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VALITKAA

HYVÄ PYÖRÄ
niin olette taloudellisesti tehneet
hyvän valinnan.



\Seuraavilla sivuilla olevat erikoisluet-
telot osoittavat minkälaisista osista pyö-
rät ovat kootut. Ammattimiehet ja asian-
tuntijat huomaavat heti, että nämä osat
ovat parhaat mitä on olemassa polku-
pyöräalalla. Monivuotisella kokemuksel-
lani ja yhteistoiminnassa maailman suu-
rimpien erikoistehtaiden kanssa olen ti-
laisuudessa tarjoamaan Teille parasta
mitä polkupyöräalalla löytyy ja on pää-
pyrkimyksenäni tyydyttää ostajat japyö-
rän tarvitsijat täydellisesti, sillä kaikki
parannukset ja uutuudet, mitä polkupyö-
räteollisuus saa aikaan löydätte polku-
pyöristäni jotka ovat tunnetut hienosta
ja sirosta ulkoasusta. Myöskin niiden
erinomainen kestävyys ja kevytkulkui-
suus on voittanut kaikkialla yleisön
suosion.



REKORD EXTRA
(miesten)

Tämä polkupyörä on tekniikan viimeinen saavutus.

Erikoisluettelo:
Runko; parasta laatua Lindbladin (Crescent) tai Husqvarna, 22” korkea,

nikkeliteräsputkesta, kaikki liitospaikat juottamalla tehdyt ja sisä-
puolisilla vahvikkeilla, hienosti emaljoitu. Etuhaarukan kruunu
ja alapäät nikkelöidyt. Fauber keskiö, tomutiivis ja Helposti avat-
tava. Kaikki kartiot ja kuulakupit sorvatut ja koneellisesti hiotut.

Pyörät: 28x1 B/g
” erittäin kestävät, kahdenkertaiset tai yhdenkertaiset

teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.
Takakappa: alkuperäinen »Torpedo» tai »Novo».
Etukappa; »Crescent» tai parasta laatua »Brampton».
Uiko- ja sisärenkaat; »Dunlop» tai »Nokia» parasta laatua.
Ketjut: englant. »Renold» tai amerikal. »Diamond».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen.
Ohjaustanko; ruotsal., asetettava, etumutkainen, kaksinkertainen nik-

laus, uutta mallia, kovakumiset kädensijat niklatuilla heloilla.
Polkimet; engl. »Brampton», uutta mallia, neliskulmaisilla kumeilla,

mustat. .

Satula: »Weleda», erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima nahkaa ja
nikkelöidyt vieterit.

Lokasuojat: pitkällä sivusiivellä, eri väriä vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluineen, pumppu

pitimineen ja erittäin hyvä kello.

Hinta Smk. 1,300: niklatuilla osilla.
» » 1,350; — krominiklatuilla osilla.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.



REKORD EXTRA
(naisten)

Erikois!uettelo:
Runko: parasta laatua Lindbladin (Crescent) tai Husqvarna, 22” korkea,

nikkeliteräsputkesta, kaikki liitospaikat juottamalla tehdyt ja sisä-
puolisilla vahvikkeilla, hienosti emaljoitu. Etuhaarukan kruunu
ja alapäät nikkelöidyt. Fauber keskiö, tomutiivis ja helposti avat-
tava. Kaikki kartiot ja kuulakupit sorvatut ja koneellisesti hiotut.

Pyörät: 28x1 5/8
” erittäin kestävät, kahdenkertaiset tai yhdenkertaiset

teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.
Takakappa: alkuperäinen »Torpedo» tai »Novo».
Etukappa: »Crescent» tai parasta laatua »Brampton».
Uiko- ja sisärenkaat: »Dunlop» tai »Nokia» parasta laatua.
Ketjut: englant. »Renold» tai amerikal. »Diamond».
Kejusuojus; hieno, alumiininen.
Ohjaustanko: ruotsal., asetettava, etumutkainen, kaksinkertainen nik-

laus, uutta mallia, kovakumiset kädensijat niklatuilla heloilla.
Polkimet: engl. »Brampton», uutta mallia, neliskulmaisilla kumeilla,

mustat.
Satula: »Weleda», erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima nahkaa ja

nikkelöidyt vieterit.
Lokasuojat: pitkällä sivusiivellä, eri väriä vanteiden mukaan.
Hameverkko: erittäin hieno.
Lisätarpeet; nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluineen, pumppu

pitimineen ja erittäin hyvä kello.

Hinta Smk. 1,350:— niklatuilla osilla.
» » 1,400: — krominiklatuilla osilla.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Saman arvoinen kuin edellinen.



TARMO Ja REKORD I
(miesten)

Erittäin kestävä ja kevytkulkuinen pyörä.

Erikoisuettelo:

Runko; suomalainen, Kone ja Terä Oy:n tai O.Y. Pyrkijän valmistama,

juotetut prima teräsputkesta, 22” korkea, mustaksi emaljoitu. Etu-
haarukan kruunu nikkelöity. »Fauber» keskiö, tomutiivis ja helposti
avattava. Kaikki kartiot ja kuuiakupit sorvatut ja hiotut.

Pyörät: 28x1 5/g”, kestävät yhdenkertaiset belgialaiset teräsvanteet ja
ruostevapaat 2 mm. puolat.

Takakappa; »Novo» tai »Komet».
Etukappa: »Brampton» parasta laatua.
Uiko- ja sisärenkaat; »Nokia» prima.
Ketjut: englant. »Coventry».
Ketjusuojus; hieno, alumiininen.
Polkimet: »Wippermann», neliskulmaisin kumein.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, prima, suomalaista valmis-

tetta, kovakumiset kädensijat niklatuilla heloilla.
Satula: hieno, keltaista tai ruskeaa nahkaa ja nikkelöidyt pumppuvie-

terit.
Lokasuojat; pitkiälä sivusiivellä, eri väriä, vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: Nahkainen työkaiulaukku täydellisine työkaluineen, pumppu

pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,100;

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.



TARMO Ja REKORD I
(naisten)

Erikoisiuettelo:

Runko: suomalainen, Kone ja Terä Oy;n tai O. Y. Pyrkijän valmistama,
prima teräsputkesta, 22” korkea, mustaksi emaljoitu. Etuhaarukan
kruunu nikkelöity. »Fauber» keskiö, tomutiivis ja helposti avattava.
Kaikki kartiot ja kuulakupit sorvatut ja hiotut.

Pyörät: 28x1 5/8”, kestävät, yhdenkertaiset belgialaiset teräsvanteet
ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Takakappa: »Novo» tai »Komet».
Etukappa: »Brampton» parasta laatua.
Uiko- ja sisärenkaat: »Nokia» prima.
Ketjut; englant. »Coventry».
Ketjusuojus: hieno alumiininen.
Polkimet; »Wippermann», neliskulmaisin kumein.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, prima, suomalaista valmistetta,

kovakumiset kädensijat niklatuilla heloilla.
Satula: hieno: keltaista tai ruskeaa nahkaa ja nikkelöidyt pumppuvie-

terit.
Lokasuojat: pitkällä sivusiivellä, eri väriä vanteiden mukaan.
Hameverkko: erittäin hieno.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluineen, pumppu

pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,150:

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan lm vuoden kirjallinen takaus.

Saman arvoinen kuin edellinen.



HAKA
(miesten)

Erikoisluettelo:

Runko: suomalainen, 22’ korkea, mustaksi emaljoitu, prima teräsputkea,
»Fauber» keskiöllä.

Pyörät: 28x1 5 /8», belgialaiset yhdenkertaiset teräsvanteet.
Takakappa: »Komet».
Etukappa; »Brampton».
Uiko- ja sisärenkaat: Nokian tehtaan »Record».
Ketjut; »Pallas» tai »Wippermann».
Ketjusuojus: peltinen.
Polkimet: neliskulmaisin kumein »Wippermann».
Satula: nikkelöidyin vieterein.
Lokasuojat: saman väriset kuin vanteet.
Ohjaustanko: asetettava.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku työkaluineen, pumppu poimi-

neen ja kello.

Hinta Smk. 950:



HAKA
(naisten)

Erikoisluettelo:

Runko: suomalainen 22” korkea, prima teräsputkea, mustaksi emal-
joitu. »Fauber» keskiöllä.

Pyörät: 28x1 5 /8”, belgialaiset yhdenkertaiset teräsvanteet ja 2 mm
puolat.

Takakappa: »Komet».
Etukappa; »Brampton».
Uiko- ja sisärenkaat; Nokien tehtaan »Record».
Ketjut: »Pallas» tai »Wippermann».
Ketjusuojus: peltinen.
Polkimet: neliskulmaisin kumein »Wippermann».
Satula: nikkeiöidyin vieterein.
Lokasuojat: peltiset, saman väriset kuin vanteet.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku työkaluineen, pumppu pitimineen

ja kello.

Hinta Smk. 1,000:



Vaihdetaulukko 28” pyörälle.

Vaihdetaulukko 28” pyörälle.

Hampaiden luku- ' Hampaiden lukumäärä takapyörässä

™e&ak ttaS 14 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 22
6/s” jaolle Vaihde tuumissa

44 88 77 73 68 65 : 62 56
48 96 84 79 75 71 I 67 61
50 100 87 82 78 74 70 64
52 104 91 86 81 77 73 66
54 108 93 89 84 80 76 69
56 112 98 92 87 83 78 71

Hampaiden luku- Hampaiden lukumäärä takapyörässä
määrä keskiön Tj I 7Z TV TV TV
ketjurattaassa 14 I 10 10 11 18

Va” jaolle Vaihde tuumissa

35 70 65 s 61,3 58 54,8
38 76 71 67 63 59
42 84 78,6 73,8 69,3 65,6
45 90 84 78 7 74 70
48 96 82,6 84 79 74
51 104 101 94,6 90 84
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Nämä polkupyörämerkit ovat rekisteröity.




