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„Skandiau ja „Mälarn“
(Ruotsal. Lindbladin t. k.)

Selitys ja hinta
Kehys: Ruots. Lindbladin 22” tai 23”.

Keskiosa; Ruotsalainen Lindbladin
„Fauber“ malli.

Kapat: Rotax kapat.

Ohjaustanko: Ruotsalainen, etumut-
kalla.

Ketju: Coventry tai muu prima.

Pyörät: Teräksiset, mustat, kauniilla
koristejuovilla emaljoidutvanteet.

Kummit: Dunlop 28X16 /s”.

Likasuojat: Saman väriset kuin pyö-
rät, sivusuojilla.

Kädensijat: Lujat ja hienot, nikkelöi-
dyillä päillä.

Satula: Prima, „pumppuvietereillä.“

Lisätarpeet: Pumppu, avain, kello,
keskiosan avain y.m.

Ketjusuoja: Hieno alumiininen.

„Skandia“ miesten Smk. 1,300:

„Mälarn“ miesten Smk. 1,300:



PORIN MAANVILJELYSKAUPPA, PORI

„Skandia“ ja „Mälarnu

(Ruotsal. Lindbladin t. k.)

Kehys: Ruotsalainen Lindbladin teh-
taan 20” tai 22”.

Keskiosa: Lindbladin „Fauber“.

Kapat: „Rotax“ kapat.

Ohjaustanko: Käännettävä.

Kädensijat; Mustaksi kiilloitetut, nik-
kelipäillä.

Ketju: „Prima“.

Pyörät; Teräksiset, mustat kauniilla
koristejuovilla tai harmaat.

Kummit: Engl. „Dunlop“ 28X15/»”.

Likasuojat: Saman väriset kuin
vanteet.

Ketjusuoja: Alumiininen.
Hameverkko: Kaunis ja hieno.

Lisätarpeet: Pumppu, avain, kello,
keskiosan avain y.m.

„Skandia u hinta Smk. /,350:
„Mälarn“ „ Smk. 1,350: -



PORIN MAANVILJELYSKAUPPA, PORI

„YSTÄVÄ"
EXTRA

Vuoden 1934 malli.

Olemme myyneet »Ystävä extra“ polkupyöriä jo 25 vuotta, saaden niistä
aina erittäin hyvät arvostelut, mikä johtuu siitä, että lilatessamme tehtaastaolemme aina vaatineet tähän pyörään, hintaan katsomatta, tunnetusti parhaat
osat, jonka vuoksi pyörä onkin todella ihanne-pyörä. Tämän vuoden
»Ystävä extrassa" on taas huomattavasti parannuksia. Runko on pitkä
suomalaista mallia, parhaasta ruotsalaisesta Lindbladin tehtaasta. Keskiö
paras ruotsalainen »Fauber". Vanteet ovat prima ruotsalaiset „Westwood“
vanteet tai kaksinkertaiset. Kummit ovat engl. „Dunlop“ tai »Nokia" peh-
meät ja joustavat mitkä antavat pyörälle keveän kidun. Ketjusuoja alu-
miininen ja likasuojat sivulevyillä. Koko pyörä on siro, kestävä ja kaikin
puolin luotettava.

Hinta ja selitys:
Kehys: Vahvarakenteinen, hienoksi

emaljoilu, koristeraidoilla 22”
tai 23”.

Keskiö: Fauber mallia.

Kapat: Rotax.

Ketju: Parasta laatua rullaketju.

Ohjaustanko: Eteenpäin käännetyllä
lujalla emäputkella.

Satula: Vahva'»pumppu vietereillä".

Pyörät: Teräksiset „Westwood" mal-
liset.

Likasuojat: Terässuojal, etumainen
sivusuojilla.

Kummit; Eugl. „Duulop" tai „Nokia“.

Ketjusuoja: Alumiininen.
Lisätarpeet: Pumppu, ruuviavain, hei-

jastaja, laukku, kello y.m.

Polkimet: Nelikummipolkimet.

Miesten Ystävä exira hinta Smk. 1,300:
Naisten

„ „ „ Smk. 1,350:



PORIN MAANVILJELYSKAUPPA, PORI

„TÄRMO“
Tarmo pyörä on luja, kevytkulkuinen ja miellyttävän näköinen pyörä joka
tyydyttää suurempiakin ostajan vaatimuksia. Halvan hintansa ja hyvyytensä

vuoksi onkin se saavuttanut runsaan kysynnän.

Hinta ja selitys;
Runko: Lujarakenteinen. Parhaan

suomalaisen tehtaan. Haarukan
ruunu ja päät nikkelöidyt. Kor-
keus 22” tai 23”.

Keskiö: Fauber mallia.

Kapat: Rotax.

Ketju: Hyvä rullaketju.

Ohjaustanko: Asetettava, lujalla etu-
mutkalla, selluloidi kädensijoilla.

Satula: Hyvä ~pumppu vietereillä".

Pyörä; „Westwood“ mallia, väriltään
kauniit tummanharmaat tai mus=
tat, koristejuovilla.

Likasuojat: Peltiset, sivusuojilla, sa-
man väriset kuin vanteet.

Kummit: »Michelin" tai „Nokia“.

Lisätarpeet: Pumppu, heijastaja ja
avaimet, öljykannu y.m,

Tarmo miesten pyörä hinta Smk. 1,200:

Tarmo naisten
„ „ Smk. 1,250:
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„EXTRA“

Selitys ja hinta:
Kehys: Vahvarakenteinen, mustaksi

emaljoitu, pyöreällä nikkelöidyllä
etuhaarukan ruunulla. Korkeus
22” tai 2-3”.

Keskiosa: Tomutiivis kellolaakereilla.
Kapat: Komet.

Ketju: Rullaketju.

Ohjaustanko: Asetettava eteenpäin
käännetyllä emäputkella, sellu-
loidi kädensijoilla.

Satula: Vahva ja hyvä kaksinkertai-
silla vietereillä.

Pyörät: Teräsvanteet, hienosti lakee-
ratut, koristeraidoilla.

Likasuojat: Teräksiset, saman väriset
kuin pyörät.

Kummit: Michelin kummit 28X1 5/s”.

Lisätarpeet: Messinkipumppu, ruuvi-
avain, keskiosan avain laukku,
kello y.m.

Miesten pyörä hinta Smk. 850:

Naisten
„ „ Smk. 900:



PORIN MAANVILJELYSKAUPPA, PORI

Takuu.
“Skandian", “Mälarnin" ja “Ystävän" ja “Tarmon" erinomainen laatu

on sen paras takaus ja tekee sen, että jos p/örää hoidetaan
korjaukset hyvin harvoin tulevat kysymykseen. Jos jossain osassa yhden
ajokauden kuluessa huomataan olevan aines- tai tehtaanvikaa, annetaan
uusi osa ilmaiseksi, jos vanha lähetetään meille. Lähettäjän nimi ja osoite
täytyy aina olla merkitty osaan kiinnitetylle lapulle.

Vahinkoja, jotka ovat syntyneet huonon hoidon tai onnettomuuden
kautta kuin myöskään muissa korjauspajoissa toimitettuja korjauksia ei
korvata.

Hinnat ja myyntiehdot:
Hinnat ovat käteismaksulla, tai sopimuksen mukaan.
Tuntemattomien tilaajien on maksettava käsirahaa pyörän saadessa

Smk. 300: —. Loppu peritään sopimuksen mukaan.
Rahdin maksaa ostaja.
Useampia pyöriä yhdellä kertaa, kuin myös lisätarpeita paljottain ostet-

taissa. myönnetään alennusta.
Kaikki muistutukset, tullakseen huomioon otetuiksi, ovat tehtävät kah-

deksan päivän kuluessa.

PORIN MAANVILJELYSKAUPPA
Allan Aarnisalo.


