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POZIOMO:  
1) zespół Phila Collinsa.  5) system CLEVERFIT to nie tylko rury, ale też bogata gama ...   
9) jeden ze sposobów łączenia w systemach rurowych.  10) twarde pod wodą.  12) drugi okres  
ery mezozoicznej.  14) medium w instalacjach.  15) rzymska bogini łowów.  17) nazwa grzejników  
łazienkowych Purmo lub wyspa należąca do Indonezji ze stolicą tego kraju Dżakartą.  18) kuchenka 
turystyczna.  21) stragan.  22) pies Odyseusza.  25) kruche ciastka smażone w tłuszczu.  29) inaczej mapa 
miasta lub grzejniki Purmo z gładką płytą frontową.  30) próba przeprowadzana np. po ułożeniu ogrzewania 
podłogowego.  31) cicha rzeka.  32) graniczy z Tanzanią i Kenią.   33) orszak kupców na pustyni.  

PIONOWO:  
1) jeśli ..., to musi być Purmo.  2) presja.  3) popularny materiał na rozdzielacze.  4) niejedno w zdaniu.   
5) czółno wydrążone z pnia drzewa.  6) na nartach po stoku.  7) siostra Balladyny.  8) biblijny raj.   
10) dwuspadowy z kominem.  11) ... hydrauliczny, stawiany przez ścianki przewodu.  13) mężczyzna 
wygnany z raju.  14) kołysze drzewami.  16) rozżarzona cząstka.  17) państwo na Morzu Karaibskim.   
19) opłata pobierana na granicy.  20) największe miasto na Mazurach.  23) uczestnik przyjęcia, imprezy.   
24) pas ziemi spod pługa.  25) w parze z wizją.  26) spokrewniona z krukiem.  27) ewolucja narciarska.   
28) religijne malowidło.  29) rodzaj złączek z tworzywa w systemie CLEVERFIT.  30) zjawisko nadprzyrodzone.
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1) zespół Phila Collinsa. 5) system CLEVERFIT to nie tylko rury, ale też bogata gama ... 9) jeden ze sposobów łączenia w

systemach rurowych. 10) twarde pod wodą. 12) drugi okres ery mezozoicznej. 14) medium w instalacjach. 15) rzymska

bogini łowów. 17) nazwa grzejników łazienkowych Purmo lub wyspa należąca do Indonezji ze stolicą tego kraju

Dżakartą. 18) kuchenka turystyczna. 21) stragan. 22) pies Odyseusza. 25) kruche ciastka smażone w tłuszczu. 29) inaczej

mapa miasta lub grzejniki Purmo z gładką płytą frontową. 30) próba przeprowadzana np. po ułożeniu ogrzewania

podłogowego. 31) cicha rzeka. 32) graniczy z Tanzanią i Kenią.  33) orszak kupców na pustyni.
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1) jeśli ..., to musi być Purmo. 2) presja. 3) popularny materiał na rozdzielacze. 4) niejedno w zdaniu. 5) czółno

wydrążone z pnia drzewa. 6) na nartach po stoku. 7) siostra Balladyny. 8) biblijny raj. 10) dwuspadowy z kominem.

11) ... hydrauliczny, stawiany przez ścianki przewodu. 13) mężczyzna wygnany z raju. 14) kołysze drzewami.

16) rozżarzona cząstka. 17) państwo na Morzu Karaibskim. 19) opłata pobierana na granicy. 20) największe miasto na

Mazurach. 23) uczestnik przyjęcia, imprezy. 24) pas ziemi spod pługa. 25) w parze z wizją. 26) spokrewniona z krukiem.

27) ewolucja narciarska. 28) religijne malowidło. 29) rodzaj złączek z tworzywa w systemie CLEVERFIT. 30) zjawisko

nadprzyrodzone.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 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 listonoszkę, parasolkę i powerbank.
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 17 czerwca 2019 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 6/2019 opublikujemy nazwiska Laureatów.

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

parasolka

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