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POZIOMO:   
1) najnowsza rura PURMO z w pełni osłoniętą barierą tlenową.   5) jednostka temperatury w układzie SI, 
oznaczana K.   9) we Włoszech przed euro.   10) odgłos wydawany przez toczące się koła.   12) Kościuszki 
lub Piłsudskiego w Krakowie.   13) kinetyczna lub potencjalna.   14) starożytne liczydło.   17) nie pion  
i nie poziom.   20) grzyb jadalny.   22) rura służąca do zmiany ciśnienia przepływającego przez nią gazu.    
24) ... hydrauliczna dla grzejników lub opis rzeczy czy człowieka.   28) polowanie na grubego zwierza.    
29) sąsiaduje z Europą.   30) niski głos kobiecy.   31) grecki bóg mórz, żeglarzy i rybaków.   32) czasem 
brzmi fałszywie.   33) model grzejników konwektorowych Purmo lub ładna pogoda.   34) taniec towarzyski.     

PIONOWO:   
1) w ogrzewaniu podłogowym lub na szyi wisielca.   2) wiązka kwiatów.   3) pełen zapisków.   4) Woody, reżyser  
i aktor.   5) na wodzie lub sposób pakowania rur.   6) ubrany w liberię.   7) położenie bez wyjścia, zastój.    
8) dobrze wykonany, oznacza szczelne połączenie rur.   11) ... kulszowa.   15) wąż z rodziny dusicieli.    
16) potoczna nazwa grzejnika.   18) oprócz rur podstawowe elementy systemów rurowych.   19) stawia 
wszystko na jedną kartę.   20) ... cieplna, znamionowa.   21) zawiązana wstążka.   23) z instalacji do kotła lub  
z delegacji do domu.   25) pogodny nastrój, wesołe usposobienie.   26) włókno poliestrowe.   27) ubiór, strój.
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POZIOMO:

1) najnowsza rura PURMO z w pełni osłoniętą barierą tlenową. 5) jednostka temperatury w układzie SI, oznaczana K.

9) we Włoszech przed euro. 10) odgłos wydawany przez toczące się koła. 12) Kościuszki lub Piłsudskiego w Krakowie.

13) kinetyczna lub potencjalna. 14) starożytne liczydło. 17) nie pion i nie poziom. 20) grzyb jadalny. 22) rura służąca do

zmiany ciśnienia przepływającego przez nią gazu. 24) ... hydrauliczna dla grzejników lub opis rzeczy czy człowieka.

28) polowanie na grubego zwierza. 29) sąsiaduje z Europą. 30) niski głos kobiecy. 31) grecki bóg mórz, żeglarzy i

rybaków. 32) czasem brzmi fałszywie. 33) model grzejników konwektorowych Purmo lub ładna pogoda. 34) taniec

towarzyski.

PIONOWO:

1) w ogrzewaniu podłogowym lub na szyi wisielca. 2) wiązka kwiatów. 3) pełen zapisków. 4) Woody, reżyser i aktor.

5) na wodzie lub sposób pakowania rur. 6) ubrany w liberię. 7) położenie bez wyjścia, zastój. 8) dobrze wykonany,

oznacza szczelne połączenie rur. 11) ... kulszowa. 15) wąż z rodziny dusicieli. 16) potoczna nazwa grzejnika. 18) oprócz

rur podstawowy element systemów rurowych. 19) stawia wszystko na jedną kartę. 20) ... cieplna, znamionowa.

21) zawiązana wstążka. 23) z instalacji do kotła lub z delegacji do domu. 25) pogodny nastrój, wesołe usposobienie.

26) włókno poliestrowe. 27) ubiór, strój.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 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 torbę fitness, kosmetyczkę i głosnik bluetooth.
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 10 lipca 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 7/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

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

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

	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



