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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy kubek termiczny, notes + touchwriter oraz kamizelkę softshell.
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 13 lipca 2017 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 7/2017 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) współczynnik oznaczony symbolem λ. 6) spisek, rewolta. 8) podróżowała ze Stasiem i Nel. 10) autor. 
11) najpopularniejszy rodzaj grzejnika w ofercie PURMO. 12) szpalta gazety. 14) ... bóle lub jeden 
ze sposobów podłączenia grzejników. 16) piastunka, opiekunka dziecka. 18) miasto w województwie 
zachodniopomorskim. 20) portret nagusa. 21) sposób ułożenia włosów. 24) podmokły las liściasty.  
26) złagodzenie bólu, cierpienia. 27) aplikacja PURMO dla profesjonalistów i klientów. 30) serwowany  
przez barmana. 31) krajan. 32) np. na belce rozdzielacza. 33) solenizantka z 25 października. 

PIONOWO: 
1) nazwa najnowszej 5-warstwowej rury PURMO. 2) mszalne w kielichu. 3) jeden ze zmysłów. 4) deski  
z wiązaniami. 5) daleko mu do zawodowca. 6) jednostka ciśnienia w układzie CGS lub mleczny na mieście. 
7) znak na pięciolinii. 9) konieczna między płytami ogrzewania podłogowego. 13) polny gryzoń.  
15) krewny w linii żeńskiej. 17) owad. 18) ... zaworowe w grzejnikach. 19) popularna jednostka dla 
oznaczania np. wymiarów gwintów, =2,54 cm. 22) polecenia dla psa. 23) kontynentalny pierwiastek.  
24) może być wody w przyrodzie, a w ogrzewaniu podłogowym to np. pętla. 25) psia mama.  
28) ... Tse-tung. 29) kulszowa dolegliwość.

KubeK 
termiczny

KamizelKa 
softshell

notes + 
touchwriter 

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