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Wytęż umysł - nagrody czekają w świątecznym konkursie...

Krzyżówka
świąteczna z „MI”
Drogi Czytelniku. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej tradycyjnej, świątecznej, grudniowej,
krzyżówce. Jak zwykle na zwycięzców czekają ciekawe nagrody (wymienione poniżej, a także niespodzianki) ufundowane przez licznych sponsorów! Odpowiedź (hasło utworzone ze wskazanych
liter) prosimy przesyłać do 16.01.2019 r. pocztą na adres redakcji (adres patrz s. 5), e-mailem (konkurs@instalator.pl) albo poprzez profil na facebooku (www.facebook.com/MagazynInstalatora). Regulamin znajduje się na www.instalator.pl. Nie zwlekaj - liczy się kolejność nadsyłanych odpowiedzi (pamiętaj o podaniu dokładnego adresu oraz adresu e-mail)!

Poziomo:
1A: dźwiga swój dom
1H: ...węgla, w smogu
1S: gród z Wawelem
3P: … sylwestrowy
4H: ryj dzika w gwarze łowieckiej
5A: budowla ogrodowa
5S: rybi niechluj
8A: pomornik, bylina lecznicza
8H: pająk zmuszający do tańca
8S: pchła lub pluskwa
10F: japoński wojownik
10M: podłużny kamień pochodzący
z neolitu,ustawiony pionowo w ziemi
11A: azjatycka taxi
11S: choroba gardła
13A: drzewo gigant z Afryki
13S: jednostka miary kąta
14F: zwój papy
14M: egzamin dojrzałości
16A: ma pasierba
16H: grzyb sosnowy
16S: skóra kozia
19A: przyrząd ślusarski
19S: ciasto zwinięte w rulon
20H: roślina zielna w grochówce
21F: pod opieką pszczelarza
22P: spód naczynia
23A: nie pasuje do wołu
23H: zakład przerobu ropy naftowej
23S: ochronna powłoka np. naczyń
kuchennych
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Pionowo:
A1: można ją komuś przykręcić
A7: reguluje przepływ cieczy
A13: amerykański kuzyn żubra
A19: rodzaj pilnika
C5: rybi tłuszcz
C16: metal w brązie
F1: prymitywny rozrusznik
F7: dawne urządzenie
do mielenia ziarna
F13: Ostra w Wilnie
F19: w bucie wojaka
H1: pośredni lub końcowy
produkt destylacji
H10: wynalazca dynamitu
H16: mierzy ciśnienie
P1: pojemność zbiornika
P10: krótki japoński wiersz
P16: droga na filarach
S1: w ręku górnika
S7: wśród darów Trzech Króli
S13: mocuje żagiel do sztagu
S19: zastępuje człowieka w pracy
W5: chronione przez RODO
W16: ruchoma w kompasie
Z1: w niej kąpiel
Z7: anglosaska jednostka długości
Z13: reklamy świetlne
Z19: biornik wodny

Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie
zrobili, prosimy o odnowienie
„Prenumeraty - Gwarantowanej dostawy
Magazynu Instalatora na 2018 rok”.

Nagrody:
Lista nagród ufundowanych
przez sponsorów:
❄ Arka: 10 koszulek T-shirt z logo circula;
❄ Euroster: regulator temperatury
Euroster Q7 - do wszelkich urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych, z
funkcją uczenia się;
❄ Ferro: 5 polarów;
❄ Finish-A: grzejnik łazienkowy;
❄ Fränkische: wiatraczek na biurko na
USB, koszulka polo, czapka z daszkiem;
❄ Grundfos: pięć kuponów do programu nagrodowego dla instalatorów
Win & Earn, każdy kupon o wartości
10 euro;
❄ Herz: czapka 4F + scyzoryk Victorinox;
❄ Kessel: termos ze stali z kubkiem,
koszulka z logo, zestaw narzędzi
wielofunkcyjnych, metrówka;
❄ Perfexim: zestaw kluczy imbusowych;
❄ Prandelli: dwa zestawy: autorski kalendarz ścienny Prandelli + kalendarz książkowy + czapeczka;
❄ SFA: plecak z niespodziankami;
❄ Tadmar: portfel Wittchen, Softschell 4F;
❄ Termet: plecak, torba podróżna,
powerbank, czapka z daszkiem i koszulka polo;
❄ ZMK SAS: trzy komplety gadżetów
firmowych SAS;
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