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airing cupboard (GB)  vestavěná skříň na sušení prádla teplým vzduchem 
attic conversion  půdní vestavba 
back garden (GB)  zahrada za domem  
back yard (US)  zahrada, dvorek za domem 
bay window  arkýřové okno 
bird table  krmítko 
boiler room  kotelna 
butterfly roof  střecha s úžlabím svažující se dovnitř  
casement window  křídlové okno 
cellar   sklep 
chimney  komín 
chimney-stack  komín, tovární komín 
conservatory (GB)   zimní zahrada; zasklený balkón 
converted attic  půdní vestavba 
corrugated iron roof  střecha z vlnitého plechu 
dormer window  kryté střešní okno, vikýř 
double-glazed windows  okna s dvojitým sklem 
drive (GB) / driveway (US)  příjezdová cesta, vjezd do garáže 
drying room  sušárna 
entrance hall  vstupní hala 
feeder  krmítko 
fire alarm  hlásič požáru 
flagstone  zahradní chodníková dlaždice  
flat roof   plochá střecha  
foyer  foyer, vstupní hala 
garden gnome  zahradní trpaslík  
garden path  zahradní cestička 
garret  skrovné podkroví, mansarda 
gazebo   besídka, altán s výhledem 
girder  nosný trám 
greenhouse  skleník 
hothouse  skleník 
insulation  izolace 
keep water from leaking into the house  zabránit zatékání vody do domu 
larder  spižírna 
library  knihovna 
lightning conductor (GB) / lightning rod (US)  hromosvod 
lintel  překlad  
loft  půda 
loft conversion  půdní vestavba, nástavba 
pantry  spižírna, komora 
patio  vydlážděný dvorek, vnitřní dvůr, patio 
provide electricity  poskytovat elektřinu 
provide heat  poskytovat vytápění 
reception room  recepce, přijímací pokoj 
roof tile  střešní taška 
sash-window  stahovací okno 
shed  kůlna 
shingle  šindel, střešní krytina 
shingled roof  střecha pokrytá šindelem 
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shutter  okenice; kovová roleta 
skylight  vikýř, střešní okno 
slate  břidlice, střešní taška 
sloping  šikmý, svažující se  
sloping roof  šikmá střecha 
solar panels  solární panely 
storeroom  skladiště, skladovací prostor, komora 
storm window (US)  vnější okno dvojitého okna 
study  pracovna 
swimming pool  bazén 
thatched roof  došková střecha 
tiled roof  tašková střecha 
TV aerial (GB)  televizní anténa 
utility room  místnost určená k čištění, praní, žehlení... 
wood stove  kamna na dřevo 
workshop  dílna 

 


