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POZIOMO:

1) ... produktów, w SBS-ie liczy na pewno kilkadziesiąt tysięcy pozycji. 6) tu w kwietniu odbędą się  tradycyjnie targi

Grupy SBS. 10) zbiera się na dnie naczynia. 13) dzierżawi lokal. 14) materiał rur systemu ogrzewania podłogowego

Keller. 15) dawniej o miejscowości uzdrowiskowej. 16) jedna z marek domowych SBS. 18) trunek owocowy.

20) buraczki z chrzanem. 23) graniczy z Arabią Saudyjską. 25) porozumienie. 27) inaczej zespół lub część pełnej nazwy

SBS. 30) marszczony, okrągły kołnierz z koronki, kryza. 32) zjawisko wykorzystywane w pracy kotłów Keller Windsor.

35) nazwa stacji zmiękczających Keller lub rodzina po angielsku. 36) rodzaj zasilania w grzejnikach Keller TX6.

PIONOWO:

2) audi ... C7, obecnie czwarta już generacja tego modelu, klasa premium. 3) stroni od pracy, próżniak. 4) małpa

człekokształtna. 5) Kos z załogi "Rudego." 7) kolor w kartach. 8) skorupiak jadalny. 9) nazwa kotłów kondensacyjnych

Keller lub od 1110 roku rezydencja królów angielskich. 11) fakty, informacje. 12) niezbędne podejrzanemu. 14) liczba

warstw, jakie mają rury wykorzystywane w systemie instalacyjnym Keller PEX. 17) kulszowa dolegliwość. 19) ... program

Grupy SBS dla instalatorów.   21) rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. 22) czasem się w oku kręci

24) kosmetyczne upiększanie twarzy. 25) zabronienie. 26) Jerzy Matuszkiewicz, kompozytor i muzyk jazzowy. 28) matka

bogów greckich. 29) francuska firma ubezpieczeniowa. 31) czołowi działacze partii. 33) orzeka o winie i karze.

34) opłata pobierana na granicy.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) ... produktów, w SBS-ie liczy na pewno kilkadziesiąt tysięcy pozycji.  6) tu w kwietniu odbędą się  tradycyjnie targi 
Grupy SBS.  10) zbiera się na dnie naczynia.  13) dzierżawi lokal.  14) materiał rur systemu ogrzewania podłogowego 
Keller.  15) dawniej o miejscowości uzdrowiskowej.  16) jedna z marek domowych SBS.  18) trunek owocowy.  20) buraczki  
z chrzanem.  23) graniczy z Arabią Saudyjską.  25) porozumienie.  27) inaczej zespół lub część pełnej nazwy SBS.   
30) marszczony, okrągły kołnierz z koronki, kryza.  32) zjawisko wykorzystywane w pracy kotłów Keller Windsor.   
35) nazwa stacji zmiękczających Keller lub rodzina po angielsku.  36) rodzaj zasilania w grzejnikach Keller TX6.  

PIONOWO:  
2) audi ... C7, obecnie czwarta już generacja tego modelu, klasa premium.  3) stroni od pracy, próżniak.  4) małpa 
człekokształtna.  5) Kos z załogi „Rudego.”  7) kolor w kartach.  8) skorupiak jadalny.  9) nazwa kotłów kondensacyjnych Keller 
lub od 1110 roku rezydencja królów angielskich.  11) fakty, informacje.  12) niezbędne podejrzanemu.  14) liczba warstw, jakie 
mają rury wykorzystywane w systemie instalacyjnym Keller PEX.  17) kulszowa dolegliwość.  19) ... program Grupy SBS dla 
instalatorów.    21) rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju.  22) czasem się w oku kręci  24) kosmetyczne upiększanie 
twarzy.  25) zabronienie.  26) Jerzy Matuszkiewicz, kompozytor i muzyk jazzowy.  28) matka bogów greckich.  29) francuska 
firma ubezpieczeniowa.  31) czołowi działacze partii.  33) orzeka o winie i karze.  34) opłata pobierana na granicy.

Krzyżówka z marką Keller
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy
1 x zestaw termos + 2 kubki termiczne,  
1 x śpiwór oraz 1 x zestaw dwóch kufli do  
piwa, każda nagroda w lnianej torbie SBS.
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 17 lutego 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 02/2015 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie 
SBS – właścicielowi marki Keller 
– za ufundowanie nagród
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1 x zestaw 
termos + 2 kubki 

termiczne

1 x zestaw 
dwóch kufli 

do piwa

1 x śpiwór

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.grupa-sbs.pl/keller/
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