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POZIOMO:

1) ... elektrostatyczne (malowanie końcowe) w produkcji  grzejników. 5) narząd z tęczówką. 8) ... cieplna, to

podstawowy parametr doboru grzejnika. 9) zimowa barwa. 10) w nich prowadzi się przewody przez przegrody

budowlane. 11) jednostka natężenia prądu elektrycznego. 12) wśród paproci wodnych. 13) Floriańska w Krakowie.

16) pinczer miniaturowy. 17) czołowi działacze partii. 21) ścianka wieńcząca budynek. 23) regulator na grzejniku służący

do ustawiania temperatury. 24) duży chrząszcz. 27) ... antydyfuzyjna w rurach zapobiegająca przedostawaniu się tlenu

do wody. 28) dawny student. 30) naczynie z pałąkiem. 31) kulszowa dolegliwość. 32) koteria, sitwa. 33) grzyb z

piosenki.

PIONOWO:

1) ocena. 2) najnowsza, 5-warstowa rura w ofercie Purmo. 3) kropla w morzu. 4) Szewińska lub Kwiatkowska.

5) drapieżny kot. 6) do cięcia rur. 7) takiego grzejnika nie znajdziemy w ofercie firmy Rettig Heating. 8) jadalnia na

statku. 14) rodzaj podłączenia grzejników do instalacji c.o. lub ... bóle u rodzącej. 15) rodzaj ujścia rzeki lub grzejnik

kolumnowy firmy Rettig Heating. 18) alkaloid w liściach herbaty. 19) wejście do kanału. 20) dzieło Wita Stwosza.

22) "zatyczki" w grzejniku lub buty piłkarskie. 25) płyn w akumulatorze. 26) obniżana przy wyprzedaży. 27) nie przód i

nie tył. 28) skwar, spiekota. 29) każdemu produktowi przypisany w katalogu.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 torby pełne niespodzianek.  

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 12 grudnia 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) ... elektrostatyczne (malowanie końcowe) w produkcji grzejników. 5) narząd z tęczówką. 8) ... cieplna, 
to podstawowy parametr doboru grzejnika. 9) zimowa barwa. 10) w nich prowadzi się przewody przez 
przegrody budowlane. 11) jednostka natężenia prądu elektrycznego. 12) wśród paproci wodnych.  
13) Floriańska w Krakowie. 16) pinczer miniaturowy. 17) czołowi działacze partii. 21) ścianka wieńcząca 
budynek. 23) regulator na grzejniku służący do ustawiania temperatury. 24) duży chrząszcz.  
27) ... antydyfuzyjna w rurach zapobiegająca przedostawaniu się tlenu do wody. 28) dawny student.  
30) naczynie z pałąkiem. 31) kulszowa dolegliwość. 32) koteria, sitwa. 33) grzyb z piosenki. 

PIONOWO: 
1) ocena. 2) najnowsza, 5-warstowa rura w ofercie Purmo. 3) kropla w morzu. 4) Szewińska lub Kwiatkowska.  
5) drapieżny kot. 6) do cięcia rur. 7) takiego grzejnika nie znajdziemy w ofercie firmy Rettig Heating. 8) jadalnia 
na statku. 14) rodzaj podłączenia grzejników do instalacji c.o. lub ... bóle u rodzącej. 15) rodzaj ujścia rzeki 
lub grzejnik kolumnowy firmy Rettig Heating. 18) alkaloid w liściach herbaty. 19) wejście do kanału. 20) dzieło 
Wita Stwosza. 22) „zatyczki” w grzejniku lub buty piłkarskie. 25) płyn w akumulatorze. 26) obniżana przy 
wyprzedaży. 27) nie przód i nie tył. 28) skwar, spiekota. 29) każdemu produktowi przypisany w katalogu.

* niespodzianki: 

...na fachowo 

...na słodko

...na 2015 rok

*

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
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