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TERÄS

Teräs, miesten v. 1937 malli

Jokaiselle on selvää, että ainoastaan katupyörä on halvin
käyttää ja suurin nautinto omistaa. Teräs*polkupyörässä on
otettu kaikki kokeneitten pyöräajajain toivomukset huomioon
ja niinpä sen uudet mallit lyövät kaikki edelliset ennätykset
käytännöllisyydellään ja monilla erikoisuuksillaan.

On sanottu, että siinä on mukava ja vapaa ajoasento.
Niinpä sen saavuttamiseksi onkin tehty tarkkoja kokeita, joissa
on otettu huomioon tasapaino kitka, painopiste, vaihteen suu»
ruus y.m. Kaikki sentähden, että sillä olisi miellyttävä ajaa.

Ammattimiesten mestarinäyte.

Teräs, miesten pyörä Smk. 1,590:



polkupyörä,
siinä tämän vuoden pyörä. Runko
vahvoine sisä» ja ulkovahvikkeh
neen, ainutlaatuisen kestävä. Sa*
moin on ruostumisen estämiseksi
kaikissa kiiltävissä osissa entises*
tään kovapintaisempi kromaus.

Rungot ovat tehtaassa juuri
keksityllä uudella ohjauslaitteilla
tehty millilleen suoraksi, jotta
pyörän keveyttä ei haittaisi mits
kään epätarkkuudet. Vahvakumh
set tukevat polkimet varustettu

Teräs=pyörän v. 1937 malli
etupään vahvikkeet.

suurilla LU" kuulilla, jotka pitävät ne pyörivinä ja moninker»
taisesti lisäävät niiden käyttöikää.

Vanteet, jotka aina ovat Teräs*pyörässä olleet kahdenker*
täiset (2 eri vannetta) ovat nyt kiinteästi ilman välitilaa tois

siinsa juotetut. Tämä
tekee pyörät vaka»
vaksi, vaikka siitä jos»
kus muutama puola»
kin katkeisi. Puolat
ovat muutoin 3 ker»
taisesti päällystettyjä
ruostevapaiksi galva»
noituja.

Teräs»pyörässä on nyt uudenaikaisin ja
käytännöllisin takahaarukka.



TERÄS-POLKU

Teräs, naisten v. 1937 malli.

Teräs naisten pyörä on kaunis ja luotettava. Keveys ja
kestävyys sekä muut erikoisominaisuudet samat kuin Teräs
miesten pyörissäkin.

Kannattaa hankkia juuri Teräs pyörä, silloin saatte huo*
mispäivän pyörän tänään.

Te voitte hankkia Teräs*pyörän myös hyvillä maksuehdoilla.
Ostaessanne suoritatte käsirahan Smk. 300; ja lyhentämällä
joka kuukausi 150; markalla käy pyörän suoritus vaivat*
tomasti. Maksuehdoista voitte keskustella joko liikkeessä tai
edustajamme kanssa.

Säästäkää aikaa, hyvällä kulkuneuvolla. Tämä aika, jonka
Teräs pyörällä säästätte, ansaitsette sen minkä Teräs*pyörän
vähittäis*maksuun menee.

Teräs, naisten 1,690:



PYÖRÄ v, 1937

Teräs, miesten hallonki v. 1937 malli.

TERÄS MATALAPAINE (BA LLONKI)
PYÖRÄLLÄ

käy ajo pehmeästi kuoppaisellakin tiellä.

Muutamia yksityiskohtia Teräs pyörästä;
Etukappa yhdestä kappaleesta, sorvaten valmistettu sekä

varustettu tavallista vahvemmalla akselilla.
Takahaarukan päät uusimalliset (kts. kuvaa sivu 2).
Vanteiden ja lokasuojien emaliväri lohkeamaton, ne eivät

lohkea vasaran iskustakaan.
Kaksoiskannatinaisat pitävät likasuojat tukevina.
Takalikasuojan takaosa valkoinen.
Varusteina seuraa kello, tavarateline, takalyhty, tavarapidin,

laukku jossa m.m. työkalujakoavain, paikkaustarpeet, satula*
peite y.m.

Kumit; normaalipyörissä Nokia T*erikoismalliset ja matala*
painepyörissä Dunlop.

Teräs, ballonki miesten 1,685:—. Teräs, ballonki naisten 1,785:



TERÄS Kilpapyörä

Teräs, kilpapyörä v. 1937 malli

Enemmän vauhtia ja ajoturvallisuutta kiitäessänne Teräs
kilpapyörällä. Se on ennenkaikkea joustavan kevytkulkuinen.
Teräs kilpapyörällä on jo saavutettu useita huomattavia voittoja.
Se omaa muutoin samat lujat ominaisuudet kuin Teräs stan*
dardi*pyöräkin.

Teräs, erikoiskilpapyörä olympia mallia Clement
puuvanteilla ja kumeilla (27 X IVO • 2,100:

Teräs, kilpapyörä, Teräs vanteilla 1,850:
Teräs, retkeilypyörä 1,650:

Lisätkää elinvoimaanne retkeilemällä Teräs kilpa* tai ret*
keilypyörällä.



Halpa laatupyörä

Rols, miesten v. 1937 malli.

Rols polkupyörä kilpailee laadussa useitten hintaluokkaansa
kalliimpien pyörien kanssa.

Rols, miesten ........ 1,400:
Rols, naisten 1,470:
Rols, miesten, ballonki ....1,500:
Rols, naisten, »

....1,575:

Roi, miesten pyörä 1,225:
Roi, naisten » 1,275;

Rols ja Roi pyörästä myönnetään yhden vuoden kestä»
vyystakuu.



Liike ja Konttori: Pori. Säästöpankin uusi talo.
Antink. 15. Puh. 660.

Tehdas: Torikatu 19.

Porissa 1937 Porin Sanomalehti» ja Kirjapaino Oy.


