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Dane szczegółowe
Właściciel:

rkabarowski@gmail.com

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
wąż

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002011
Guzik dwuwarstwowy wypukły wykonany z mosiądzu. Jest to najprawdopodobniej brytyjski guzik wojskowy. Awers przedstawia postać
Hermesa ze skrzydłami przy stopach, czapką na głowie i laską Kadyceusza w ręce. Hermes dotyka stopą kawałka Ziemi (Ziemia
przedstawiona schematycznie). Po bokach napisy: ROYAL CORPS - na lewo i OF SIGNALS - na prawo. Rewers w postaci dwóch okręgów z
wklęsłych kropek. Pomiędzy tymi okręgami napisy: BUTTONS LIMITED - powyżej ucha i drugi: BIRMINGHAM - poniżej ucha. Oba napisy
rozdzielają dwie wklęsłe kropki, po jednej z każdej strony.

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.
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