadla
Aeronave militare de transport vojenská
dopravní letadla
Aeronave şi nave spaţiale letadla
a kosmické lodě
Aerosoli şi produse chimice sub formă de
disc aerosoly a chemické látky ve tvaru
disků
Aerosoli aerosoly
Afaceri externe şi alte servicii zahraniční
záležitosti a jiné služby
Afine brusinky
Agăţători şi urechi de prindere háčky
a očka
Agende de planificare
a reuniunilor plánovače porad
Agende adresáře
Agenţi de dedurizare a apei změkčovače
vody
Agenţi de dejivrare prostředky
k odmrazování
Agenţi de etanşare těsnicí materiály
Agenţi de finisare přípravky k úpravě
povrchu, k apretování
Agenţi de floculare flokulační činidla
Agenţi de îngroşare zahušťovadla
Agenţi degresanţi odmašťovací činidla
Agenţi diagnostici diagnostika
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Agenţi organici tensioactivi organické
povrchově aktivní prostředky
Agitatoare de incubaţie inkubační
třepačky
Agitatoare magnetice magnetické
třepačky
Agitatoare mecanice mechanické třepačky
Agitatoare şi accesorii třepačky
a příslušenství
Agrafe de birou sponky na papír
Agregate plniva do betonu
Agrişe angrešt
Alarme antiefracţie şi
antiincendiu poplachová zařízení na
ochranu proti krádeži nebo požáru
Albume de eşantioane alba na vzorky
Albumină albumin
Alcool etilic ethylalkohol
Alcool alkohol
Alcooli graşi industriali technické mastné
alkoholy
Alcooli monohidroxilici jednosytné
alkoholy
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii
acestora, fie ei halogenaţi, sulfonaţi,
nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi
industriali alkoholy, fenoly,
fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty, technické
mastné alkoholy
Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi
eteri aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Alge marine řasy
Alge chaluhy
Aliaje piroforice samovzněcující slože
Aliaje slitiny
Alimentare de la reţea připojení na sítě
Alimentatoare de documente pentru
scaner podavače dokumentů pro skener
Alimente pentru micul dejun snídaňové
pečivo
Alimente pentru nou-născuţi dětská
výživa
Alimente, băuturi, tutun şi produse
conexe potraviny, nápoje, tabák
a související produkty
Alocaţii familiale rodinné přídavky
Alocaţii pentru copii přídavky na děti
Alte autoturisme jiná osobní vozidla
Alte containere jiné nádoby
Alte cuptoare decât cele de uz casnic jiné
než domácí trouby
Alte lucrări de instalare electrică jiné
elektroinstalační práce

Alte materiale de construcţii diverse jiné
různé stavební materiály
Alte medicamente pentru ginecologie jiná
gynekologika
Alte medicamente pentru sistemul
nervos jiné léčivé přípravky pro centrální
nervový systém
Alte servicii comunitare, sociale şi
personale jiné služby pro veřejnost,
sociální služby a služby jednotlivcům
Alte servicii de investigaţii în domeniul
poluării jiné služby související
s vyšetřováním znečištění životního
prostředí
Alte servicii hoteliere jiné ubytovací
služby
Alte servicii jiné služby
Alternatoare alternátory
Alţi derivaţi halogenaţi ai
hidrocarburilor další halogenderiváty
uhlovodíků
Aluminiu hliník
Aluminiu, nichel, scandiu, titan şi
vanadiu hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Ambarcaţiuni cu pedale vodní šlapadla
Ambarcaţiuni cu vâsle veslařské čluny
Ambarcaţiuni de salvare malá záchranná
plavidla
Ambarcaţiuni mici malá plavidla
Ambarcaţiuni pneumatice nafukovací
plavidla
Ambarcaţiuni čluny
Ambreiaje şi piese conexe spojky a jejich
díly
Ambreiaje spojky
Ambulanţe ambulance
Amenajare şi întreţinere de spaţii
verzi služby vysazování a údržby
zelených ploch
Amestec de nisip şi pietriş štěrkopísky
Amestecătoare mecanice mechanické
míchačky
Amestecuri de condimente kořenicí směsi
Amestecuri de sucuri
neconcentrate směsi nezahuštěných šťáv
Amestecuri utilizate la prepararea
produselor de panificaţie směsi pro
přípravu pekárenských výrobků
Amidon şi fecule škroby
Amidonuri şi produse
amilacee škrobárenské výrobky
Amoniac lichid kapalný amoniak
Amoniac amoniak
Amortizoare şi ţevi de eşapament tlumiče
a výfuky
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Amortizoare tlumiče
Ampermetre ampérmetry
Amplificatoare de
audiofrecvenţă nízkofrekvenční
zesilovače
Amplificatoare zesilovače
Analgezice analgetika
Analiză a indicatorilor de mediu pentru
construcţii analýza ekologických
ukazatelů pro stavbu
Analiză a indicatorilor de mediu, alta
decât cea pentru construcţii analýza
jiných ekologických ukazatelů než
u stavby
Analize geofizice ale siturilor
arheologice geofyzikální průzkum
archeologických nalezišť
Analize topografice ale siturilor
arheologice topografický průzkum
archeologických nalezišť
Analizoare ale vitezei
sunetului analyzátory rychlosti zvuku
Analizoare biochimice biochemické
analyzátory
Analizoare chimice chemický analyzátor
Analizoare de alimente pentru
animale analyzátory krmiv
Analizoare de dilatare expanzometry
Analizoare de fum přístroje pro analýzu
kouře
Analizoare de gaz přístroje pro analýzu
plynů
Analizoare de grăunţe analyzátory zrn
Analizoare de lapte analyzátory mléka
Analizoare de sânge analyzátory krve
Analizoare de spectru analyzátor spektra
Analizoare de vibraţii analyzátory vibrací
Analizoare hematologice hematologické
analyzátory
Analizoare
imunologice radioimunoanalytické
přístroje
Analizoare analyzátory
Ananas ananasy
Ancii jazýčky
Ancore kotvy
Anemometre anemometry
Anestezice anestetika
Anestezie şi reanimare anestézie
a resuscitace
Anghinare artyčoky
Angiocardiografie kardio-angiografické
přístroje
Angrenaje ozubená soukolí a ozubené
a převody

Angrenaje, elemente de angrenare şi de
antrenare cilindrice kola, převody
a hnací prvky
Angrenaje, elemente de angrenare şi de
antrenare ozubená kola, převody a hnací
prvky
Animale din specia bovină hovězí
dobytek
Animale mici drobná zvířata
Anozi corodaţi catodic galvanizační
anody
Anozi anody
Ansamblu de structuri metalice montáž
kovových konstrukcí
Ansambluri de baterii jednotky
bateriových zdrojů
Ansambluri de echipamente strojní sady
Ansambluri de îmbinare prin flanşe sady
na spoje přírub
Antene de satelit satelitní antény
Antene de televiziune televizní antény
Antene parabolice satelitní paraboly
Antene şi reflectoare antény a reflektory
Antibacterieni pentru uz
sistemic antibakteriální látky pro
systémové použití
Antibiotice şi medicamente
chimioterapeutice de uz
dermatologic antibiotika
a chemoterapeutika k užití v dermatologii
Antidiareice, antiinflamatoare şi
antiinfecţioase
intestinale antidiarrhoika, intestinální
antiinfektiva
Antiepileptice antiepileptika
Antifungice de uz
dermatologic antimykotika k užití
v dermatologii
Antihelmintice antihelmintika
Antihemoragice antihemorrhagika
Antihemoroidale de uz
topic antihemoroidika pro vnější použití
Antihipertensive antihypertenziva
Antihistaminice pentru uz
sistemic antihistaminika pro systémové
užití
Antiinfecţioase generale pentru uz
sistemic antiinfektiva pro systémové užití
a očkovací látky
Antiinfecţioase generale pentru uz
sistemic, vaccinuri, antineoplazice şi
imunomodulatoare antiinfektiva pro
systémové užití, očkovací látky,
antineoplastika a imunomodulátory
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