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POZIOMO:

6) chwalebny postępek. 9) w instalacjach: ze starego na nowe. 10) węgierskie imię męskie. 11) udzielane na Eko-Blogu.

12) tworzy krę. 13) jednostka indukcyjności w układzie SI. 14) pokrywa powierzchnię wyrobu ceramicznego. 16) karmi

młode mlekiem. 17) nabyte skłonności. 19) bieg sprawy. 20) prawda w nie kole. 22) botaniczny lub zoologiczny.

24) porcja winogron. 26) szkoda moralna. 27) okrągła rocznica lub 100 porad na portalu Eko-Blog. 30) "modny" termin

w instalacjach, inaczej wydajność, sprawność. 31) popularny przedrostek używany jako oznaczenie, że coś jest bliskie

środowisku.

PIONOWO:

1) tylko takie kotły gazowe mogą być dziś montowane w nowych domach. 2) nowela Henryka Sienkiewicza. 3) rozbójnik

morski. 4) kontur, szkic. 5) wiodąca marka urządzeń grzewczych, pomysłodawca i opiekun portalu Eko-blog. 7) kolor

firmy Vaillant. 8) polarny, brunatny, ale także kocioł Saunier Duval. 11) nie teoria a ..., zrobi z ciebie hydraulika. 15) to

wyróżnia urządzenia Vaillant. 18) rzeka na Słowacji, w dorzeczu Dunaju. 21) student seminarium duchownego. 22) skrót

"odnawialnych źródeł energii". 23) brat Lecha i Czecha. 25) Lipce Reymontowskie. 28) imię Amplera, kolarza

niemieckiego, mistrza olimpijskiego z Seulu. 29) przegrywa z dobrem.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z portalem EKO-BLOG.pl 
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, scyzoryk i puszkę z miarką.
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 14 września 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 9/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy portalowi EKO-BLOG.pl  
oraz firmie Vaillant za ufundowanie nagród.
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