www.buttonarium.eu
Karta katalogowa guzika btrm006325

Dane szczegółowe
Właściciel:

radkow1

Kraj:

UK

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

****

Wytwórca:

! Same gwiazdki

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|\

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●
●

napisy na awersie
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm006325
SZABLON OPISU GUZIKA
jeśli wiesz coś na temat tego guzika, napisz to w komentarzu

Brytyjski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers
Awers przedstawia TRINITAS IN UNITALES, czyli Trójca w jedności .
Ciekawostka
Opis ciekawostki.
Rewers
Rewers sygnowany: * * * *.
Ciekawostka
Opis ciekawostki.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do . UZUPEŁNIĆ i obowiązywał w latach . UZUPEŁNIĆ.
Ciekawostka
Opis ciekawostki.
Źródła
● LINK DO ŹRÓDŁA
● AUTOR, TYTUŁ POZYCJI DRUKOWANEJ, MIEJSCOWOŚĆ ROK

Wytwórca: ! Same gwiazdki
W różnych okresach historycznych oraz w różnych krajach, część wytwórców sygnowała swoje guziki tylko przy pomocy gwiazdek.
Były to najczęściej gwiazdki pięcioramienne, rzadziej sześcioramienne. Sygnatury te były czasami uzupełniane kropkami, listkami oraz
napisami reklamowymi typu: BESTE QUALITÄT, EXTRA FEIN oraz EXTRA RICH. Można spotkać sygnatury z następującą ilością
gwiazdek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 8.
Sygnatury:
*
**

- występuje na francuskim guziku z okresu wojen napoleońskich.
- występuje na rosyjskim guziku z przełomu XX i XXI wieku.

***

- występuje na: guzikach pruskiej produkcji z II połowy XIX wieku, guzikach z Cesarstwa Niemieckiego z przełomu XIX i XX wieku, guzikach Republiki
Weimarskiej (1918-1933) oraz belgijskich guzikach wojskowych z I połowy XX wieku.

****

- występuje na: guzikach z Cesarstwa Niemieckiego z przełomu XIX i XX wieku, guzikach Republiki Weimarskiej (1918-1933), guzikach niemieckich z okresu I i II
wojny światowej oraz na polskim guziku z okresu Królestwa Polskiego.

*****
******
********

- występuje na: włoskich i hiszpańskich guzikach z II połowy XX wieku.
- występuje na: pruskim guziku z II połowy XIX i początku XX wieku oraz niemieckim guziku z okresu II wojny światowej.
- występuje na: guzikach Cesarstwa Niemieckiego z przełomu XIX i XX wieku.

Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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