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POZIOMO:

1) może być np. ... Świąt lub "... ciepła w Twoim domu" konkurs Purmo. 4) jedna z witryn Purmo, z inspiracjami

grzejnikowymi, poradami dla klientów końcowych. 9) rodzaj sieci rybackiej. 10) nielotny ptak. 12) 500 arkuszy papieru.

13) podawana na powitanie. 15) nabiał ze szczypiorkiem. 16) stworzona z żebra Adama. 17) melancholijna pieśń zwana

często portugalskim bluesem. 18) napój alkoholowy. 20) Juliusz, autor powieści "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

21) ubytek. 24) wypukła, końcowa część palca. 26) ... zaworowa, stanowi wyposażenie grzejników płytowych.

28) cienka, prześwitująca tkanina. 29) maksymalne dla grzejników to 1 MPa. 31) muzyka Komedy. 32) zespół komórek o

podobnej budowie. 33) arcykapłan żydowski, prowadził proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu.

PIONOWO:

1) rajska wyspa na Oceanie Indyjskim lub ... jeden z grzejników łazienkowych Purmo. 2) Sokrates lub Zorba. 3) mocna

karta. 4) w grzejniku jedna, dwie lub trzy. 5) podstawowy element systemu ogrzewania podłogowego. 6) brak ich w

grzejnikach higienicznych/szpitalnych. 7) filozofia moralności 8) malowanie podkładowe grzejników. 11) Wojciech,

popularny dziennikarz. 12) zdolność szybkiego reagowania, odruch. 14) ... Niepodległości, ... podatkowa, ale też ...

zgodności użytkowych. 19) hodowla roślin. 22) ozdoba mankietu koszuli. 23) podmiejski domek letniskowy.

25) instalatorowi kojarzy się z mocowaniem rury, kobiecie z kolczykiem. 27) drzewo liściaste. 28) jednostka mocy.

30) duszek leśny.

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 parasol, scyzoryk i małą torbę na ramię.
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 15 grudnia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) może być np. ... Świąt lub „... ciepła w Twoim domu” konkurs Purmo. 4) nazwa bloga Purmo,  
z inspiracjami grzejnikowymi, poradami dla klientów końcowych. 9) rodzaj sieci rybackiej. 10) nielotny ptak. 
12) 500 arkuszy papieru. 13) podawana na powitanie. 15) nabiał ze szczypiorkiem. 16) stworzona z żebra 
Adama. 17) jeden z grzejników dekoracyjnych Purmo lub miasto w Portugalii. 18) napój alkoholowy.  
20) Juliusz, autor powieści „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”. 21) ubytek. 24) wypukła, końcowa  
część palca. 26) ... zaworowa, stanowi wyposażenie grzejników płytowych. 28) cienka, prześwitująca 
tkanina. 29) maksymalne dla grzejników to 1 MPa. 31) muzyka Komedy. 32) zespół komórek o podobnej 
budowie. 33) arcykapłan żydowski, prowadził proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu. 

PIONOWO: 
1) rajska wyspa na Oceanie Indyjskim lub ... jeden z grzejników łazienkowych Purmo. 2) Sokrates  
lub Zorba. 3) mocna karta. 4) w grzejniku jedna, dwie lub trzy. 5) podstawowy element systemu ogrzewania 
podłogowego. 6) brak ich w grzejnikach higienicznych/szpitalnych. 7) filozofia moralności 8) malowanie 
podkładowe grzejników. 11) Wojciech, popularny dziennikarz. 12) zdolność szybkiego reagowania, odruch. 
14) ... Niepodległości, ... podatkowa, ale też ... zgodności użytkowych. 19) hodowla roślin. 22) ozdoba 
mankietu koszuli. 23) podmiejski domek letniskowy. 25) instalatorowi kojarzy się  
z mocowaniem rury, kobiecie z kolczykiem. 27) drzewo liściaste. 28) jednostka mocy. 30) duszek leśny.

MAŁA TORBA 
nA RAMię

scyzORykpARAsOl

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