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Pretgāzu uzvalki „Quadrat".

Pretgāzu uzvalki izgatavoti no augstvērtīga gumijota

divkārši salikta auduma un ar to ir izturīgi arī pie vis-

lielākām prasībām.

Visas vīles ir dubulti šūtas un gāzdroši pilnīgi nobli-

vētas ar gumiju.

Viss materiāls, kuru lieto pie uzvalku izstrādāšanas

atbilst Bruņošanas Pārvaldes techniskiem noteiku-

miem. Tāpat uzvalku modeļi apstiprināti no piekritīgām

augstākām iestādēm un atzīti par sevišķi derīgiem mili-

tārām, aizsargu un gaisa aizsardzības organizācijām.

Izgatavo divus pretgazu uzvalku tipus:

a) viendalīgo tipu — t. i. svārki un bikses vienā gabalā

(skat. 1. illustraciju.)

b) divdaļīgo tipu — t. i. svārki un bikses atvevišķi

(skat. 2. un 3.illustraciju.)

1. Viendalīgs pretgāzu uzvalks.

Pretgazu uzvalkus izgatavo divos lielumos:

1. normālā lielumā: augumam līdz ],72 m— 2. virslielumā: augumam pāri par 1,72 m

Pie katra uzvalka pieder:

1 pāris gumijas zābaku līdz ceļiem (stilbu garums 40 cm). — 1 pāris gumijas cimdu (pirkstaiņu)

Zābaki tiek piegādāti no 40 līdz 48 lielumam. — Cimdus piegādā pārbaudītā vidējā lielumā.

Tālākie pretgāzu līdzekļi.

Aizsardzības pārvalks „Quadrat"

Ātrai aizsardzībai pēkšņam gāzu uzbrukumam piegādā aizsardzības pārvalkus. Šie sastāv no

plaša, gara apsega ar kapuci. Pārvalka izstrādāšanai lieto sevišķi augstvērtīgu, ļoti vieglu

kokvilnas audumu, kas pārklāts ar speciālu gāzdrošu gumiju.
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Gazdrošas teltenes (ta sauktie uzpletņi).

Armijā līdz šim lietotos uzpletņus no impregnēta brezenta jeb kokvilnas auduma, kuras

reizē lieto arī kā teltenes, atvieto ar labākiem panākumiem ar jaunajiem „Quadrat" uz-

pletniem speciālā izstrādājumā. Šie uzpletņi izgatavoti no viegla gumijota auduma aizsarg-

krāsā. Gumijas apvilkums ir gāzu-drošs. Izpildījums atbilst militāram tipam.

Gumijas blīves

gāzu-drošam telpām visos pielietošanas veidos pēc attiecīgiem speciāliem piedāvājumiem

Gumijas daļas gāzu maskām.

Visas gāzu masku izgatavošanai vajadzīgās gumijas daļas piegādā atzīta augstvērtīga kvali

tatē. Izsmeļošas ziņas sniedz uz pieprasījumu.

2. Divdalīgs pretgāzu uzvalks. 3. Divdalīgs pretgāzu uzvalks no mugurpuses.
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Balonlaivas „Quadrat"

Uzpūšamie pontoni.

Ātrai tiltu būvei un karaspēka pārcelšanai pāri ūdeņiem

nepieciešami uzpūšamie pontoni. Šiem pontoniem ir ārkār-

tīgi liela nestspēja pie sevišķi maza pašsvara. Uzpūšamie

pontoni dod pilnīgu drošību virs ūdens, viņi ir viegli līdz-

nesami un uzglabājami, jo viņiem ir minimāls tilpums neuz-

pūstā stāvoklī. Dažās minūtēs lietošanas gatavībā! „Quadrat"

pontoni ar savām izcilām īpašībām nepieciešami visām ieroču

šķirām.

Balonlaivu lietošanas iespējamība ir loti daudzpusīga:

4. Glābšanas laiva K 300 S — 3 metru gara

ka pontoni:

Tiltu būvei, kājniekiem, techniskām un transporta vienībām un sanitāru daļām;

pārcelšanai, atsevišķi, divu un vairāk laivu sakopojumā;

glābšanai, kuģiem un hidroplāniem.

Laivas uzpušamas dažu minutu

laikā ar:

gaisa pumpjiem,

rokas vai kāju plēšām,

kompresoriem, vai ar

šķidru skābekli.

Pieprasījumus lūdzam iesūtīt tieši fabri

kai, Ar to visātrākā un izsmeļoša piedā

vājuma piesūtīšana nodrošināta.

5. Laiva militarām vajadzībām K 300 SM — 3 metru gara.
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6. Glābšanas laiva ugunsdzēsējiem.

Dažādi tālākie balonlaivu

„Quadrat" tipi.

Šeit sniedzam īsu pārskatu par balonlaivu

tipiem, kurus ražo „Kvadrata" fabrikā:

Balonlaivas ~Quadrat" militārām vajadzībām.

Tips izmēri nestspēja

K3OO SM 3 m gara X 1,15 m plata 4—6 personas

X 400 SM 4 m
„

X 1,45 m
„

9—14

K550 SM 5,5 m
„

X 1,85 m
„

20—30

Balonlaivas „Quadrat" kuģiem, hidroplāniem un ugunsdzēsējiem.

Tips izmēri nestspēja

K250 S 2,5 m gara X 1,15 m plats 2—3 personas

K3OO S 3,0 m
„

X 1,15 m
„

3—4

K350 S 3,5 m
„

X 1,15 m
„

4—5

Balonlaivas ~Quadrat" sportam, medniekiem, makšķerniekiem, palīglaivas

jachtām v. 1.1.

Sās vieglas laivas piegādā 1,10 m, 1,35 m, 1,75 m, 2m un 2,5 m garumā. Laivām piegādā vēl

sekojošus piederumus:
ieliekamo koka grīdu, visādus airus, bez tam visādā veida un lieluma plēšas. Pēc vēlēšanas

pie laivām piestiprina speciālas konstrukcijas irkļus.
Laivu parocīgai iesaiņošanai un transportam izgatavo speciālu aizsarg-apsegu no ūdensdroša

gumijota auduma.

7. Sporta laiva ar irkļiem.
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