
Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Arquitectura/Equipo

paleta

Arquitectura/Equipo

nivel

Arquitectura/Equipo

rodillo

Arquitectura/Equipo

cinta métrica

Arquitectura/Equipo

carretilla

Arquitectura/Equipo

martillo neumático

Arquitectura/Equipo

pala

Arquitectura/Equipo

piqueta

Arquitectura/Equipo

escalera

Arquitectura/Equipo

auge

                               strona 1 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Budownictwo/Narzędzia

poziomica

Budownictwo/Narzędzia

kielnia

Budownictwo/Narzędzia

taśma miernicza

Budownictwo/Narzędzia

wałek

Budownictwo/Narzędzia

młot pneumatyczny

Budownictwo/Narzędzia

taczka

Budownictwo/Narzędzia

kilof

Budownictwo/Narzędzia

łopata

Budownictwo/Narzędzia

wysięgnik

Budownictwo/Narzędzia

drabina

                               strona 2 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Arquitectura/Equipo

extracto

Arquitectura/Equipo

gancho

Arquitectura/Equipo

tenedor

Arquitectura/Equipo

hormigonera

Arquitectura/Equipo

tolva de hormigón

Arquitectura/Equipo

martillo

Arquitectura/Equipo

taladro

Arquitectura/Equipo

taladro

Arquitectura/Equipo

andamio

Arquitectura/Equipo

compactador

                               strona 3 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Budownictwo/Narzędzia

hak

Budownictwo/Narzędzia

wyciąg

Budownictwo/Narzędzia

betoniarka

Budownictwo/Narzędzia

widły
od wózka widłowego

Budownictwo/Narzędzia

młotek

Budownictwo/Narzędzia

lej do betonu

Budownictwo/Narzędzia

wiertło

Budownictwo/Narzędzia

wiertarka

Budownictwo/Narzędzia

zagęszczarka

Budownictwo/Narzędzia

rusztowanie

                               strona 4 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Arquitectura/Equipo

bomba de hormigón

Arquitectura/Equipo

soldador

Arquitectura/Equipo

bomba sumergible

Arquitectura/Equipo

neto

Arquitectura/Equipo

cepillo

Arquitectura/Equipo

cuerda

Arquitectura/Equipo

cuerda

Arquitectura/Equipo

cuña

Arquitectura/Equipo

marco

Arquitectura/Equipo

vicio

                               strona 5 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Budownictwo/Narzędzia

spawarka

Budownictwo/Narzędzia

pompa do betonu

Budownictwo/Narzędzia

siatka

Budownictwo/Narzędzia

pompa zanurzeniowa

Budownictwo/Narzędzia

sznur

Budownictwo/Narzędzia

pędzel

Budownictwo/Narzędzia

klin

Budownictwo/Narzędzia

lina

Budownictwo/Narzędzia

imadło

Budownictwo/Narzędzia

stelaż

                               strona 6 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Arquitectura/Equipo

destornillador

                               strona 7 / 8



Spanish - Equipo
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Budownictwo/Narzędzia

śrubokręt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               strona 8 / 8

http://www.tcpdf.org

