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POZIOMO:

1) najpopularniejsze grzejniki płytowe Purmo. 5) nazwa grzejnika łazienkowego Purmo lub IKEA bez "i". 7) stosowany w

grzejnikach płytowych dedykowanych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. 9) ... de Janeiro. 10) klejąca

muchołapka. 11) pracował przy szafocie. 13) odległość między rurami w ogrzewaniu podłogowym.  16) bezbarwny i

bezwonny gaz. 19) antydyfuzyjna w rurach lub płot na stadionie. 20) 5xdz, to minimalny promień ... w ogrzewaniu

podłogowym. 21) dzieło Homera. 23) miejska lub pożarna. 25) kosmetyk do opalania. 28) dzieło ludwisarza. 29) na

grzejniku, ale też na butelce. 30) sędzia. 31) rotor. 32) tętnica główna. 33) ukochany Izoldy.

PIONOWO:

2) gwizdek na grzejniku służący do usuwania powietrza. 3) składnik powietrza. 4) zielona na łące. 5) włosy upięte w

węzeł z tyłu głowy. 6) głos niższy od sopranu. 7) jeśli cieplny np. podłogi, to oznaczany jako R. 8) niejedna na pięciolinii.

12) mocne, jasne piwo angielskie. 14) prymitywne narzędzie rolnicze. 15) starożytne liczydło. 16) może być absolutna

albo w rurach - kształtu. 17) płonie w harcerskiej piosence. 18) Łużycka lub Kłodzka. 22) wpada do Morza Czarnego.

24) wiosenny kwiat. 26) wystawia noty. 27) do mocowania rur w systemie podłogowym Rolljet. 29) cieknie w kuchni.

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, narzędzie wielofunkcyjne ze scyzorykiem i torbę fitness.
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 grudnia 2017 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2017 opublikujemy nazwiska Laureatów.

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

POZIOMO:  
1) najpopularniejsze grzejniki płytowe Purmo.  5) nazwa grzejnika łazienkowego Purmo lub IKEA bez „i”.   
7) stosowany w grzejnikach płytowych dedykowanych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.   
9) ... de Janeiro.  10) klejąca muchołapka.  11) pracował przy szafocie.  13) odległość między rurami  
w ogrzewaniu podłogowym.  16) bezbarwny i bezwonny gaz.  19) antydyfuzyjna w rurach lub płot  
na stadionie.  20) 5xdz, to minimalny promień ... w ogrzewaniu podłogowym.  21) dzieło Homera.   
23) miejska lub pożarna.  25) kosmetyk do opalania.  28) dzieło ludwisarza.  29) na grzejniku,  
ale też na butelce.  30) sędzia.  31) rotor.  32) tętnica główna.  33) ukochany Izoldy.  

PIONOWO:  
2) „gwizdek” na grzejniku służący do usuwania powietrza.  3) składnik powietrza.  4) zielona na łące.   
5) włosy upięte w węzeł z tyłu głowy.  6) głos niższy od sopranu.  7) jeśli cieplny np. podłogi, to oznaczany 
jako R.  8) niejedna na pięciolinii.  12) mocne, jasne piwo angielskie.  14) prymitywne narzędzie rolnicze.   
15) starożytne liczydło.  16) może być absolutna albo w rurach – kształtu.  17) płonie w harcerskiej 
piosence.  18) Łużycka lub Kłodzka.  22) wpada do Morza Czarnego.  24) wiosenny kwiat.   
26) wystawia noty.  27) do mocowania rur w systemie podłogowym Rolljet.  29) cieknie w kuchni.

KubeK termiczny
torba fitness

narzędzie 
wielofunKcyjne

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