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POZIOMO:

1) urządzenie ze szczękami do wykonywania połączeń w instalacjach. 6) 5xDz, czyli minimalny promień ... 9) Rafael,

słynny artysta włoskiego renesansu. 10) jeśli PEX, to ... sieciowany. 11) przebój zespołu Czarno-Czarni. 12) niechęć,

uraza. 13) ... wewnętrzny oznaczany jako Gw, zewnętrzny Gz. 14) bezbarwny i bezwonny gaz palny. 19) wiertło

dentystyczne. 20) buduje lub naprawia instrumenty strunowe.  21) grzyb pasożytujący na drzewach. 23) np.

ciśnieniowa w instalacjach lub generalna w teatrze. 25) między udem a łydką lub rodzaj złączki w instalacjach. 26) jest

nią np. o-ring. 29) wulkan na Sycylii. 30) materiał na złączki. 31) projekt, zamysł.

PIONOWO:

1) cieszy handlowca. 2) KAN SMART..., to jedna z aplikacji mobilnych firmy KAN. 3) przy mankiecie koszuli lub do

trzymania rury w ogrzewaniu podłogowym. 4) waluta Indii. 5) pełen map. 6) mieszkaniec Aten. 7) zna fortele

przemytników. 8) krewny w linii męskiej. 14) najpopularniejszy system instalacyjny KAN-therm. 15) zakochany w

samym sobie. 16) bibosz, utracjusz. 17) pracownia artysty plastyka. 18) pasmo górskie w łańcuchu Karpat.

19) gruzińskie miasto w polskiej piosence. 22) mały pierożek w barszczu. 24) nazywana po imieniu. 27) metal alkaliczny.

28) ... Basinger, aktorka filmowa.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie.

 

POZIOMO:
1) urządzenie ze szczękami do wykonywania połączeń w instalacjach.  6) 5xDz, czyli minimalny promień ... 
9) Rafael, słynny artysta włoskiego renesansu.  10) jeśli PEX, to ... sieciowany.  11) przebój zespołu  
Czarno-Czarni.  12) niechęć, uraza.  13) ... wewnętrzny oznaczany jako Gw, zewnętrzny Gz.  14) bezbarwny 
i bezwonny gaz palny.  19) wiertło dentystyczne.  20) buduje lub naprawia instrumenty strunowe.    
21) grzyb pasożytujący na drzewach.  23) np. ciśnieniowa w instalacjach lub generalna w teatrze.   
25) między udem a łydką lub rodzaj złączki w instalacjach.  26) jest nią np. o-ring.  29) wulkan na 
Sycylii.  30) materiał na złączki.  31) projekt, zamysł.  

PIONOWO:  
1) cieszy handlowca.  2) KAN SMART..., to jedna z aplikacji mobilnych firmy KAN.  3) przy mankiecie koszuli 
lub do trzymania rury w ogrzewaniu podłogowym.  4) waluta Indii.  5) pełen map.  6) mieszkaniec Aten.   
7) zna fortele przemytników.  8) krewny w linii męskiej.  14) najpopularniejszy system instalacyjny KAN-therm.   
15) zakochany w samym sobie.  16) bibosz, utracjusz.  17) pracownia artysty plastyka.  18) pasmo  
górskie w łańcuchu Karpat.  19) gruzińskie miasto w polskiej piosence.  22) mały pierożek w barszczu.   
24) nazywana po imieniu.  27) metal alkaliczny.  28) ... Basinger, aktorka filmowa.

Krzyżówka z SYSTEMEM KAN-therm 
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: 2 zestawy niespodzianek, 2 maskotki 
kangurki i rura Blue Floor (100 m).
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 kan za ufundowanie nagród.

 2 zestawy niespodzianek  

2 maskotki kangurki

rura Blue Floor (100 m)  

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