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Parhain tulee käytännössä halvem-
maksi; se toteutuu ostamalla meidän

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



Rekord N:o 1
(miesten)

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

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

Pyörät: 28 X 1 3/4” tai 1 V2”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin kestävillä, kahdenkertaisilla, ruotsalaisilla te-
räsvanteilla ja 2 m.m. puolilla.

Taka-jaetukappa: „NewDeparture“,„Rotax“ tai „Torpedo“.
Sisä- ja päälikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Englebert“ raakakumit.
Ketjut: engl. „Koventru“, amerikal „Diamand“ tai ruotsal.

„Sej“.
Ketjunsuojus: hieno, peltinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla etumutkalla, ruotsalainen.
Satula eli istuin: pumpvieteri, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu; 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.

Hinta Smk. 1,250; —.

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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Record N:o 1
(naisten)

Erikoisluettelo:
Runko: 22” korkea, prima teräsputkesta juotettu, emaljoitu

mustaksi ja koristettu viivoilla. Etuhaarukka nikkelöi
dyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä alapäillä. Kello-
keskiö tomutiivis, helposti avattava

Pyörät: 28 X 1 3A” tai 1 Va”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin kestävillä, ruotsalaisilla, kahdenkertaisilla teräs-
vanteilla ja 2 m.m. puolilla.

Taka-ja etukappa: „New-Departure“, „Rotax“ tai „Torpedo“
Sisä- ja päälikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Eng-leberd“ raakakumit.
Ketjut: engl „Koventru“, amerikal. „Diamand“ tai ruotsal.

Ketjunsuojus: hieno, selluloinen ja peltinen.
Pclkimet: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla etumatkalla, ruotsalainen
Satula eli istuin: pumpvieterinen, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu: 15”; messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.
Hinta Smk. 1,300;

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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Record N:o 2
(miesten)

Erikoisluettelo;
Runko: saksalainen, W. K. C., 22” korkea, 65 cm. pitkä, juo-

tettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu kukilla. Kellokeskiö.
Pyörät: 28 X 1 3U” tai 1 V2”, puuvanteilla, alumiinilla tai yh-

denkertaisilla teräsvanteilla.
Taka- jaetukappa: „New-Departure“, „Rotax“ tai „Komet“.
Sisä- ja päälikumit: „Michelin“, tai „Odenvald“.
Ketjut: „Brilliand“.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla.
Satula eli istuin: niklatulla vieterillä.
Likasuojat: hyvät, saman väriset kuin vanteet.
Pumppu: 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

laukku.

Hinta Smk. 1,100;
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Rekord N:o 2
(naisten)

Erikoisluettelo:
Runko: saksalainen W. K. C., 22” korkea, juotettu ja mus-

taksi emaljoitu, koristettu kukilla. Kellokeskiö.
Pyörät: 28 X 1 AU" tai 1 V2”, puuvanteilla, alumiinilla tai

yhdenkertaisilla teräsvanteilla.
Taka- jaetukappa: „New-Departure“, „Rotax“tai „Komet“.
Sisä- ja päälikumit: »Michelin" tai »Odenvald".
Ketjut: »Brilliand".
Ketjunsuojus: peltinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla.
Satula eli istuin: niklattulla vieterillä.
Likasuojat: hyvät, saman väriset kuin vanteet.
Pumppu : 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

laukku.

Hinta Smk. 1,150:—.
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Rekord Extra
(miesten)

Erikoisluettelo;
Runko: ruotsalainen, 22” korkea, 65 cm. pitkä, prima teräs-

putkesta juotettu ja mustaksi emaljoitu, koristettu vii-
voilla. Etuhaarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja
nikkelöidyillä alapäillä. Fauber keskiö tomutiivis ja hel-
posti avattava.

Pyörät; 28 X 1 3/t” tai 1 V2”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin kestävillä, kahdenkertaisilla, ruotsalaisilla te-
räsvanteiila ja 2 m.m. puolilla.

Taka-jaetukappa: „New-Departure“, „Rotax“ tai „Torpedo“.
Sisä- ja pääiikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Englebert“ raakakumit.
Ketjut: engl. „Koventru“, amerikal „Diamont“ tai ruotsal.

„Cej“.
Ketjunsuojus: hieno, peltinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla etumutkalla, ruotsalainen.
Satula eli istuin: pumpvieterinen, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat; hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu; 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.
Hinta Smk. 1,350: —.

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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Rekord Extra
(naisten)

Erikoisluettelo:
Runko: ruotsalainen, 22” korkea, prima teräsputkesta juo-

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

Pyörät: 28 X 1 3U" tai 1 '/a”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin kestävillä, kahdenkertaisilla ruotsalaisilla, teräs-
vanteilla ja 2 m.m. puolilla.

Taka-ja etukappa;„New-Departure“, „Rotax“ tai „Torpedo“
Sisä- ja päälikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Engleberd“ raakakumit.
Ketjut: engl. „Koventru“, amerikal. „Diamont“ tai ruotsal.

_

„Cej“,
Ketjunsuojus: hieno, selluloinen ja peltinen.
Pdkimet: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla etumatkalla, ruotsalainen.
Satula eli istuin: pumpvieterinen, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu: 15”; messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.
Hinta Smk. 1,400: -.

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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Victoria Mzo 7
(miesten)

Erikoisluettelo;
Runko: Victoria Werke, 22” tai 24” korkea, 65 cm. pitkä,

prima teräsputkesta juotettu, mustaksi emaljoitu ja ko-
ristettu viivoilla. Etuhaarukka nikkelöidyllä pyöreällä
kruunulla ja nikkelöidyilla alapäillä. Keskiö tomutiivis,
helposti avattava.

Pyörät : 28 X 1 8/ 4” tai 1 72”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin hyvillä kahdenkertaisilla, ruotsalaisilla teräs-
vanteilla ja 2 m.m. puolilla

Taka- jaetukappa: „New-Departure“, „Rotax“ tai „Torpedo“
Sisä- ja päälikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Engleberd“ raakakumit.
Ketjut: engl. „Koventru“, amerikal. „Diamond“ tai ruotsal.

_

»Cej“.
Ketjunsuojus: hieno, peltinen.
Poikimat: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla etumatkalla, ruotsalainen.
Satula eli istuin: pumpvieterinen, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu: 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.
Hinta Smk. 1,3G0:

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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Victoria N:o 10
(naisten)

Erikoisluettelo:
Runko: Victoria Werke, 22” korkea, prima teräsputkesta

juotettu, mustaksi emaljoitu ja koristettu viivoilla. Etu-
haarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla ja nikkelöi
dyillä alapäillä.

Pyörät: 28 X 1 3/-i” tai 1 l /a”, prima puuvanteilla, alumiinilla
tai erittäin kestävillä, kahdenkertaisilla, ruotsalaisilla te-
räsvanteilla ja 2 m.m puolilla.

Taka- ja etuka ppa : New Departure “, „Rotax“ tai „Torpedo“.
Sisä- ja päälikumit: ranskal. „Michelin“, „Moseley“ tai

„Engleberd“ raakakumit.
Ketjut: engl. „Koventru“, amerik. „Diamont“ tai ruotsal.

”Ce i“- ■ .
Ketjunsuojus: hieno, peltinen ja selluloinen.
Polkimet: neliskulmaisilla kumilla, parasta laatua.
Ohjaustanko: asetettavalla eturautkalla, ruotsalainen.
Satula eli istuin: pumpvieterinen, niklattu, erittäin hieno.
Likasuojat: hyvät, neljällä eri värillä, saman väriset kuin

vanteet.
Pumppu: 15” messinkinen. Kaikki tarvittavat avaimet ja

hieno laukku.

Hinta Smk. 1,350: —.

Takaus:
Yllämainitun polkupyörän kestävyydestä annetaan yhden vuoden kirjallinen

takuu.
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POLKUPYÖRIÄ
KUMMIA y. m.
PYÖRAM OSIA
ostatte ehdottomasti edullisimmin
meiltä, sillä me tuotamme ne suo-
raan parhaista ulkolaisista tehtaista

G. A. Karlsson
Hämeenlinna



Suomalainen Kirjapaino O.Y. H.iinna, 1928.


