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ORIGINAL

„ROYAL E N FIELD"
ENGELSKA RACER- OCH TURISTCYKLAR

(Säljas med garanti).
SPECIFIKATION

RAMEN av kallheldraget stälrör utan fogar, i olika färger, eller förkromad,
5 ars garanti.

SADELN racer, eller turistmodell.
RINGARNA Dunlop 26" X 1 ‘/s, 28" merpris Fmk 50;—.

TRÄCKSKYDD, av plät eller celluloid, med vitt bakstycke, dubbla skalmar.
NAV fast och frihjul, med vingmuttrar, levereras även med broms och frihjulss

nav, förkromad.
STYRSTÄNG racer eller vanlig modell, förkromad.
PEDALER extra racermodell, förkromade.
SKENOR dubbla, förkromade.
UTRUSTNING reflektor, klocka, väska med verktyg, pump av celluloid med

hällare.
HANDBROMS extra hög kvalitet, förkromad.

PRISER: R 21 Herrcykel Fmk 1,650:-—
R2l Damcykel „ 1,675:
Herrcykel “Firefly" extra kval. ...

„
1,800:

Barncyklar olika pris, enl. storlek.
Alla reservdelar i lager.

OY. RADIO-AITTA AB



„A L B I O N"
(Säljas med garanti).

SPECIFIKATION
RAMEN svensk, I:ma FaubersSpecial. Extraförstärkt, förkromad, höjd 22".

Lyxutförande.
SADELN engelsk “Lysett L 36“ med 8 fjädrar, förkromade,
KEDJAN engelsk B.W.
KEDJESKYDD ny modell, aluminium.
RINGARNA “Dunlop“ 28" X 1 6/s".
HANDTAG svensk modell förkromade.
TRÄCKSKYDD C med sidoplät, (färg P) med breda guldsgröna ränder och vitt

bakstycke med “Mascot". Dubbla skalmar.
NAV engelsk B.W. “Torpedo" modell, förkromad.
STYRSTÄNG extra, genom Ssdubbel behandling rostfri.
PEDALER engelska “Brampton“ förkromade.
EKRAR rostfria, engelska E.W. 2 m/m.
SKENOR dubbla, med ränder, enkla 30: — billigare.
UTRUSTNING reflektor, klocka, väska med fullständig uppsättning

verktyg. Pump med hällare.

PRISER: Herrcykel, förkromad Fmk 1,450:

Damcykel, förkromad ~ 1,510:

Alla reservdelar i lager.
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„K I M M O"
(Säljas med garanti).

SPECIFIKATION
RAMEN inhemsk, I:ma Fauber=Special. (Prisbelönt pä Massan med guldmes

dalj) höjd 22", förkromad.
SADELN engelsk Lycett med 8 fjädrar, förkromade.
KEDJAN engelsk B.W.
KEDJESKYDD ny modell, aluminium.
RINGARNA “Dunlop“ eller “Pirelli".
FIANDTAG svensk modell.
TRÄCKSKYDD C med sidoplät, (färg P) med breda guldsgröna ränder ströms

linjeform, med vitt bakstycke och “Mascot“. Dubbla skalmar.
NAV engelsk B.W. ‘‘Torpedo" mod. förkromad.
STYRSTÄNG svensk modell I:ma förkopprad, förnicklad och förkromad.
PEDALER l:ma, med 2 svarta gummin.
EKRAR engelska rostfria E.W. 2 m/m.
SKENOR av svenskt stäl, med ränder.
UTRUSTNING reflektor “AL“, klocka, väska med verktyg samt pump med

hällare.
PRISER: Hetrcykel, förkromad Fmk 1,275:

Damcykel, förkrom. med skyddsnät .
„ 1,335:

Alla reservdelar i lager.

OY. RÄDIO-AITTA AB



„S I M O"
(Säljas med garanti).

SPECIFIKATION
RAMEN inhemsk, I:ma FaubersSpecial, höjd 22".
SADELN med pumpfjädrar. Engelsk Lycett merpris Fmk 50: —.

KEDJAN l:ma tysk tillvcrkning.
KEDJESKYDD aluminium, eller svart emaljerad.
RINGARNA Nokia Record 28" X 1 s/8 ".

HANDTAG svensk modell.
TRÄCKSKYDD C med sidoplat, (färg 4) guldränder, strömlinjeform, med vitt

bakstycke.
NAV I:ma “Komet".
STYRSTÄNG I:ma förkopprad och förnicklad, svensk modell.
PEDALER tyska. med 4 gummin.
EKRAR Ilma, 2 m/m.
SKENOR av svenskt stäl, med ränder.
UTRUSTNING reflektor, klocka, väska med verktyg, och pump med hällare.

PRISER: Herrcykel, förnicklad Fmk 1,150:
Damcykel, förnicklad med skyddsnät „ 1,210:

Alla reservdelar i lager.
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Gavanti
Cyklama garanferas under körsäsongen för materiat och fabrikationsfel.

Under garantitiden repareras alla materiat och fabrikationsfel grafis.
Vid reparationer under garantitiden bör cykeln tillsändas oss fraktfritt,

samt bifogas, förutom avsändarens namn och adress, skriftlig förklaring över
eventuella fel.

Garanti beviljas endast under vilkor att cykeln smörjas och skötes om°

sorgsfullt under garantitiden. För reparationer som utföras av andra än av
oss, ansvara vi icke.

Köp alltid kvalifetsvara. En billig vara blir alltid i längden dyr
för köparen.

Om Ni med ledning av denna katalog gjort Eder bekant med vara kva=
litetscyklar, har Ni säkert observerat, aft de aro byggda sä, att de motsvara
alla fordringar man kan ställa pä en kvalitetscykel.

I vär affär kan Ni se och beundra dem, och i fantasin ila fram pä dem
med vindens snabbhet. Dessutom äro prisen i förhällande tili deras höga
kvalitet, mycket mättliga.

Cyklarna säljas även pä fördelaktiga avbetalningsvilkor.

En kvalitetscykel har alltid belätna köpare!
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