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Op 4 mei 1934 presenteert Louis Renault zelf aan de
pers de nieuwe Celtaquatre, het geslaagd vormgegeven
kleintje uit de fabriek in Billancourt. Het echte kleintje
blijft niet lang uit.

D

e Celtaquatre is helemaal nieuw en
afgestemd op het zo economisch mogelijk vervoeren van vier personen met
een maximum aan veiligheid. Het is de Vivasport
onder de kleine modellen volgens een reclame uit
die tijd. CIJ maakt er een miniatuurversie in 1:30
van voor Les Jouets Renault. Deze is nagemaakt
van de gesloten vierdeurs Celtaquatre van het
type ZR1 (bijnaam Celta Boule).
HORIZONTAAL
Het miniatuur is van 0,3 mm dik blik en meet 15
cm in lengte. Zoals gebruikelijk is een stootvaste
lak aangebracht. De carrosserie is in veel kleuren
gemaakt, de spatborden blijven altijd zwart.
Details worden in tampondruk aangebracht zoals
de contouren van de portieren en de ventilatieopeningen in de motorkap. Eerst moeten deze
op de bekende luikjes lijken, maar worden later
vervangen door de horizontale openingen van de
ZR2 uit 1935.
De achterkant wordt gesierd door een ruitvorm
met daarin de merknaam of Celta 4. Een fraai
nagemaakte vernikkelde grille geeft extra allure
aan het model. In eerste instantie beweegt de
Celtaquatre zich voort door een terugtrekmotor,
al snel vervangen door het normale loopwerk
van CIJ. Op basis van dit model produceert CIJ
heel veel verschillende versies die af en toe ook
Novaquatre worden genoemd.
Na het verdwijnen van Les Jouets Renault mo-
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derniseert CIJ de auto en laat zich inspireren op
de ADC2 van 1937. Een van de kenmerken is de
naar de bovenkant breder uitlopende grille die
uit aluminium wordt geperst. Ook verschijnt er
op de achterkant een uitgebouwd kofferdeksel
voorzien van het Stella logo, terwijl op de zijkant
twee sierstrips worden aangebracht.
MICKEY MOUSE
Het model heet inmiddels Primaquatre en wordt
in de kerstcatalogus van Bazar de l'Hôtel de Ville
aangeboden voor 12 franc, dezelfde prijs als het
nieuwste stripalbum van Mickey Mouse.
Het sympathieke model lanceert de aerodynamische vorm op schaal en wordt tot in de jaren
vijftig verkocht.

Links de eerste uitvoering als Celtaquatre, rechts de latere versie met
kofferdeksel, spatborden in kleur en
Stella ster.
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