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POZIOMO:

1) od startu do mety. 6) ... dalekiego zasięgu.  9) ... ciepła w rekuperatorze. 10) czworokąt o bokach równej długości.

12) szekspirowski król. 14) ze stolicą w Kairze. 16) świadoma część osobowości, jaźń. 18) sygnał ostrzegawczy.

19) pojemnik na żywe ryby. 21) w samochodzie i do redukcji hałasu w instalacji wentylacyjnej. 22) antonim słowa

"nowa" lub pierwsza część nazwy miejscowości gdzie mieści się siedziba firmy Trox BSH. 24) może być słuch lub filtr.

29) Robert, niemiecki bakteriolog, laureat Nagrody Nobla. 31) utwory pisane wierszem. 32) ... odcinające montowane

np. w systemach wentylacji pożarowej. 33) w wentylacji - akustyczna, w ogrzewnictwie - cieplna. 34) seria

energooszczędnych wentylatorów kanałowych firmy Trox BSH. 35) budka z gazetami. 36) piłkarze z Amsterdamu.

PIONOWO:

1) z jednej strony instalacji wentylacyjnej jest czerpnia, a z drugiej ... 2) X-... lub E-... to nowoczesne centrale

wentylacyjne Trox BSH. 3) wielka pustynia azjatycka. 4) ubiór, strój. 5) część jelita grubego. 7) pojemny zbiornik na

zboże. 8) stworzona z żebra Adama. 11) tytułowa rybka w filmie Disneya lub typ agregatu bezskraplaczowego Trox BSH.

13) śmiałość, dynamika w działaniu. 15) składnik samochodowych płynów chłodzących. 17) pomocnik bacy. 20) Jorge,

słynny pisarz brazylijski. 23) planktonowy skorupiak wykorzystywany jako pokarm dla ryb. 25) ... chłodzące w ofercie

TROX BSH lub sufitowe na budowie. 26) kopia oryginału. 27) czasem pod maską. 28) belgijskie miasto, w którego

okolicach użyto po raz pierwszy gazów bojowych.  29) kamień szlachetny z wypukłym reliefem. 30) właściwość,

przymiot.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) od startu do mety.  6) ... dalekiego zasięgu.   9) ... ciepła w rekuperatorze.  10) czworokąt o bokach 
równej długości.  12) szekspirowski król.  14) ze stolicą w Kairze.  16) świadoma część osobowości, 
jaźń.  18) sygnał ostrzegawczy.  19) pojemnik na żywe ryby.  21) w samochodzie i do redukcji hałasu  
w instalacji wentylacyjnej.  22) antonim słowa „nowa” lub pierwsza część nazwy miejscowości gdzie 
mieści się siedziba firmy Trox BSH.  24) może być słuch lub filtr.  29) Robert, niemiecki bakteriolog, laureat 
Nagrody Nobla.  31) utwory pisane wierszem.  32) ... odcinające montowane np. w systemach wentylacji 
pożarowej.  33) w wentylacji - akustyczna, w ogrzewnictwie - cieplna.  34) seria energooszczędnych 
wentylatorów kanałowych firmy Trox BSH.  35) budka z gazetami.  36) piłkarze z Amsterdamu.  

PIONOWO:  
1) z jednej strony instalacji wentylacyjnej jest czerpnia, a z drugiej ...  2) X-... lub E-... to nowoczesne 
centrale wentylacyjne Trox BSH.  3) wielka pustynia azjatycka.  4) ubiór, strój.  5) część jelita grubego.   
7) pojemny zbiornik na zboże.  8) stworzona z żebra Adama.  11) tytułowa rybka w filmie Disneya lub typ 
agregatu bezskraplaczowego Trox BSH.  13) śmiałość, dynamika w działaniu.  15) składnik samochodowych 
płynów chłodzących.  17) pomocnik bacy.  20) Jorge, słynny pisarz brazylijski.  23) planktonowy skorupiak 
wykorzystywany jako pokarm dla ryb.  25) ... chłodzące w ofercie TROX BSH lub sufitowe na budowie.   
26) kopia oryginału.  27) czasem pod maską.  28) belgijskie miasto, w którego okolicach użyto po raz 
pierwszy gazów bojowych.   29) kamień szlachetny z wypukłym reliefem.  30) właściwość, przymiot.

Krzyżówka z firmą TROX BSH Technik 
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 3 plecaki.
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 TROX BSH Technik  
za ufundowanie nagród.

3 plecaki firmowe

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy
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