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POZIOMO:

3) rzeki lub sposób układania rur w podłogówce. 7) w języku technicznym oznacza wymiar, określenie stosowane

głównie do średnicy. 9) władca Olimpu. 10) ten rodzaj grzejnika to podstawy grzejnik montowany w domu. 12) nauka o

formach i zasadach poprawnego myślenia. 13) buduje gniazdo. 16) pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy.

18) metalowy uchwyt przy bramie. 20) grecki bóg wojny. 22) posłannictwo. 24) wulkan na Sycylii. 25) dziś miara np.

gwintów, historycznie: miara odpowiadająca potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. 26) kraj Heraklesa i

Pitagorasa, a także kraj inspiracji dla grzejników Purmo: Tinos, Kos, Faro, Paros. 27) obniżana przy wyprzedaży.

29) rezerwa. 32) mobilna aplikacja Purmo. 34) dzieło zduna. 35) generalnie szczelina, w ogrzewaniu podłogowym

stanowi ją głównie taśma. 36) bóle kręgosłupa lub typ podłączenia grzejnika.

PIONOWO:

1) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku. 2) może być podatkowa, ale też ... np. zgodności z daną normą.

3) rysunek geodety. 4) tańcowała z igłą. 5) intruz na psim ogonie. 6) podstawowy element podłogówki. 8) silny w

dobrym piecu. 11) falujące zboże. 14) mieszanie kart. 15) auto z Korei. 17) Tomasz, współzałożyciel Towarzystwa

Filomatów. 19) rani strzałami miłości. 21) biała przyprawa. 23) wielkanocna pisanka. 26) kolor, pocisk lub owoc.

27) larwa muchówek. 28) Adam, poeta. 30) przewrót wojskowy. 31) stop na dzwony. 33) Jan Sebastian, kompozytor.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 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 plecak, kosz na zakupy, torba rozmaitości (kalendarz ścienny, kalendarz 
książkowy, bombonierka).
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 grudnia 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2015 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
3) rzeki lub sposób układania rur w podłogówce.  7) w języku technicznym oznacza wymiar, określenie stosowane 
często do średnicy.  9) władca Olimpu.  10) ten rodzaj grzejników to podstawowe grzejniki montowane w domu.   
12) nauka o formach i zasadach poprawnego myślenia.  13) buduje gniazdo.  16) pisemne zezwolenie na 
przekroczenie granicy.  18) metalowy uchwyt przy bramie.  20) grecki bóg wojny.  22) posłannictwo.  24) wulkan 
na Sycylii.  25) dziś miara np. gwintów, historycznie: miara odpowiadająca potrojonej długości średniego ziarna 
jęczmienia.  26) kraj Heraklesa i Pitagorasa, a także kraj inspiracji dla grzejników Purmo: Tinos, Kos, Faro, Paros.   
27) obniżana przy wyprzedaży.  29) rezerwa.  32) mobilna aplikacja Purmo.  34) dzieło zduna.  35) generalnie 
szczelina, w ogrzewaniu podłogowym stanowi ją głównie taśma.  36) bóle kręgosłupa lub typ podłączenia grzejnika.  

PIONOWO:  
1) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku.  2) może być podatkowa, ale też ... np. zgodności z daną normą.   
3) rysunek geodety.  4) tańcowała z igłą.  5) intruz na psim ogonie.  6) podstawowy element podłogówki.  8) silny  
w dobrym piecu.  11) falujące zboże.  14) mieszanie kart.  15) auto z Korei.  17) Tomasz, współzałożyciel Towarzystwa 
Filomatów.  19) rani strzałami miłości.  21) biała przyprawa.  23) wielkanocna pisanka.  26) kolor, pocisk lub owoc.   
27) larwa muchówek.  28) Adam, poeta.  30) przewrót wojskowy.  31) stop na dzwony.  33) Jan Sebastian, kompozytor.

Rozwiązanie KRzyżówKi z numeRu 10/2015 instalRepoRteRa 
KRzyżówKa z fiRmą testo hasło: analizatoRy spalin testo

nagrody otrzymują:  
Marek Wawrzos – zestaw 1, Piotr Leputa – zestaw 2, Sławomir Pawłowski – zestaw 3

TorbaKosz PlecaK

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