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FENNIA I.
Miesten polkupyörä Smk. 1,300;—,

Käännäl



Selostus;

Runko ('pitkää suomalaista mallia) on valmistettu parhaasta teräs-
putkesta, mustaksi emaljoitu ja rannutettu.

Keskilaakeri kellolaakeri-järjestelmää, tomutiivis.
Pyörät 28X1X, tai 28Xl5/8

” hienosta laatuteräksestä, tai pyökki-
puusta alumiinivahvikkeilla.

Navat parhaaksi tunnettuja Rotax- vapaa ja etunapoja.
Päällykumit tunnettuja parhaiksi tunnusteltuja »Michelin»-kumeja.
Sisurenkaat xMichelin» tai »Englebört» merkkiä.
Ketju kSX Vs paras rullaketju.
Satula parhaasta vaaleanruskeasta nahasta nikkelöidyillä jousilla.
Ohjaustanko asetettava ja etumutkalla varustettu.
Laukku nahasta täydellisine työkalliinoen,
Fennia-polkupyörä on pitkäaikaisen kehityksen tulos ja voidaan sitä

jo sanoa huippusaavutukseksi polkupyörätekniikan alalla. Se
on täydellisyys, minkä polkupyörälaatu voi saavuttaa; keveä,
kestävä ja siro.



FENNIA I.
Naisten polkupyörä Smk. 1,400:—.

kuin miestenpyörässä.





FENNIA
Miesten polkupyörä Smk. 1,225:

Käännä!





AMERICANA
Miesten polkupyörä Smk, 1,275.

Käännä!



Selostus;

Runko teräsputkesta sisävahvikkeilla juotettu, korkeus 22”. Etuhaa-
rukan kruunu ja alapäät nikkelöidyt.

Keskilaakeri kellolaakeri-järjestelmää, tomutiivis.
Pyörät 28X134, tai 28X15/s” valmistettu ensiluokkaisesta teräksestä,

tai pyökkipuusta alumiinivahvikkeilla.
Pfiällykumit »Michelin»-, sisurenkaat »Michelin» tai »Englebert»-

merkkiä.
Ketju 'A X%” paras rulleketju.
Satula Lohman-tehtaan valmistama, hyvällä nahalla ja niklatuilla

pumppuvietereillä.
Laukku nahasta tarpeellisine työkaluilleen.
Ohjaustanko asetettavalla etumatkalla, parasta lajia, selluloidi- tai

kumikädensi joilla.
Polkupyörää esteessänne ottakaa huomioon »Americana»-niminen

polkupyörä, joka on jo kauan tunnettu kestäväksi, kevytkulkui-
seksi ja siroksi polkupyöräksi. Tämän takia on juuri »Ameri-
cana» saavuttanutkin sellaisen vuosi vuodelta yhä kasvavan
menekin, jota ala-arvöisten polkupyörien myyjät, alhaisiin hin-
toihin tarjoamallakaan eivät voi saavuttaa.



AMERICANA
Naisten polkupyörä Smk. 1,375:—.

Selostus sama kuin miestenpyörässä.





ACHILLES
Miesten polkupyörä Smk. 1,250; —.

Käännä!



Selostus;

Runko parhaasta teräsputkesta, sisävahvikkeilla, messingillä juo-
tettu, 22” korkea, kaunis suomalainen pitkä malli, htuhaaru
kan kruunu ja alapäät niklatut. Koko runKo hienosti mustaksi
emaljoitu ja rannutettu.

Keskiö kellolaakeri-järjestelmää, tornutiivis.
Pyörät teräs- tai alumiinivahvikkeiset pyökkivanteet 2Sx'l'4'' tai

28XP/s". Rotax taka- ja etunapa, nikkelöidyt puolat.
Pääliykumit tunnettuja »Michel in»-kumeja.
Sisurenkaat »Michelin» tai »Englebert»-merkkiä.
Ketju parasta laatua, rullaketju.
Poikimat neljällä nelikulmaisella kumilla.
Satula keltaisesta prima nahasta, niklatuilla pumppuvietereillä.
Ohjaustanko asetettava, etumutkalla, selluloicli- tai kumikädensijoilla
Laukku nahasta täydellisine työkaluineen.
Ostaessanne polkupyörän, ostakaa aina »Achilles»-polkupyörä, sillä

tämä on tunnettu ensiluokkaisen aineen ja -työn korkeimpana
saavutuksena. »Achilles» on kestävyydellään ja kevytkulkui-
suudellaan saavuttanut kaikkialla käyttäjäinsä yksimielisen
suosion.



ACH I LLES
Naisten polkupyörä Smk. 1,350;—.

Selostus sama kuin miesten pyörässä.








