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adjustable wrench (GB)  francouzský klíč 
assemble  sestavit nábytek z částí  
axe  sekyra, zednické kladívko, špičák  
box end wrench (US)  očkový klíč, uzavřený stranový klíč 
brace  spona, svorka, truhlářský kolovrátek 
bricklayer  zedník 
broken water heater  polámaný ohřívač vody 
chain saw  řetězová pila 
crescent wrench (US)  hasák, klíč na trubky 
distemper (tech)  malovat  
drawing pin  rýsováček, napínáček 
dripping tap  kapající kohoutek 
electric drill  elektrická vrtačka 
electrician  elektrikář, elektroinstalatér  
file  pilník; pilovat 
fix  spravit, opravit 
fix a broken lawnmower  opravit polámanou sekačku na trávu 
fix up  dát do pořádku, opravit, spravit 
folding ruler  skládací metr 
fork spanner  maticový klíč 
gas leak  únik plynu 
glazier  sklenář 
handy (US)  šikovný 
hang wallpaper  tapetovat 
hatchet  sekyrka  
hatchet drive  rohatkový klíč 
install a high-voltage electrical outlet   nainstalovat zásuvku vysokého napětí 
install new shelves in the larder  namontovat do spíže nové police 
interior decorator  malíř pokojů; bytový architekt  
joiner  truhlář 
lay the tiles  dláždit, položit dlažbu 
locksmith  zámečník 
maintain   udržovat 
make furniture  vyrábět nábytek 
mend  spravit, opravit 
mole grips (GB)  kleště s upínací hlavou 
monkey wrench (US)  maticový klíč, francouzský klíč 
nail together  stlouct dohromady 
nails  hřebíky; nehty 
needle-nosed pliers (US)  elektrikářské kleště 
nuts and bolts  základ, základní princip 
open-ended wrench  maticový klíč 
paint the furniture  natírat, lakovat nábytek 
paintbrush  štětec 
paintroller  váleček 
pair of pliers  kleště  
pincers  štípací kleště 
plasterer  štukatér, omítkář 
plumber  instalatér; klempíř 
put in a phone jack   nainstalovat telefonní zástrčku 
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put in a satellite dish  nainstalovat satelit 
redecorate  vymalovat  
ring spanner (GB)  trubkový klíč 
roller  váleček 
roofer  pokrývač  
saw   pila 
screw  šroub 
screw together  sešroubovat 
spanners (GB)  klíče 
tap and die set  souprava na řezání a údržbu závitů 
tape measure  pásmo 
tile  dlaždice; kachlička; taška 
tiler  dlaždič, pokrývač, obkládač 
vice grip (US)  čelist svěráku  
wallpaper  tapeta; tapetovat 
whitewash  líčit vápnem, bílit 
window frames  okenní rámy 
wrench (US)  maticový klíč, hasák, francouzský klíč 
wrenches (US)  klíče 
 


