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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

UK

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

BUTTONS LIMITED

Wytwórca:

BUTTONS LIMITED (Birmingham)

Średnica:

25.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

napisy na awersie

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm008087
Brytyjski guzik wojskowy - regimentowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia żelazną rękawicę należącą do zbroi rycerskiej oraz skrót RAC w prostokątnej ramce, na obrzeżu guzika brak
wypukłego rantu.
Rewers sygnowany: ● BUTTONS LIMITED ● BIRMINGHAM.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza (oficera) Royal Armoured Corps (RAC) i obowiazywał w latach 1939-1952.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.en - List of British Army regiments
Wikipedia.en - Royal Armoured Corps
Wikipedia.pl - British Army
Wikipedia.pl - Brytyjskie Siły Zbrojne
Wikipedia.pl - Wielka Brytania
www.forces-war-records.co.uk - Royal Armoured Corps

Wytwórca: BUTTONS LIMITED (Birmingham)
BUTTONS LIMITED, to angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w 1907 roku i skupiała kilku różnych
wytwórców guzików (Thomas Carylyle Ltd., Harrison Smith Ltd. and Plant, Green and Manton Ltd.). Powodem dla którego doszło do
połączenia firm była chęć podniesienia konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych. Firma została zarejestrowana pod
nazwą BUTTONS LIMITED w Londynie i Birmingham w 1909 roku. W 1913 roku firma miała trzy lokalizacje w Birmingham: Portland
Street, Worstone Lane oraz Clissold Street i wykonywała guziki, klamry do pasów oraz różnego rodzaju wytłoczki metalowe. Część
guzików tej firmy została wyprodukowana w Londynie. Firma wykonywała również matryce oraz maszyny do produkcji guzików.
Znakiem rozpoznawczym firmy, oprócz napisu BUTTONS LIMITED BIRMINGHAM, są dwa skrzyżowane miecze. W latach 70-tych XX
wieku cała firma przeszła pod zarząd Francis Sumner Ltd (Francis Sumner Engineering) i zaprzestała produkcji guzików.
Wnioski na podstawie guzików występujących w Buttonarium
Firma produkowała głównie brytyjskie guziki wojskowe, ale też guziki dla Sułtanatu egipskiego, a w okresie II wojny światowej
wyprodukowała też guziki na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych stacjonujących w Anglii.
Źródła
Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Polskie guziki wojskowe w XX wieku - Katalog z wystawy, Elbląg 1988
www.britishbadgeforum.com - Buttons Ltd.
www.oldcopper.org - Buttonmakers Birmingham
www.ukdfd.co.uk - Button makers and their backmarks
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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