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OLYMPIA NrO 1.

Kehys 22” korkuinen parhaasta ruotsalaisesta iVs” teräsput-
kesta, hienosti eraaljoituna. Etuhaarukka nikkelöidyllä kruunulla
ja alapäillä. Ohjaustanko käännettävä, joko etumutkalla tai ilman,
varustettuna hienoilla

.
kädensijoilla. Keskuosa kuuluisa ehdotto-

masti tomutiivis Perfection. Satula erittäin joustava. Vapaasti
pyörivä takarumpu. Pyörän kehykset joko I;ma teräksestä hie-
nosti lakeeratut tai puiset, alumiini vahvikkeilla, värilliset 28X i5/s”.
Likasuojat puiset, noudattaen pyöräkehyksien väriä. Kummiren-
kaat I;ma pääli- ja sisäkummia. Paino noin 12 kg. Kalusto; pitkä
pumppu, vaihtoavain sekä kalustolaukku.

Hinta Smk 1,350: —,

OLVMPIA N:0 2.
Kehys 22” korkuinen parhaasta ruotsalaisesta iVs” teräsput-

kesta, hienosti eraaljoituna. Etuhaarukka nikkelöidyllä kruunulla
ja alapäillä. Ohjaustanko käännettävä, varustettuna hienoilla käden-
sijoilla. Keskuosa Fauber yksiosainen. Satula erittäin joustava.
Vapaasti pyörivä takarumpu. Pyörän kehykset joko I:tna teräk-
sestä hienosti lakeeratut tai puiset, alumiinivahvikkeilla, väril-
liset. Likasuojat puiset, noudattaen pyöräkehyksien väriä. Kuiri'
mirenkaat I:ma pääli- ja sisäkummit. Paino noin 12 kg. Ka-
lusto: pitkä pumppu, vaihtoavain, sekä kalustolaukku.

Hinta Smk 1,300: —.



OLVMPIA N:0 8.
Naisten polkupyörä.

\

Kehys 20” korkuinen sirosti taivutettu parhaasta ruotsalaisesta
11/8”X

I” teräsputkesta, hienosti emaljoituna. Etuhaarukka nikke-
löidyllä kruunulla ja alapäillä. Ohjaustanko käännettävä, varustet-
tuna hienoilla kädensijoilla. Keskuosa, kuuluisa ehdottomasti tomutii-
vis Perfection. Satula erittäin joustava. Vapaasti takarumpu.
Pyörän kehykset joko Inna teräksiset hienosti emaljoidut tai puiset,
alumiinivahvikkeilla, värilliset 28X15/s”. Likasuojat puiset, noudat-
taen pyöräkehyksien väriä. Kummirenkaat kina pääli- sekä sisä-
kummit. Ketjunsuoja hieno, celluloidista. Suoja-verkot aistikkaasti
punotut. Paino noin 12 kg. Kalusto: pitkä pumppu, vaihtoavain
ja kalustolaukku. Hinta Smk 1,400: —.

OLYMPIA N:0 9.
Naisten polkupyörä.

Kehys 20” korkuinen sirosti taivutettu parhaasta ruotsalaisesta
1VX1” teräsputkesta, hienosti emaljoituna. Etuhaarukka riikke-
löidyllä kruunulla ja alapäillä. Ohjaustanko käännettävä, varustet-
tuna hienoilla kädensijoilla. Satula erittäin joustava. Vapaasti pyö-
rivä takarumpu. Pyörän kehykset joko I;ma teräksiset hienosti
lakeeratut tai puiset, alumiinivahvikkeilla, värilliset 28Xi B/s”. Lika-
suojat puiset, noudattaen pyöräkehyksien väriä. Kummirenkaat
I:ma pääli- ja sisäkummit. Ketjunsuoja hieno, celluloidista. Suoja-
verkot aistikkaasti punotut. Paino noin 12 kg. Kalusto: pitkä pump-
pu, vaihtoavain, sekä hieno kalustolaukku. Hinta Smk 1,350; —.



Tämän luettelon hinnat
kumoavat kaikki aikaisemmat hinnat ja noudatetaan luet-
telon määräyksiä niinpaljon kuin mahdollista. Kuitenkin ovat
sekä määräykset että hinnat ilman sitoumusta. Tilauksiin

merkittyjä erikoismääräyksiä ei oteta huomioon.

Tavarat myydään ainoastaan netto
käteisestä!

Tilattaessa on Vs lähetettävä tilauksen mukana ja loppu peri-
tään jälkivaatimuksella.

Toimitus.
Tavarat kuljetetaan ilman eri maksua vapaasti Turun ase-
malle tai laivalaiturille ja loppuu vastuumme heti kun rahti-
kirja tai laivauspaperi on allekirjoitettu. Tavarat vakuutetaan

ainoastaan tilaajan eri pyynnöstä.

Polkupyörän osia!
Kaikenlaisia osia varastossa eri luettelon mukaan

Paikal lisedustajia k. e. Mema, Turku
|s/|eriiä Tsmpsrs
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