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POZIOMO:  
1) rodzaj kształtki gwintowanej, stosowanej najczęściej do wykonywania połączeń.  5) ... objętości wody, 
wyrażany w kg/h.  10) skała na pomniki.  11) Donieckie Zagłębie Węglowe.  13) ... Laserline rodzaj grzejników 
lub ujście rzeki.  15) materiał bazowy w rurach do ogrzewania podłogowego.  16) ... frontowy w grzejnikach, 
to po prostu płyta.  18) w parze z Gawłem.  20) film „... da Vinci” lub oznaczenie produktu w katalogu.   
21) reprezentacyjny pokój.  22) ... gięcia w instalacjach, w matematyce oznaczany jako R lub r.   
25) na celowniku Amora.  28) ... pracy, dla grzejników to np. 75/65/20˚C.  31) delikatność, wyczucie.   
32) podopieczna juhasa.  33) część męskiej bielizny, noszona pod spodniami.  34) wpada weń medium.  

PIONOWO:  
1) odcisk stopy na piasku.  2) góry oddzielające Europę od Azji.  3) złagodzenie bólu, cierpienia.  4) muza 
poezji miłosnej.  6) Chełmiński lub Podlaski.  7) specyficzny dla artysty sposób tworzenia.  8) stworzona  
z żebra Adama.  9) krótka moda.  12) rodzaj podłączenia w grzejnikach lub ciągniki.  14) technika  
zdobienia wyrobów metalowych.  17) imię Niemczyka, aktora.  18) miasto i port na Białorusi, na Polesiu.   
19) odpad spod struga.  20) biała na pniu brzozy.  21) tkanka wypełniająca jamy kości.  22) wśród węży 
dusicieli.  23) najwyższy z bogów nordyckich.  24) piłkarze z Mediolanu.  26) styl życia danej społeczności.   
27) zrzeszenie rzemieślników miejskich.  29) paleta kolorów, jeśli biały to 9016.  30) konieczność, potrzeba.
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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 latarkę czołówkę, scyzoryk profesjonalny, skrobaczkę/szczotkę samochodową.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Zobacz szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 grudnia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

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

Scyzoryk

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