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POZIOMO:

1) np. kanalizacyjna. 6) granica działania. 9) solenizant z 18 marca. 10) odwodnienie punktowe. 11) kroniki, roczniki.

12) popularna przepompownia hybrydowa Kessel. 14) pęk zżętego zboża. 15) starożytna nazwa Hiszpanii. 17) grzanka.

20) cukierek na patyku. 22) nazwa odpływów prysznicowych firmy Kessel. 25) pląs na parkiecie. 27) na sukience, ale też

na wpuście. 29) obchodzi imieniny 27 kwietnia. 31) taniec towarzyski. 32) przyrząd do sprzątania. 33) we Włoszech

przed euro. 34) ... nierdzewna, z niej wykonana pokrywa odpływu Scada. 35) typ zamka do drzwi. 36) opada na dno.

37) gruba gałąź.

PIONOWO:

1) ścieki bez fekaliów. 2) pierożek w barszczu. 3) Jerzy, aktor. 4) główna w kościele. 5) student seminarium

duchownego. 6) rodzaj pompy stosowany w przepompowniach. 7) przy koszuli lub do uszczelnień w kanalizacji.

8) utwór ośmieszający wady ludzkie. 13) opłata pobierana na granicy. 16) kawa zbożowa. 17) przewód ... albo ssawny.

18) oddanie honorów wojskowych. 19) tytuł przyznawany wybitnym muzykom. 21) kozacki przywódca. 23) odprowadza

wodę z dachu. 24) nie poziom i nie pion. 26) presja. 28) zasypka osuszająca. 30) mocne, jasne piwo angielskie.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) np. kanalizacyjna.  6) granica działania.  9) solenizant z 18 marca.  10) odwodnienie punktowe.   
11) kroniki, roczniki.  12) popularna przepompownia hybrydowa Kessel.  14) pęk zżętego zboża.   
15) starożytna nazwa Hiszpanii.  17) grzanka.  20) cukierek na patyku.  22) nazwa odpływów 
prysznicowych firmy Kessel.  25) pląs na parkiecie.  27) na sukience, ale też na wpuście.   
29) obchodzi imieniny 27 kwietnia.  31) taniec towarzyski.  32) przyrząd do sprzątania.   
33) we Włoszech przed euro.  34) ... nierdzewna, z niej wykonana pokrywa odpływu Scada.   
35) typ zamka do drzwi.  36) opada na dno.  37) gruba gałąź.  

PIONOWO:  
1) ścieki bez fekaliów.  2) pierożek w barszczu.  3) Jerzy, aktor.  4) główna w kościele.  5) student 
seminarium duchownego.  6) rodzaj pompy stosowany w przepompowniach.  7) przy koszuli lub do 
uszczelnień w kanalizacji.  8) utwór ośmieszający wady ludzkie.  13) opłata pobierana na granicy.   
16) kawa zbożowa.  17) przewód ... albo ssawny.  18) oddanie honorów wojskowych.   
19) tytuł przyznawany wybitnym muzykom.  21) kozacki przywódca.  23) odprowadza wodę z dachu.   
24) nie poziom i nie pion.  26) presja.  28) zasypka osuszająca.  30) mocne, jasne piwo angielskie.

Krzyżówka z firmą Kessel 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są upominki KESSEL:  
3 zestawy: spodnie instalatorskie + koszulka Polo + metrówka.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Kessel  
za ufundowanie nagród.

3 zestawy:  
spodnie + koszulka  

+ metrówka 

http://www.instalreporter.pl
http://www.kessel.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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