


Er zijn "Kodaks" en Kodak Camera's in- alle soorten en In alle 

prijzen, vanaf fl. 2.75 tot fl. 230.00, dus er is er zeker ook een bij, die 

voo r U geschikt is. 

Uw "Kodak" handelaar zal U gaarne helpen Uw keus te bepalen, 

raadpleeg hem. Hij is op de hoogte en zal zijn kennis en ervaring 

gaarne te Uwer beschikking stellen . 

Voor "Cine Kodaks" en "Kodak Retina" (klein beeld) Camera's 

raadplege men de betreffende catalog i. 

Bevordert den bona-fiden handel, dus koopt uitsluitend bij den bona

fiden fotohandelaar. Dat is in Uw belang. 

1 



2 

KODAK 
Bantam uitrusting 

Kleinbee ld fotografie op de 
"Kodak" man ier, dus met de 
"Kodak Retina" zet zij n zege
tocht door N ede rland en daar
buiten voort. Maar er zijn alt ijd 

nog amateurs, die het een groot bezwaar vinden, dat een kle inbeeld fi lm 18 of 36 
opnamen te lt en dat houdt hen ervan terug kleinbee ld opnamen te maken . Kodak, voort
varend als zij steeds is, brengt de oplossi,ng . Met de "Kodak Bantam" maakt men klein
bee ld opnamen van 28 X 40 mmo op een film van 8 opname n. En die "Kodak Bantam" 
wordt aantrekkelijk opgedischt in een luxe doos, waarin beha lve de camera ook twee 
"Panatomie" films verpakt zijn, benevens een leeren tasch voor het toestel, met schouder
riem. Als geschenk, aan w ie, of b ij welke gelegenheid ook, is deze uitrusting b ijzon
der :eschikt. 

Details : Kodak Bantam met Kodak Anastigmaa t f.6 .3. Romp van bake l iet. Doorzicht
zoeker. 

Prijs : Kodak Bantam Uitrusting bevattende: Kodak Bantam met K.A. f.6.3; twee Pana 
tomic films ; leeren tasch met schouderriem fl. 22.50. 



Formaat der afbeeldingen 28 x 40 mm. 

Het spreekt vanzelf, dat een camera als 
de Kodak Bantam, die zeker opgang zal 
maken, in verschillende uitvoeringen ge
leverd kan worden. En natuurlijk is het 
toestel, dat bij de uitrusting geleverd wordt, 
ook afzonderlijk verkrijgbaar. De Kodak 
Bantam is, als elke camera uit de Kodak 
Fabrieken, volkomen betrouwbaar, keurig 
afgewerkt en zorgvuldig gekeurd. De Kodak 
Bantam wordt geladen met Panatomie lilm 
voor 8 opnamen en levert foto's van 
28 X 40 mmo 

Details: Romp van bakeliet; verkrijgbaar met Doublet lens ol Kodak Anastigmaat 1.6.3. 
Het luxe model, Kodak Bantam Special genaamd, is gemonteerd met een Ektar lens f. 2 
in Compur Rapid Sluiter en wordt compleet in tasch geleverd. 

Prij~en: Met Doublet lens 11.14.50 - Met KA lens f. 6.3 11.20.00 - Zacht leeren tasch 
voor beide modellen fl. 1.50 - Met Ektar lens f.2 in Compur Rapid Sluiter in tasch 
11.230.00 - Kodak Panatomic Film No. 828 (8 opn.) voor alle drie de modellen fl. 0.50. 
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In de serie toestellen, waarmee men, al zijn 
het geen kleinbeeld opnamen, dan toch 
foto's maakt va n klein formaat, neemt de 
Kodak Duo een ee rste plaats in. D it 
moderne toeste l bezit alle e igenschappen, 
die het maken van mooi.e, artistieke op
namen waarborgen. De rompontspanner 
voo rkomt zelfs de geringste tr illing ge
durende het belich ten , zoodat ook langere 
momentopnamen uit de hand gemaakt kun · 

Formaat de r afbee ld ing e o 4 .5 x 6 cm. nen worden. Het verchroomde bovenstuk 

verleent cachet aa n deze camera , die 
bekleed is met eerste kwal iteit leer. De Kodak Duo wordt ge laden met Kodak film 
No. 620, dus met film voor 8 opnamen. Zij geeft echter per film 16 beelden van het 
formaat 4% X 6 cm. 

Details : Met Kodak Anastigmaat ' f. 3.5 of f.4.5; Xenar ' of Zeiss Tessar lens f. 3.5. AI!e 
modellen met Compur Rapid Sluiter en Rompontspanner. 

Prijzen: Met K A f.3.5 fl. 70.00 - Met .KA f.4.5 f l.62.5Q - .Met Xenar lens f.3.5 
fl. 77.50 - Met Zeiss T essar lens f . 3.5 fl. 90.00' - Lederen tasch met schouderriem voor 
al le modellen f l. 4.00 - Kodak fi lm No. 620: Regu lar 11: 0.55, Verich ro~e f l. 0.65, 
Panatomie of S.S . Pa n f l. 0.75. 



De Kodak Suprema is het nieuwste op 
Kodak Camera gebied. Het is een prachtig, 
modern toestel, sierlijk van vorm en luxueus 
algewerkt. Compact en l icht van gewicht. 
Er behoeft niet vee l van gezegd te worden. 
De albeelding toont duide l ijk, dat de 
Suprema een toestel is, dat in zijn prijs-

Fo,ma.t de , afbeeldingen 6 x 6 cm. klasse de toets met anderen zeer zeker 
kan doorstaan. De camera wordt geladen 

met Kodak film No. 620 voor 8 opnamen, waarop men 12 opnamen maakt van 6 X 6 cm. 
De opnamenteller op dit toestel geeft duidelijk aan hoeveel opnamen er reeds gemaakt 
zijn. Natuurlijk ontbreekt de Rompontspanner niet, doch ook een draadontspanner kan 
ingeschroeld worden. 

~-
Details: Schneider Xenar lens I. 3.5; Compur Rapid Sluiter; Bovenkant en Lensdraagstuk 
verchroomd; Optische doorzichtzoeker; Instelknop; Di eptescherpte tabel; Romp bekleed 
met mooi leer. 
Prijzen : Kodak Suprema met Schneider Xenar 1.3.5 in Compur Rapid Sluiter 11. 125.00 -
Tasch (Ever Ready) 11. 12.50 - Kodak lilm No. 620; Regular 11. 0.55, Verichrome 11. 0.65, 
Panatomic ol SS Pan 11. 0.75. 
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Formaat der a f beeld ingen 6 x 9 cm . 

De Vollenda's zijn o ude bekenden in de Kodak 
Ca mera serie. Sier l ijk van bouw; modern; compact; 
licht va n gewicht. Een camera met zorgvuldig gecor
rigeerde lenzen en sluiters. O vertrokken met eerste 
kwalite it leer. Rompontspanner. In het lormaat 6% X 11 
cm. wordt in deze serie geleve rd de Kodak Vol lenda 
Junior met Kodak Anastigmaat 1.6.3 in Pronto Sluiter 
(zonder rompontspanne r) . 

Details: Kodak Anastigmaat, Xenar ol Zeiss T essar 
lens 1. 4.5 in Compur S (met ingebouwde zel lo ntspan 
ner) ol Compur Rapid Sluiter; Optische doorzicht
zoeker. 

Pr ijzen: Met KA f. 4.5 Compur S . Slu iter 11. 58.00 - Compur Rapid Sluiter 11. 68.00; 
Met Xenar 1.4.5 Compur S Sluiter 11. 68.00 - ompur Rapid Sluiter 11. 78.00; Met Zeiss 
Tessar 1.4.5 Compur S Sluiter 11. 85.00 - Compur Rap id Sluiter 11. 95.00, Lederen tasch 
met schouderriem, voor alle modell en 11. 3.50 - Kodak Vollenda Junior 616 met K.A. 
1. 6.3 in Pronto Slu iter 11. 42.00 - Lederen tasch met schouderriem 11. 3.00 - Kodak 
Film: No. 620: Regular 11. 0.55, Ve richrome 11. 0.65, Panatomie ol S.S . Pan 11. 0.75; 
No. 616: Regu lar 11. 0.65, Verichrome 11. 0.80, Panatomie ol S.S. Pan 11. 0.90. 



Het is een goede gedachte der Kodak Maatschappij 
geweest om voor den zeer modernen mensch ook 
een zeer moderne camera te bouwen en wel 
een gestroomlijnde. Sierlijk van vorm is dit toestel, 
dat in gesloten toestand geen enkel uitstekend 
onderdeel heelt. De sleutel voor het opwinden. als
mede de doorzichtzoeker liggen verzo nken. Een 
aan de lens gekoppelde Rangelinder maakt het 
instellen zeer eenvoudig . Met deze camera kan men 
op Kodak Film No. 620 8 opnamen maken van 
6 X 9 cm. ol 16 opnamen van 4% X 6 cm. 

Details: Ver.krijgbaar met Schn eider Xenar 1. 4.5 ol 
f. 3.8 lens in C6mpûr '01 Compur Rapid Sluiter 

Formaat der afbeeldingen 6 x 9 of 4 )i x 6 cm·met Ingebouwden Zelfontspanner; Gekoppelde 

Rangelinder; Optische Doorzichtzoeker; Balg en bekleeding van leder . 

. Prijzen: Met Schneider 'xenar lens I. 4.5 C~mpur Sluiter 11. 77.50 - Compur Rapid Sluiter 
. i l.82.50; Met Schneider Xenar lens f. 3.8 Compur Sluiter 11. 85.00 - Compur Rapid 
, SllJitér 11.90.00 - Lederen ta sch ri1~L 'sch'ouderriem voor alle modellen 11. 5.50 -
Kodak Film No. 620 : Regular 11. 0.55, Veriçhrome 11. 0 .65, Panatomic ol S.S . Pan 11. 0.75. 
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~ • unwr 
Een goedkoope, eenvoudige camera vindt men in 
de Kodak Junior serie. Men kan kiezen uit Ver
chroomde ol Zwarte modellen met ol zonder Romp
ontspanner; met verschillende lenzen en sluiters, 
met 3, 4 ol 8 sluitersnelheden. Wordt ook ge leverd 
in het lormaat 61/2 X 11 cm. Alle modellen bezitten 
een inrichting voor het instellen, een heldere, ver
stelbare opzicht- en een doorzichtzoeker. 
Details : Kodak Junior 620 (zwart, rompontspanner) 
met KA I. 7.7 in K 3 ol KA 1.7.7 in K 4 Sluiter; 
Verchroomd met K.A. 1.6.3 ol 1.4.5 in K 4 Sluiter; 
met K.A. f.4.5 in K 8 S Sluiter - Kodak Junior 616 
(zwart, geen rompontspanner) met K.A. 1.7.7 in 
i<:: 3 Sluiter. 

Formaat der afbeeldingen 6 x 9 cm. p'rijzen: Kodak Junior 620 (zwart) K.A. 1.7.7, K 3 
Sluiter ' 11. 25.00; . K 4 ' Sluiter' 11. 29.00; KA 1.6.3, 

K 3 Sluiter 11. 25.00; Verchroomd, KA 1.6.3, . K 4 Slu iter 11. 35.00; K:A. · I. 4.5, 
K 4 S Sluiter 11. 40.00; K 8 S Slu iter 11. 45.00; Lederen tasch met schouderr iem voor 
modell~n 620 11. 2.75 - Kodak Junior 616 met KA 1.7.7, K:3 Sluiter 11. 27.50 -
Lederen tasch met schouderriem 11. 3.00 - Kodak Filin No. 620: Regular 11. 0.55, Veri
chrome 11. 0.65, Panatomie ol S.S. Pan 11. 0.75. No. 616: Regular 11. 0.65, Ver ichrome 
11. 0.80, Panatomic ol S.S. Pan 11. 0.90. 



Formaat der afbeeldingen 6 x 9 cm . 

een betrouwbare camera wenscht, doet goed 
een definitieve keus te maken. 

Ook dit is een der goedkoopere Kodaks, 
maar ondanks dat is het een toestel waar 
men graag mee fotografeert, omdat de 
opnamen, die men er mee maken ka n, 
zoo helder en duidelijk zijn. Daar ook de 
Kodak Regular een van de nieuwere 
model l e~ is, is z ij vanze lfsprekend uit
gerust met een rompontspanner, waa r
door men trilvrije beelden , zelfs bij 
langere momentopnamen, die uit de hand 
genomen wo rd en, ve rkrijgt. Iedereen, die 
zich dit toeste l te laten toonen, alvorens 

Details: Kodak Regu lar 620, met Kodak Anastigmaat f.6 .3 in Kodex Sluiter No. 1 voor 
moment- en tijdopnamen. Rompontspanner; Doorzichtzoeker. Lederen bekleedin g. 

Prijzen: Kodak Regular 620 fl. 37.50 - Lederen tasch met schouderriem fl. 3.50 - Kodak 
Film No. 620 (8 opnamen) : Regular fl. 0.55, Verichrome 11.0.65, Panatomic of S.s. Pa n 
fl. 0.75. 
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Formae t der afbeeldingen 4 x 6,5 cm . 

BABY BROWNIE 
De Baby Brownie is een lavoriet, niet alleen 

van de jongere kinderen, maar ook van de 

opgroeiende jongens en meisjes en wa t meer 

zegt, van ta l looze volwassenen. 

Dit kleine bakelieten toestelletje, dat slechts 

11. 2.75 kost, is hoogst betrouwbaa r, iets, dat 

voor een camera uit de Kodak Fabrieken eigen

li jk vanzelfsprekend is. 

De Baby Brownie is een gezel li g cameratje. 

Gemakkel ijk mee te dragen, eenvoudig te han

teeren. Talloos zijn degenen, in het binnen

zoowei als in het bu itenland, die er hun opna

men mee maken. En met succes. 

Details: Meniscus lens (in Rotary sluiter) met vast brandpunt. Samenvouwbare door

zichtzoeker. 

Prijzen: Baby Brownie 11. 2.75 - Lederen tasch met riem 11. 1.25 - Kodak Rolfilm 

No. 127 (8 opnamen) : Regular 11. 0.50, Verich rome 11. 0.60, Panatomic ol S.s. Pan 11. 0.70. 



Popular Brownie 

Onder de uitgebreide serie doosvormige Brow

nies is er een, die ondanks het leit, dat deze 

camera nog nooit geadverteerd werd, toch reeds 

een belangrijke plaats in de harten der Neder

landsche jeugd inneemt. 

Bij het doopen van deze camera heelt men 

vooruitgezien. 

De naam "Popular Brownie", welke de jongste 

uit de "Brownie" lamilie draagt, is werke lijk 

toepasselijk, want er zullen niet veel camera's 

zijn, die zich in zoo korten tijd, en zoo terecht, 

in zulk een groote populariteit als d it "jeugdige" 

toestel reeds geniet, mogen verheugen. 

Details: Meniscus lens in betrouwbare Rotary Sluiter voor tijd- en momentopnamen. 

Twee matglazen zoekers, een ten dienste bij horizontale- en een bij verticale opnamen. 

Romp overtrokken met imitati eleer. Lederen handvat. 

Prijzen: Popular Brownie 620 11. 4.75 - Lederen tasch 11. 1.50 - Kodak Rollilm No. 620 

(8 opnamen): Regular 11. 0.55, Verichrome 11. 0.65, Panatomie ol SS Pan 11. 0.75. 
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Formsllt der afbeeldingen 6 x 9 cm . 

BROWNIE JUNIOR 
620 MODEL S 

Deze Brownie is een eenvoudige, pretentielooze 

camera, die toch verschillende goede eigen

schappen bezit. Vooreerst is het een van de 

meest compacte toestellen in het lormaat 

6 X 9 cm.; dan heelt zij ronde hoeken, zoodat 

er tegen het meedragen in jaszak ol tasch geen 

bezwaar kan zijn. De zwart metalen rand om 

het voorstuk en om de lens maken dit eenvou

dige toeste l tot een sierlijke camera. En van 

zelfsprekend is de camera betrouwbaar. 

Details : Gecontroleerde Meniscus lens met vast brandpunt. Zuiver werkende slui ter voor 

tijd- en momentopnamen. Twee heldere zoekers, een ten dienste bij horizontale-, een 

bij ve rti ca le opnamen. 

Prijzen: Brownie Junior Model S 11. 5.75 - Lederen tasch 11. 1.50 - Kodak Rolfilm 

No. 620 (8 opnamen) : Regular 11. 0 .55, Verichrome 11. 0.65, Panatomic ol S.S. Pan 11. 0.75. 



Formaat der afbeeld ingen 6 x Q cm. 

BROWNIE JUNIOR 
MODEL R 

Uiterlijk verschilt deze Brownie Junior van 
het Model S, doch zij heelt dezelfde goede 
hoedanigheden, als dat model. En die hoe
danigheden maken deze camera tot een der 
meest gewilde uit de doosvormige serie, 
Ontelbaar zijn degenen, die opnamen maken 
om de vreugde, om het genot, dat lotogra
leeren geeft, Om de leuke, gezellige kiekjes, 
waardoor de herinneringen telkens en tel
kens weer opgerakeld kunnen worden, 
En voor dezulken is een camera met een 
lens met vast brandpunt een uitkomst. 
Met de Brownie Junior Model R kan een 
ieder, zonder eenige moeite, de dierbaarste 
oogenb likken voor de toekomst bewaren, 
De Brownie Junior Model R wordt ook ge
leverd in het formaat 6% X 11 cm. (No, 616), 

Details ; Meniscus lens met vast brandpunt, Rotary Sluiter voor tijd- en momentopnamen, 
Twee matglazen zoekers, een ten dienste bij horizontale-, een bij verticale opnamen, 

Prijzen: Brownie Junior Model R 620 11. 6,00 - Model R 616 11. 7.50 - Lederen tasch 
voor het Model 62011. 2,50 - Lederen tasch voor het Model 616 11. 2.75 - Kodak Film 
(8 opnamen): No, 620: Regular 11. 0.55, Verichrome 11. 0,65, Panatomic ol SS Pan 11. 0.75; 
No, 616: Regular 11. 0,65, Verichrome 11. 0,80, Panatomic ol SS Pan 11. 0,90, 
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Formaat der afbeeldingen 6 x ~9 cm. 

BROWNIE 620 
MODEL R 

De doosvormige Brownies zijn toestellen, die in 
alle opzichten betrouwbaar zijn en dus mooie 
opnamen geven. En toch verk iest men de eene 
boven de andere. Een van de meest gewilde 
in de Brownie serie is de Brownie 620 i'1odel R 
en wel voornamelijk om het zeer decoratieve 
voorstuk, maar ook omdat men bij de construc
tie een schrede verder gegaan is dan gewoonlijk 
bij de Brownies en men er een inrichting op 
aangebracht heeft, waardoor het mogelijk is de 
lens op twee verschillende afstanden en wel 
voor opnamen dichtbij en op grooteren a/stand 
in fe stellen. 

Details: Duvay lens; Eastma n 'Rotary Sluiter voor tijd- en momentopnamen. Twee groote 
heldere zoekers - een ten dienste bij horizontale-, een bij verticale opnamen. H efboom 
voor het stellen van de lens op verschillende afstanden. Modern bewerkt voorstuk. Romp 
bekleed met imitatielee·r. Stevig lederen handvat. . 

Prijzen : Brow nie 620 Model R /1.7.50 - Lederen tasch fl. 2.50 - Kodak Film No. 620 
(8 opnamen) : Regular /1.0.55 , Verichrome fl. 0.65, Panatomic of S.S . Pan fl. 0.75. 



PORTRAIT BROWNIE 
620 

De luxe camera onder de Brownies is wel de 

Z.g. Portrait Brownie. De keurige uitvoering en 

afwerking maakt dit toestel eenig in zijn soort 

en zij zal een toets met andere modellen in die 

prijsklasse glansrijk doorstaan. 

Een van de voornaamste eigenschappen van de 

Portrait Brownie is de mogelijkheid, dat behalve 

op de gewone afstanden ook opnamen van dicht

bij gemaakt kunnen worden. Een voorzetlensje 

heeft men daarvoor niet noodig; het uittrekken 

van een hefboompje is daartoe reeds voldoende. 

Details: Meniscus lens; zuiver werkende sluiter voor tijd- en momentopnamen. Twee 

heldere zoekers, een voor horizonta le-, een voor verticale opnamen. Romp bekleed met 

eerste kwalite it imitatieleer. Stevig lederen handvat. 

Prijzen: Portrait Brownie 620 fl. 10.75 - Lederen tasch fl. 1.50 - Kodak Rolfilms 620 

(8 opnamen): Regular fl. 0.55, Verichrome fl. 0.65, Panatomic of SS Pan fl. 0.75. 
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U gebruikt natuurlijk voor Uw opnamen, die immers nooit meer overgemaakt kunnen 

worden, de origineele, de beste film, dat is Kodak Film, die in vier verschillende soorten 

gemaakt wordt. En we l 

Regular lilm voor alledaagsche opnamen buitenshuis. 

Verichrome lilm voor artistieke opnamen 's morgens vroeg, of bij somber weer overdag. 

Panalomie lilm voor opnamen, die niet mogen mislukken, dus voor specia le opnamen, 

die nooit meer over gemaakt kunnen worden; bij somber of bij zonnig 

weer; 's morgens vroeg of laat op den middag; binnen- of buitenshuis. 

S.S . Pan lilm voor kunstlicht opnamen binnen- of buitenshuis; 's avonds op straat; 

in schouwburgen en theaters. 



"Kodak" Rolfilms 

No. I cm. I Opnamen 
I 

V . h l panatomic 
Regular ene rome SS. Pan 

828 2.8 X 4 8 -,-- 0.50 
127 4 X 6Yz 8 0.50 0.60 0.70 
129 5 X 7Yz 6 0.60 0.70 
117 6 X 6 6 0.55 0.60 
120 6 X 9 8 0.55 0.65 0.75 
620 6 X 9 8 0.55 0.65 0.75 
116 6Yz X 11 8 0.65 0.80 0.90 
616 6Yz X 11 8 0.65 0.80 0.90 
lOl 9 X 9 6 1.05 
118 8 X 10Yz 6 1.15 1.30 
124 8 XIOYz 6 1.15 
130 7~ X12Yz 6 1.20 1.40 
122 8 X14 6 1.35 1.55 
125 8 X14 6 1.35 
103 10 X 12Yz 6 1.50 
123 10 X 12Yz 6 1.50 
104 12Yz X lO 6 1.50 
126 10 X 16Yz 6 2.10 -.-
115 18 XI3 6 2.55 
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PORTRETLENZEN EN FILTERS 
voor amateur camera's 

-
VI 

..- al c: c: L. fö I ~ c ~ ~ '-al VI .- al 

Voor diverse 
, VI_ 

al al 
~.- L.. ra Q) L. 

L. c: :::I re '- Q) Ir.. cv <ti -" al 
camera s 1:: al ;;~ 

0..- -0 0 _1-0 :::I ..- ~o~ 0- s...= o t)'= 0 cv= 
c.. Cl L. t.!)u. ~c:u. ~S2u. ~~u. 0 

c.. 
Formaat der Kodak 000 620 m,' KA) 
camera f. 4.5 en f. 3.5 en Schneider 
4 X 6Yz cm. Xenar f. 4.5 in Compur 

Sluiter; met en zonder 
Rompontspanner ... ......... 5.25 - 6.75 - 2.75 -

Baby Brownie .. ... . .. ..... ..... 1.25 3.00 - - 2.50 2.50 

6 X 9 cm. Kodak Vollenda 620 K.A1 
Xenar en Zeiss Tessar 
f. 4.5; met Compur S en 5.25 - 8.00 - 3.75 -
Compur Rapid Sluiter; metJ 
Rompontspanner ........... 

Kodak Jooi" 620, Modo! S'j 
K.A. f. 7.7 en f.6.3 .. .. . .... 5.25 - 6.75 - 2.75 -

Kodak Junior 620, Model S 
K.A. f.4.5 K4 Sluiter, K.A. 
f. 4.5 K8 Sluiter met Romp-
ontspanner ... . . ..... ......... 

Kodak R'g,"' 620, S'hO'id"} 
Xenar f. 4.5 en f. 3.8; in 

~1~Tt~~r ~~ .. ~~.~~.~~ .. ~~~.i.~ 15.25 - 8.00 - 3.75 -
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Formaat der 
camera 
6Y2 X 11 cm. 

Kodak Regular 620, K.A. 
f. 6.3, Rompontspanner . . . 

Brownie junior 620, Model S} 
Brownie Junior 620, Model R 
Brownie 620, Model R .. . ... 1 
Popular Brownie 620 . ..... ... . 
Portrait Bro~nie 620 . .. . . . .. . 

Kodak Vollenda junior 616,Î 
Kodak Anasti gmaat f.6.3 1 

Kodak junior 616, Model S'J\ 
Kodak Anasti gmaat f.7 .7 

Kodak 616, Model S, Kodak 
Anastigmaat f. 4.5 en Zeiss 1 
Tessar f. 4.5, Compur ". "'J 

Kodak 616, Model R, Doublet 
lens, Kodon Sluiter ,," "l 

Brownie junior 616, Model Rf 

1.50 3.25 

1.25 3.00 

1.50 3.25 

- 3.00 

5.25 

5.25 

1.50 3.75 

c: ... 
Ql Ql 
o~ 
1..':': 

l.!JLL. 

7.50 

8.00 

6.75 

6.75 

6.75 

6.75 

3.25 

2 50 

3.25 

2.50 

3.50 

3.75 

3.25 

3.25 

2.50 

3.25 

2.50 

3.25 

Prijzen voor portretl ensjes en filters voor andere, ook oudere m~dellen "Kodaks" en "Brownies", 
worden op aanvraag gaarne verstrekt. Men gelieve bij aanvraag formaat der camera en 

het diameter van de lens op te geven. 
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Velox Papier 

Velox is een kunstlicht papiersoort voor het make n va n contactafdrukken. De zeer 
eenvoudige behandeling waarborgt prachtige resultaten. Velox kenmerkt zich door 
haar mooie fluweelzwarte tinten, door de harmonische overgangen van diepe 
schaduwpartijen naar hooge lichten. Velox Papier ook voor Uw afdrukken. 

VELOX D 

Wit glanzend 
halfrnat 
mat 

VELOX 

Wit glanzend 
halfrnat 
mat 

Cre:me glanz end 
Crcme halfmat 

(extra zacht ) zacht I normaal I normaal x hard lextra hard ) ultra hard )superhard 

I
V.O.G.-o /v.O.G.-I /v.0.G.-2 1 V.0 .G.-2x IV.D.G.-3 /V.0.G.-4 /V.0.G.-5 /V.0.G.-6 
V.O.V.-O V.O.V.-I V.0.V.-2 V.0.V.-2x V .0.V.-3 V.0.V.-4 V.0.V.-5 V .0 .V.-6 

- V.O.M.-I V.0.M.-2 - V.0.M.-3 - - -

I extra zacht zacht normaal hard contrast I extra contrast 

V.G.-O. V.G.- I V.G.-2 V.G.-3 V .G.-4 V.G.-5 
V.V.-O. V.V.-I V.V.-2 V .V.-3 V.V.-4 V.V .-5 

V.M.- I V.M.-2 V.M.-3 
V.G.C.- I V .G.C.-2 V.G.C.-3 V.G.C.-5 
V.V.C.-I V.V .C.-2 V.V.C.-3 V.V.C.-5 

Extra zacht voor zeer harde negatieven. - Zacht voor harde negatieven. Normaal voor goed belichte 
negatieven. - Normaal X voor zachte negatieven. - Hard~Contrast voor eenigszins onderbelichte nega .. 

tieven. - Extra hard voor onder.belichte negatieven. - Extra contrast voor onderbelichte negatieven . -

Ultra hard voor zeer onderbelichte negatieven. - Super hard voor negatieven zonder eenig detail. 

Voor prijzen zie speciale brochure. 



Uw liefhebberij 

Kodallector. 
Als hulplamp bij binnens~ 

huis opnamen. Compleet 

zonder lampen, fl. 15.75. 

Kodak Zak Range Pinder. 
Bepaalt voor U de juiste 

afstand tusschen lens en 

object, 11. 15.00. 

Kodak Ontwikkelaar. 
Speciaal ontwikkelaar 
voor films; Velox ont
wikkelaar voor Velox af
drukken en vergrootingen. 
In flesschen vanaf fl. 0.50. 

Kodapod en Optipod. 
Zakstatieven, Kunnen aan 
elk handig voorwerp ge
klemd worden. 
Optipod 11. 3.00. 
Kodapod 11. 5.00. 

Filmnegatieven album, 

waarin negatieven zonder 

vrees voor beschadiging 

geborgen kunnen worden. 

Vanal 11. 1.50. 

is voor uitbreiding vatbaar. 

Kodak Portretlensjes. 

Om dichtbij opnamen te 

maken 

bloemen, enz. 

11. 1.00-11. 5.25. 

personen. 

Vanaf 

Kodak Wolken· en Kleu· 
renfilters. 
Voor het verkrijgen van 
wolkeneffecten en van de 
juiste kleurenwáarde . 
Vanal 11. 2.50-fl . 3.75. 

Velox Transparante Verf, 
om foto t s te kleuren. In 

emaille doos met pal et. 

11. 3.50. 

Kodak Crayon Uitrusting. 

Eenvoudige wijze van 

foto' s kleuren met eerste 

kwaliteit potlooden. 

11. 1.75. 

Kodak Snijplank 
om Uw foto's keurig 

recht op maat te snijden. 

In verschillende mateov 

Vanal 11. 2.25. 



40.438 
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