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Dane szczegółowe
Właściciel:

Artur Osiadacz

Kraj:

Francja

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

mazowieckie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

17.0 mm

Typ uszka:

koszyczek

Rant:

●--|

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●
●
●

labry
numer [cyfra_1; cyfra_6; 16]
trąbka

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007188
Francuski guzik wojskowy
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Awers przedstawia trąbkę wewnątrz której znajduje się liczba 16, całość umieszczono w labrach z kropką, na samym obrzeżu guzika
występuje pojedynczy wypukły rant.
Rewers bez sygnatur wytwórcy z widocznymi pozostałościami po odlewanym uszku typu koszyczek. Guzik wykonany ze stopu cyny,
cynku lub ołowiu - techniką odlewu.
Guzik znaleziono w okolicach Grodziska Mazowieckiego.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza 16. Pułku Piechoty Lekkiej (Woltyżerskiej) i pochodzi z okresu wojen napoleońskich.
Źródła
● Wikipedia.pl - Wojny napoleońskie
● Wikipedia.pl - Woltyżer

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
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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