




VŠEOBECNÉ PRODEJNÍA DoDAcÍ poDMÍNKy:

1, Ceny o dodocí |hůty, kteíé nobízíme, jsou vždy nezóvozné o vyhrožujeme sí přijetí nebo odmílnulí veškerých i no

zókIodě nošich nobídek došlých oblednóvek. Vyhrožujeme si dóle próvo všechny došlé oblednavky vyříditi jen z čósli
nebo je kdyko|iv zcelo zrušili, oniž bychom byli povinni dodoiečně dodoii přípodný zůslo}ek nebo dóli jokékoliv od-
Škodněni, Bez ohledu no sjednoné již pIotební podmínky móme próvo před odeslóním zboží požodovoli zóruku o při

přípodném odepření téže objednóvku zrušili.

2. Noše ceny rozumí se v Kč ze slonice lovórní, nebylo-|i zvlóšť přiznóno nóhrodo dovozu, U poštovních zósilek jde

poštovné vždy no vrub objednovoleIe,

3. Dodocí lhůty udóvóme jen zcelo nezóvozně o ploíí z tovórny bez 1okéhokoIiv zóvozku zo jich dodržení. Zboži se
odesí|ó no účel o nebezpečí objednóvojícího; zo zlróly, zóměny, poškození během doprovy neposkylujeme tudíž žódné

nó h rody,

Oblednevky v sezoně udě|ené nezosílóme v žódném přípodě s nóhrodou dovozného, obol rovněž účtujeme, Vyřízení
provódíme co ne]rychleji.

4. Zókonilou doň z obrolu účíujeme ve výši zókonem slonovené,

5, Obo| nePočítóme při zósilkóch přes Kč 5OO'-. NOhrodu dovozného obyčejného nóklodu dle tori{ů ČSD. poskyluleme

při zósiikoch nod Kč 5OO'- o to v účiě, Pri zOsilkOch v sezoně jest třebo udoli způsob doprovy (rychlozbožím, zo-
vozod|em, spěšninou, pošiovním zbožím, sběrnou službou o pod,)

Ó. Plocení děle se složenkomi přiloženými k účtům. Poklodnični s|evy poskylujeme: při p|ocení do 14 dnů od doio účlu

3 procenío, při plocení do 30 dnů od doto účlu 2 procenio, při pIocení pozdělším beze skon1o. Po upJynutí 45 dnů

od dofo ÚČlu vyhrožujeme si próvo požodovoli úrok z prodlení ve výši bonkovní sozby, mimo vzniklé upomínocí, pří_

Podně jiné výlohy, Úrok móme próvo požodovoli i lehdy, když o něm zmínko v účtě neb korespondenci č oblednóvce
nebyIo.

7. No reklomoce jokéhokoliv druhu béřeme zřeleI jen tehdy, by|y-|i učiněny u nós do B dnů po dojili zboží do sionice
urČeni. Zboží vrócené bez nošeho výslovného předběžného svolení nepřijímóme. Dolších nóroků no 1okékoliv odškod_

nění z li}ulu 1okéhokoIiv neuznóvóme.

B. No jOkékoIiv změny nebo zrušení oblednóvek možno vzíli zřeieI jen potud, pokud se no oblednoném zboží ješlě ne-
procuje,

9, Porucho provozu, nedostolek dělníků, slóvky, jokož i výluky v zóvodech, tovórnóch, dodóvojíc c. nóm pohonné hmoíy,

surovinY neb Podobné, nedos1olek vogonů, mobilisoce, vólko, devisovó, voIutovó zókonnó cpoiřeni, jokož i udólosti
vYŠŠÍ moci, zProŠťují nós no dobu o rozsoh lokových udó]ostí o jich nósledků povinnosli k dcdó,rce, oniž by oblednó-
vojícímu vznikol nórok no nóhrodu škody dIe občonského zókono, Uvedené zósohy, dolýkojici se plnění převzolých
zóvozků, 1ýkolí se nós ]oko dodovoteIe zboží, oproíi objednóvojícímu.

1O.U;tyjsousp|otnydlesjednonýchpodmínek'-
11. MÍrY o vóhY, vzorky, nókresy o pod. dlužno povožovoti zo přibJižné o neIze z nich dovozovoi próvni nórok no nóhrodu

ŠkodY v tom přípodě, 1e-|i dle nich dodóvko provedeno poněkud odchylně. Změny nošich vzcrk] s všok vyhrožujerne,

12. VYhroŽujeme si iéž odepříti vyřízení zokózky prolo, nesouhIosí-|i zókozník s dodóním no dob;rku, leb proti zoplocení
Předem, i když snod dříve dodOvky byly provóděny no olevřený účeí, o to bez udóní důvodů,

13. Zboží zholovené no zvlóšlní příkoz zpěl nebéřeme. Vyhrožujeme si ioké loleronci pro výrobu o to 5 prccenl plus

nebo minus.

14. lckazky udé|ené nóm proslřednicivím nošich zósiupců vyhrožujeme si přijmouli neb zomíinouli, Úsiní neb písemnó

ujednóní s těmito nemojí plotnosti bez nošeho dodotečného písemného svoIení.

]5. Předchózející podmínky lvoří podstotnou čóst nošich nobídek. Udělením zokózky no zboží v tomlo ceníku uvedené,

neb no zboží dotýkolící se výroby bruslí, pok|ódojí se noše podmínky zo přljoíé i tehdy, obsohule_ll udělenó zokózko
předpisy, které se iiší od nošich iv lom přípodě, když nebyly tyto odIišné podmínky nómi oproverly.

1ó. VydOnim toholo ceníku pozbyvó nóš dřívě]ší ceník o ceny plolnosli,

17. Zo chyby iisku nebéřeme zóruky.

]B. Vlostnické próvo používoli kopií lohoto ceníku, ořípodně i 1eho čóstí pokud se 1ýkó úprovy, dóle používóní lekslů, vy_

obrození o t. d. jesl nóm vyhroženo.
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BRUSLE PRO
KRAsoJlzDU
éis, 24o zENlT _ AUToGEtt, svÁŘrnÉ.
Z prvoliidní švédské ocele, přesně o jemně

procovoné. Celé nq vysoký lesk niklovoné.

Ozubené, běhy po síronóch duíě vybrou-
šené. No jízdní dróze mělký žlóbek,

čís,24Oq ZEN|T - z prvoířídníšvédské ocele,

přesně o jemně procovoné. Celé no vysoký

lesk niklovoné. Bruslový běh pronýíovón, ou-

logenně svořen, vyzíužen zvlóšíní podložkou.

Ozubené, běhy po slronóch duíěvybrou-
šené. No jízdní dróze mělký žlabek.

'čís.14O GLOBUS ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné
Jizdní dróho opoířeno žlabkem. Hlodké.

čís.140o GLOBUS ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné.
Jizdní dróho opolřeno žlobkem. Ozubené.

čís.145 GLOBUS ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné.

Jízdni dróho opoířeno žlóbkem. Po síronóch
běhu duíě vybroušené.

čís. 150 GLOBUS ze specielní ocele, jemně

procovoné o no vysoký lesk niklovoné, Jízdní
dróho opoířeno žlObkem, Po slronóch běhu
dulě vybroušené. Ozubené.

Spodek dróhy bruslí Globus jesí po celé délce |vrdě no sklovinu zokolen dle poí, ohl. P-7124-35.
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čís,150 GLoBUs - AUTOGEN. SVÁŘENÉ

zvlašť elegonlní o lehké provedení. Zholo,
vené ze specielní ocele, jemně procovoné,

běhy no vysoký lesk niklovoné. Jízdní dróho

opolřeno žlóbkem. Ozubené, po slronóch

běhu duíě vybroušené.

ěís. 145 GLoBUs _ AUTOGEN. SvÁŘrnÉ
zvlašť elegontní o lehké provedení. Zholo-

vené ze specielní ocele, jemně procovoné,

běhy no vysoký lesk niklovoné. Jízdní dróho

opoířeno žlebkem, Po síronóch běhu duíě

vybroušené,

čís. 14Oo GLOBUS-AUTOGEN. SVÁŘrruÉ
Zhoíovené ze specielní ocele, jemně proco-

voné, běhy no vysoký lesk niklovoné, Jízdní
dróho opoířeno žlóbkem, ozubené.

čís. 140 GLoBUs -AUTOGEN. svÁŘenÉ.
Zhoíovené ze specielní ocele, jemně proco-

voné, běhy no vysoký lesk niklovoné. Jízdní
dróho opoířeno žlóbkem, hlodké.

Spodek dróhy bruslí Globus jesí po celé délce ívrdě no sklovinu zokolen dle pot. ohl,P-7124-35.

Dobró brusle vyžoduje, oby koždý kus byl vyprocovón ručně,

,
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NORMAL ;-_-_;

TATRA

--_)>

MORAV|A:-r_)>

LIDOVE BRUSLE

čís, 70 ZEUS jemně broušené z lo. ocele,
kolené, připevnění klíčem.

čís. 75 ZEUS dobře procovoné, běhy no vy_

soký lesk niklovoné, vršky molně niklovqné.
Z lo, ocele, kolené, připevnění klíčem.

čís.100 MERKUR dobře znómé solidní brusle,
jemně broušené, kolené, z lo, ocele, dobře
procovoné, připevnění klíčem.

čis. 105 MERKUR dobře procovoné, běhy
no vysoký lesk niklovoné, vršky moíně niklo_
vané. Z lo, ocele, kolené, připevnění klíčem,
velmi rozšířené brusle.

čís. 110 SPORT osvědčené brusle, jemně
broušené. Z lo. ocele, kolené, připevnění
klíčem,

čís.115 SPORT osvědčené brusle, dobře p1o-

covoné, běhy no vysoký lesk nik|ovoné, vršky
moíně niklovoné. Z lo, ocele, kolené, připev_

nění klíčem,
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čís. ó0 NORMÁL jemně broušené z dobré
ocele, kolené, připevnění kličem.

čís. ó5 NORMÁL dobre procovoné, běhy

no vysoký lesk niklovoné, vršky motně niklo-

voné, Z lo, ocele, kolené, připevnění kličem.

čís, 80 TATRA_ŠP|ČÁKV jemně broušené,
z dobré ocele, kolené, připevnění klíčem.

čís, 85 TATRA-ŠPIČÁKV dobře procovoné,

běhy no vysoký lesk niklovoné, vršky moíně

niklovoné, Z ]o. ocele, kolené, připevnění

kličem.

čís, 90 MORAV|A_ŠPIČÁKV jemně brou_
šené,z dobré ocele, kolené, připevnění klíčem.

čís, 95 MORAV|A _ ŠPlČÁrV jemně no

vysoký lesk niklovoné, dobře procovoné,

vršky moíně niklovoné, Z la, ocele, kolené,
Ý . l l.Ýprlpevnenl kllcem.

DOBRE A LEVNE

7
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čís,1ó5o CORONA ze specielní ocele, jemně

procovoné, Běhy no vysoký lesk nik]ovoné,
jízdní dróho opoířeno žlabkem. Ozubené,
po slronóch běhu duíě vybroušené.
Zvla:ť elegoníní o lehké provedení,

čís.ló0 CORONA ze specielní ocele, jemně

procovoné. Běhy no vysoký lesk niklovoné,
jízdní dróho opoířeno žlóbkem. Po slronóch
běhu duíě vybroušené.

čís. 155 CORONA ze specielní ocele, jemně

procovoné. Běhy no vysoký lesk niklovoné,
jízdní dróho opoířeno žlóbkem, provedení
hlodké.

čís,1ó5 CORONA ze specielní ocele, jemně

procovoné. Běhy no vysoký lesk niklovoné,
jízdní dróho opoířeno žlóbkem. provedení
ozubené.

Spodek dróhy bruslí Corono jesí po celé
délce ívrdě no sklovinu zokolen dle pot. ohl,

P-7124-35.

Dobró brusle vyžoduje specielní lvrdosí,

Brusle Corono holovíme se zvlóšíní peělivpsíí

odděleně od výroby jiných bruslí zo úěelem

dobrého vyprocovóní koždého kusu. Béřeme
proío zo koždý kus plnou zóruku.
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čís. 1ó5o coRoNA ze specielní ocele, jemně procovoné. Auío-
genně svóřené, běhy no vysoký lesk niklovon é. Jizdní dróho opoířeno
žltbkem. ozubené, po síronóch běhu duíě vybroušené. zvlóšť
elegoníní o lehké provedení.

čís. 160 CORONA ze specielní ocele, jemně procovoné. Auío-
genně svóřené, běhy no vysoký lesk niklovon é. Jízdní dróho opotřeno
žlabkem, Po slronóch běhu dutě vybroušené.

PÁNSKÉ BRUSLE

DÁMSKÉ BRUSLE

CHLAPECKÉ BRUSLE

PÁNSKÉ BRUSLE

čís. 155 coRoNA ze specielní ocele, jemně procovoné. Auío-
genně svóřené, běhy no vysoký lesk nik|ovon é, Jízdnídróho opoířeno
žlebkem. provedení hlodké.

čís. 1ó5 CORONA ze specielní ocele, jemně procovoné, Auío-
genně svóřené, běhy no vysoký lesk niklovoné. Jízdnídróho opolřeno
žlebkem, provedení ozubené.

SPodek dróhY bruslí Corono jesí po celé délce ívrdě no sklovinu zokolen dle poí, ohl, P-7124-35,
Dobró brusle vYŽoduje ívrdosí o ío sloró 5e noše dobre vybovené kolící oddělení,

Dokonolý výrobek - spokojenosl zókozníko.



BRUsLE
Hocl(EYoVE

čís,180 NORMA_HOCKEY z velmi houžev-

noté ocele, dobře kolené, běhy no vysoký lesk

niklovoné. Silo běhu 3 mm. Dobře procovo-

né. NejzpůsobilelSi levné brusle pro hockey.

čis. 175 CANADA_HOCKEY ze specielní

ocele. Silo běhu 2|lz mm, nq sklovinu kolené.

Elekíricky svóřené, Jemně hliníkovoné.

Specielní brusle pro hockey.

ěís. 175o deílo, jenže motně niklovoné.

čís,185 GRAND SOLO z ve|mi dobré ocele,

dobře kolené, přesně procovoné, Běhy no

vysokY lesk niklovoné.

čís. 'l90 GRAND ROYAL z velmi dobré
ocele, béhy no vysoký lesk niklovoné. Dobře
kolené, přesně procovoné,

čís. 195 GRAND W|SKO z velmi dobré
specielní ocele, přesně procovoné. Dobře
kolené, běhy no vysoký lesk niklovoné.

Brusle čís. 190 Grond Royol o ěís. 195 Grond Wisko jsou

1o

nejrozšířenější levné brusle.
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Brusle umožňující elegontní, jisté o pohodlné
bruslení. konsíruovoné zvlóště pro íyío účely.
křivko jízdní dróhy odborníky specielně určeno,

éís. 22o BYRD ze specielní ocele, přesně procovoné. Dobře kolené.
Běhy no vysoký lesk niklovqné. ozubené o k připevnění kličem,

čís, 225 BYRD ze specielní ocele, přesně procovoné, běhy no vysoký
lesk niklovoné. Dobře kolené, ozubené, po síronóch běhu duíě vy-
broušené. K připevnění klíčem,

čís. 230 BYRD ze specielní ocele, přesně procovoné, běhy no vysoký
lesk niklovoné. Dobře kolené, hlodké. K připevněni kličem.

čís. 235 BYRD ze specielní ocele, přesně procovoné, běhy no vysoký
lesk niklovoné. Dobře kolené, bez ozubení, po síronóch běhu duíě
vybroušené. K připevnění no klíč.

U všech druhů součóslky moíně niklovqné.

PÁNSKÉ BRUSLE

DÁMSKÉ BRUSLE

DÁM5KÉ BRU5LE

PÁNSKÉ BRUSLE

11
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BRUsLE
SPECIELNlCH
TVARU

čís. 245 NURMlS_WlSKO, brusle s konickým během, z lo. ocele,
dobře kolené, běhy no vysoký lesk niklovqné, no spodu opoířené žlób-
kem. Součóstky molně niklovoné, Zvla:l dobró o síobilní brusle no klič.

čís. 250 NURMIS_MORAVIA, brusle s konickým během, z lq. ocele,
dobře kolené, běhy no vysoký lesk niklovoné, no spodu opoířené žlób_

kem. Souěósíky moíně niklovoné. Zvla:ť dobré o síobilní brusle no klíč.

čís. 120 ZORA ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné,
jízdní dróho opoířeno žlóbkem, hlodké.

čís. 125 ZORA ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovqné,

Jízdní dróho opoířeno žlObkem o ozubené.

čís. 130 ZORA ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné.
Jizdní dróho opoířeno žlóbkem. Po síronóch
přesně duíě vybroušené.

čís. 135 ZORA ze specielní ocele, jemně

procovoné, běhy no vysoký lesk niklovoné.
Jízdní dróhq opoířeno žlóbkem, Ozubené o
po síronóch běhu přesně duíě vybroušené.

U všech druhů součósíky moíně niklovoné,

Spodek dróhy brusli Zorq jesí po celé délce ívrdě nq sklovinu zokolen d|e poí. ohl. P-7124-35,

Dobró brusle vyžoduje ívrdosí o pružnosl. Docilujeme íuío specielním zprocovóním ocelí q doko-

nolým lechnickým zořízením.

12
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DETSKE BRUSLE

čís. 35 PICOLLO, brusle k přišroubovóní

ze specielní ocele, běhy no vysoký lesk niklo-

vqné o no jízdní dróze opoířené jemným

žlóbkem. přiměřeně nízkó konsírukce umož-

ňuje udržení rovnovóhy.

Dětské brusle zhoíovujeme zvlóšíě pečlivě, jsou

Celkovó konsírukce umožňuje snodný

čis. 45 AVION, brusle no klíč, celé dobře brou-

šené, běhy ocelové, nízké, nejlépe způsobilé pro
zočóíečníky.

čís, 40 AVION, brusle no klíč, běhy ocelové, no

vysoký lesk niklovoné, Součósíky moíně niklovoné.
Nejlépe způsobi|é pro zočóíečníky.

čís. 50 AV|ON, brusle nq klíč, běhy ocelové, no

vysoký lesk niklovoné. Součósíky moíně niklovoné.
Nejlépe způsobilé pro děíi, ježto jízdní plocho jesí
rozšířeno o nódsíqvec umožňující udržení rovno-
vóhy.

čís. 55 AVION, brusle no k|íč, běhy ocelové,
dobře celé broušené, Nejlépe způsobilé pro děíi,
ježto jízdní plocho jesí rozšířeno o nódsíovec u-

možňující udržení rovnovóhy.

dobře kolené, koždý kus podléhó konírole.

o bezpečný pohyb dilěíe no ledě,

/'ft'\ É
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klíč k bruslím
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Šroubky pro brusle

zgdní síužidlo s moíkou

10

ffiff/,tffflťťťť/,ilfl#E=N[t[ffi$\Tl[Tlm3

šroub
přední - zodní

Klíč k bruslím konickým

přední síužidlo s molkou
vnější neb vniířní pro
!evé neb prové brusle.

Míro

18

no brusle

Přední pór síužidel se šroubem o motkomi
levý neb prový

\n ,)

UU
20

Nosič pro brusle

Zodní pór služidel se šroubem o moíkomi

14
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