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iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiii
lns tal* la ció de
centráis cié ctriqnes. - Xarores tic
dístribució - Qiittdros de maniobra
- Protección»
per
a altes
tcnsions

Motors - T r a n sformadors - Dinamos Altcrnadors
C Mé M R M € M
Muntatyc de Laboratori s é l e ctrics

INSTAL-L4CIONS ELECTRIQ JES DE LLUM DES DE LES
MES E C O N O M T Q U E S A LES MES L U X O S E S
H O L O P H A N E IL LUMINACIO CIENTÍFICA I RACIONAL
AUGMENTD'INTENSITAT LUMÍNICA DE 50°/o-REFLECTORS,
REFRACTORS 1 D1FUSORS

Oficines: Placa Catalunya, 9
Teléfon 391* A

Fábrica: Menéndez Pelayo, 220
Teléfon 480 G

