
VICTORIA JA REKORD
POLKUPYÖRIÄ.

1924

G. A. KARLSSON
KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE

HÄMEENLINNA PUHELIN 398



Parhain tulee käytännössä halvem-
maksi; se toteutuu ostamalla meidän

VICTORIA JA RECORD
POLKUPYÖRIÄ
sillä ne ovat tehdyt ensiluokkai-
sista valituista osista, toisella si-
vulla olevan erikoisluettelon mukaan



Victoria N:o 6
(miesten)

Erikoisluettelo:
Kehys: 22” eli 24” korkea, 65 cm. pitkä, prima teräsput-

kesta juotettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu viivoilla.
„ Etuhaarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikke-

löidyllä alapäillä. Keskiö tomutiivis, helposti avattava.
Pyörät: 28 X 1 3/4” tai 1 ih" ranskalaisia „Kundtz“ puu-

vanteita alumiinilla, tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla

Vapaa- ja etukappa „New-Departure“.
Sisä- ja päälikummit engl. „Bates“ tai ranskal. „Michelin“.
Ketjut: engl. „Koventru" eli saks. „Union“.
Ketjunsuojus selluloinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kummilla eli „Luxus“ poikimilla.
Ohjaustanko: asetettavalla etumatkalla.
Satula eli istuin viisivieterinen nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät, neljälläeri värillä samanväriset kuin vanteet.
Pumppu: 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.

Hinta Smk. 1,400:

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden takuu.



Victoria N:o 9
(naisten)

Erikoisluettelo:
Kehys: 22” korkea, prima teräsputkes.a juotettu ja mustaksi

emaljoitu, koristettu viivoilla. Etuhaarukka
pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä. Keskiö
tomutiivis, helposti avattava.

Pyörät: 28 X 1 3/i” tai 1 Ih'\ ranskalaisia „Kundtz“ puu-
vanteita, alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla.

Vapaa- ja etukappa „New-Departure“.
Sisä- ja päälikummit engl. „Bates“ tai ransk. „Michelin“.
Ketjut: engl. „Koventru“ eli saks. „Union“.
Ketjunsuojus: selluloinen.
Polkimet; neliskulmaisilla kumilla eli „Luxus“ poikimilla.
Ohjaustanko: asetettava.
Satula eli istuin hyvä, nikkel. pontimilla.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, samanvärisetkuin vanteet.
Pumppu 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.
Hinta Smk. 1,475:

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden takuu



Rekord N;o 1
(miesten)

Erikoisluettelo:
Kehys; 22” korkea, 65 cm. pitkä, prima teräsputkesta juo-

tettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu viivoilla. Etuhaa-
rukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä
alapäillä. Keskiö tomutiivis, helposti avattava.

Pyörät: 28 X 1 nU" tai 1 Vs”, ranskalaisia „Kundtz“ puu-
vanteita alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla.

Vapaa- ja etukappa „New-Departure“.
Sisä- ja päälikummit engl. „Bates“ tai ranskal. „Michelin “

Ketjut: engl. „Koventru“ eli saksal. „Union“.
Ketjunkuojus: selluloinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kummilla eli „Luxus“ poikimilla.
Osjaustanko asetettavalla etumatkalla.
Satula eli istuin viisivieterinen nikkel. pontimllla.
Likasuojat; hyvät, neljällä eri värillä, samanlaiset kuin vanteet.
Pumppu 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.

Hinta Smk. 1,400:

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden takuu.



Rekord N:o 1
(naisten)

Erikoisluettelo:
Kehys: 22” korkea, prima teräsputkesta juotettu ja emal-

joitu mustaksi, koristettu viivoilla. Etuhaarukka nikke-
löidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä.
Keskiö tomutiivis, helposti avattava.

Pyörät: 28 X 1 3.V’ tai 1 Va”, ranskalaisia „Kundtz“ puu-
vanteita alumiinilla tai kahdenkertaisilla teräsvanteilla ja
amerikkalaisilla puolilla.

Vapaa- ja etukappa: New-Departure“.
Sisä- ja päälikummit engl „Bates“ tai ranskal. «Michelin".
Ketjut: engl; „Kovantru“ eli saks. „Union“.
Ketjun-suojus: selluloinen.
Ohjaustanko: asetettava.
Satula eli istuin hyvä nikkel. pontimilla.
Likasuojat; hyvät, neljällä eri värillä, samanväriset kuin vanteet
Pumppu 15” messinkinen ja kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.

Hinta Smk. 1,475:

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden takuu.



Rekord N:o 2
(miesten)

Samallainen kuin miesten N:o 1, vaan ilman ketjunsuojus-
tinta.

Satula: kehdella nikkel. takavieterillä ja saksalaisilla puu
vanteilla, alumiinilla.

Hinta Smk. 1,300:

Rekord N;o 2
(naisten)

Samallainen kuin naisten N:o 1 vaan saksalaisilla vanteilla
y. m. pienemmillä muutoksilla.

Hinta Smk. 1,375:

Simson
(miesten)

Erikoisluettelo:
Kehys: 22” korkea, pitkää mallia, mustaksi emaljoitu ja vii-

voilla koristettu.
Pyörät; 28 X 1 3/4” suuruiset teräsvanteet
Vapaa kappa: „Astoria“.
Päälikummit: „Bates“.
Sisäkummit: saksalaisia.
Ohjaustanko: etumatkalla.
Istuin: nikkel. vieterillä.
Likasuojat: emaljoitua teräslevyä.

Hinta Smk. 900;

Simson
(naisten)

Hinta Smk. 975:



Polkupyöriä
Kummia y. m .

Pyörän osia,
ostatte ehdottomasti edullisimmin
meiltä, sillä me tuotamme ne suo-
raan parhaista ulkolaisista tehtaista

G. A. Karlsson
Hämeenlinna

H:linna 1924. Suomalainen Kirjapaino Oy.


