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l0l AV|ON brusle s úzkými béhy, z oce|e, níz-
kého tvoru, Jednotlivó čísIo brus|í možno
použíti pro tři veIikosti botů. Provedení: ný-
iovoné-broušené, neb nýiovoné - leskle nik|o-
voné, vršky mdle niklovoné.

l l l AV|ON brusle s úzkými béhv z ocele, nízké-
ho tvoru, opoířené snímotelným nódstovcem

- velmi dobré pro zočóŤečníky-děti. Jed-
not|ivó čís|o bruslí možno použíti pro tři ve-
likosti boŤů. Provedení: nýtovoné-broušené
neb nýtovoné - leskle niklovoné, vršky mdIe
nikIovoné.

tIDOvÉ BnU§tE

BnUs[E

]5] MORAV|A špičóky, běhy z oce-
le, dobře procovoné, Provedení,
nýtovoné-broušené, nýtovoné-
Ieskle niklovoné, vršky mdIe niklo-
vo né.

]ól TATRA špičóky, běhy z oce,
Ie, dobře procovoné. Provedení,
nýtovoné-broušené, nýtovoné -
leskIe niklovoné, vršky mdle niklo-
vo né.

l7l SPORT brusle otevřeného tvoru,
běhv z ocele, dobře procovoné.
Provedení, nýtovoné-broušené,
nýtovoné - |eskle niklovoné, vršky
mdIe niklovoné.

l8l ZEUS brusIe otevřeného tvoru,
běhy z ocele, dobře procovoné.
Provedení, nýtovonó-broušené,
nýiovoné - |eskie niklovoné, vršky
mdle nikIovoné.

'l9l MERKUR brusle otevřeného tvoru,
šlcrpky no sloupkóch, běhy z oce-
Ie, dobře procovoné. Provedení,
nýtovoné-broušené, nýiovoné -
leskle nikIovoné, vršky mdle niklo-
voné.

20'l NORMAL brusIe otevřeného tvo-
ru, šlopky no sloupkóch, běhy z
ocele, dobře procovoné. Prove-
dení, nýtovcrné-broušené, nýto-
voné - |eskIe nikIovoné, vršky
mdle niklovoné,

nĚtsKÉ
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DIMsKE A PANsKE BnUstE
tEHKÉH0 pnOvEDENí pn0 pOHODtNÉ A II§TÉ BRustENí

BYRD brusle otevřeného tvoru,
běhy ze speciólní oceIe, zvlóště
dobře kolené, hlodké, leskle nik-
lovoné, vršky mdle niklovoné.

Z brusle otevřeného tvoru, běhy
ze speciólní ocele, zvlóšiě dobře
kolené, hlodké, ozubené, leskle
nikIovoné, vršky mdle nikIovoné.

brusle otevřeného tvoru, běhy ze
speció|ní ocele, zvlóště dobře ko-
|ené, běhy po stronóch dutě vy-
broušené, leskle niklovoné, vršky
mdIe nik|ovoné.

Z brusle otevřeného ivoru, běhy
ze speciólní ocele, zv|óště dobře
koIené, běhy po stronóch dutě
vybroušené , ozubené, leskle nik-
lovoné, vršky mdIe niklovcrné.

30l

30l

30ó

30ó

BRU$LE zvtÁŠTNÍGH TvAnŮ

404 NURM|S W|SKO brusle špičoté-
ho tvoru, běhy z proíilovoného
mcrteriólu prvotřídní iokosii, zvlóš-
tě dobře kolené, iízdní plocho
opotřeno ž|óbkem, Zvlóštní způ-
sob připevnění.

NURM|S MORAV|A brusle špičcr-
tého tvoru, běhy z profilovoného
moterió|u prvotřídní iokosti,
zvlóště dobře koIené, iízdní pIo-
cho opotřeno ž|óbkem,

454

DĚTsKÉ BnUstE
ó0'l PlCCOLO brusle s úzkými běhy,

z prvotřídní oceIe, nízkého tvoru.
Jednotlivó číslo bruslí možno po-
užíti pro Ťři veIikosti botů. Prove-
deni, běhy |esk|e nik|ovcrné, kcrIe-
né, opotřené ž|óbkem,

b

I
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701 GRAND SOLO brusle z lo ocele,
dobře kolené, pečlivě procovoné,
běhy leskle niklovoné.

7l l GRAND ROYAL brusle z lo oce-
le, dobře kolené, pečlivě proco-
vcrné, běhy lesk|e niklovoné.

72l GRAND W|SKO brusle z lo oce-
le, dobře kolené, pečlivě proco-
voné, běhy leskIe niklovoné,

801 ZORA brusle ze zvlóštní ocele,
běhy ko lené pod le zvlóštn ího
způsobu, opotřené žlóbkem,
h lodké.

801 Z ZORA brusle ze zvlóštní ocele,
běhy dle zvlóštního způsobu ko-
lenó, opoířené žlóbkem, po stro-
nóch hlodké, s ozubením.

80ó ZORA brusle ze zvlóštní ocele,
běhy dle zvlóštního způsobu ko-
Iené, opotřené žlóbkem, po stro-
nóch dutě vybroušené.

80ó Z ZORA brusle ze zvlóštní ocele,
běhy dle zvlóštního způsobu ko-
lené, opotřené žlóbkem, po stro-
nóch duíě vybroušené, ozubené.
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GtOBU$
svAňovnnÉ pROvEIlnní

8l'l GLOBUS brusle ze zvlóštní oceIe,
běhy dvokróte ko|ené podle
zvlóštního způsobu, opotřené
ž|óbkem, hIodké, svořovoné.

811 Z GLOBUS brusIe ze zvlóštní oce-
le, běhy dvokróte kolené podle
zvlóštního způsobu, opotřené
ž|dbkem, hIodké, ozubené, svořo-
vo né.

8]ó GLOBUS brus|e ze zv|óštní oce-
le, běhy dvokróte kcrlené podle
zv|óštního způsobu, opotřené
ž|óbkenr, po sironóch duiě vy-
broušené, svořovcrné.

81ó Z GLOBUS brusle ze zvlóšiní oce-
Ie, běhy dvokróte koIené pod!e
zvlóšiního způsobu, opotřené
ž|óbkem, po stronóch dutě vy-
broušené, ozubené, svořovoné.
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GOnONA
nÝtovntlÉ pnOvnunní
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cHLApEct<É BRUStE
851 CORONA brusle špičoiého tvoru

ze speciólní ocele, běhy dvcrkróŤe
koIené dIe zvlóštního způsobu,
opotřené ž|óbkem, h|odké,

PÁNSKÉ BBUStE
851 Z CORONA brusle špičotóho

tvoru ze speciólní oceIe, běhy
dvokróte kolené dle zvlóštního
způsobu, opotřené žlóbkem,
hlodké, ozubené.

PÁIVtSKÉ BRUSLE
85ó CORONA brusIe špičotóho tvoru,

ze speció|ní ocele, běhy dvcrkró-
te kcrlené dle zvlóštního způsobu,
opcrtřené ž|óbkem, po stronóch
dutě vybroušené.

PÁNSKÉ BRUSLE
85ó Z CORONA brusle špičcrtého tvo-

ru ze speciólní ocele, běhy dvo-
llróle kolené d!e zvlóštního způ-
sobu, opoi,řené ž|óbkem, po stro-
nóch duiě vybroušené, ozubené.
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cOnONA

§vAňovnr,lÉ

CHLAPECrÉ BRUSLE

pnOvEIlnní

85l CORONA brusle špičotého tvoru,
ze speció|ní ocele, běhy dvokróte
kolené dle zv|óštního způsobu,
opotřené žlóbkem, hlodké, svořo-
voné.

PÁNSKÉ BBUSLE
85l Z CORONA brusle špičotého tvo-

ru ze speció|ní oce|e, běhy dvo-
króte koIené dle zv|óštního způ-
sobu, opotřené žlóbkem, hlodké,
ozubené, svořovoné.

DÁMSKÉ BRUStE
85ó CORONA brusIe špičotého tvoru

ze speciólní oceIe, běhy dvokró-
te kolené dle zv|óštního způsobu,
opotřené žlóbkem, po stronóch
dutě vybroušené, svořovoné.

PÁNSKÉ BRUStE
856Z CORONA brus|e špičoiého

tvoru, ze speció|ní oceIe, běhy
dvokrdte kolené dle zv|óštního
způsobu, opcrtřené ž|óbkem, po
stronóch duíě vybroušené l ozu-
benó, svořovoné.
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BBU§IE Pno KnA$0IIZDU

90ó Z ZEN|TH brusle uzovřeného tvo-
ru z prvotřídní švédské ocele, bě-
hy sklovitě Ťvrdě kolené, opotře-
né ž|óbkem, po stronóch duŤě
vybroušené, ozubené, přesně
procovoné, leskle niklovoné.

95ó Z START brusle uzovřeného tvoru,
z prvotřídní švédské ocele, bě-
hy sk|ovitě tvrdě kolené, opotře-
né žlóbkem, po sŤronóch dutě
vybroušené, ozubené, přesně
procovoné, leskle niklovoné.
Šlopky outogenicky svořovoné.
lr/odel START isou brusle, které
odpovídoií všem požodovkům,
klodeným krosobrusIoři co do io-
kosŤi moŤerió|u, tvoru o pečiivosti
ieiich zhotovení. Zoručuií přesnó
crbsoIvovóní povinných cviků o
neichoulostivěiších figur moderní
volné iízdv.
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2
klíč k bruslím

A

§roubky pro brusle

10
šroub

přední - zodní

4
Klíč k bruslím konickýrn

12
přední ztužidlo s motkou

vněiší neb vnitřní pro
levé neb prové brusle.

8
zodní ztužidlo s motkou

14

Zgdní pór ztužidel se šroubem o motkomi

l8
Míro ,no brusle

1ó
Přední pór ztužidel se šroubem o motkomi

levý neb prový

6J
20

Nosič pro brusle

12 Tiski Meloniriclr o. s. Brno.


