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POZIOMO:

1) sposób przekazywania ciepła. 9) znój. 11) figura w kartach. 12) grzejnik nie kapie, a więc jest ... 15) zbudował arkę.

16) rzeka lub ryba. 18) miejsce seansów filmowych. 19) podstawowa izolacja systemu ogrzewania podłogowego Purmo.

20) jednostka mocy w układzie SI. 21) włókno poliestrowe. 23) Danuta, śpiewała o orłach, sokołach, herosach.

25) przepływa przez Stargard Szczeciński. 27) klejąca muchołapka. 29) namiot z areną. 31) ... ciepła np. od

nasłonecznienia, sprzętu, ludzi. 33) uroczysty, patetyczny wiersz. 34) obozowy nadzorca. 36) złośnica, sekutnica.

37) wada wzroku. 38) rodzaj knajpki lub jeden z grzejników Delta. 39) współczynniki stosowane do przeliczenia mocy

grzejnika. 40) sterta siana.

PIONOWO:

2) ... kulszowa. 3) pod kreską ułamkową. 4) Purmo ... Projektant – nazwa konkursu.  5) niewiadoma w równaniu.

6) Szalom, pisarz żydowski. 7) wulkan na Sycylii. 8) skutek przegrzania organizmu. 10) ważny w wierszu. 11) taki rodzaj

grzejnika ozdobi każdy salon. 13) układ koloidalny. 14) organiczny związek chemiczny. 17) miasto w Rosji, stolica

Baszkirii. 22) grecka bogini nieszczęścia. 24) ogrzewanie po angielsku i człon nazwy firmy Purmo. 26) imię Gardner,

aktorki amerykańskiej. 27) sosna wysokogórska. 28) ... z instalacji, z delegacji, z podróży. 30) krajan. 32) grzewczy lub

ogórkowy. 34) klatka na taśmie filmowej. 35) zbiór danych na dysku. 37) powieść Leopolda Tyrmanda.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 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 bluzę, bezrękawnik polarowy i T-shirt.
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 10 czerwca 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 06/2015 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.
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http://www.purmo.com/pl/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
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