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KONELIIKE OSKARI TUOMI :: TURKU

Miesten pyörä
”ETEVÄ EXTRA”

kokonaan ensiluokkaisista osista koottu, erittäin siro, vahvarakenteinen ja kevytkulkuinen.

Runko; 22" "Victoria” tai W. K. C. kukitettuna; vanteet: "Kundtz” tai "Swan” aluminilla
28"Xl’/2" tai 28"Xl 3/4" väri S6ja S 8; rummut: New-Departure alkuperäiset; satula: ”Wittkop I:ma”
tai ”Nagel Concordia”; kumit; "Bates Roadster” 28"Xl’/2" ja 28”Xl 3/4” tai "Michelin” 28"Xl'/2 ja
28"Xl 3/4"; polkimet: "Luxus”, "Husqvarna" tai kumipolkimet; ketju: Engl. "Perry”, "Appleby”,
"Coventry”; puolat: alkup. amerikalaiset; ohjatanko etumutkineen: ruots. mallia; likasuojat: pyök-
kiset väri S 6 tai S8; laukku: ”Wittkop” pyöreillä kulmilla työkaluineen; pumppu: celluloidinen tai
messinkinen niklattu; ketjusuoja; läpinäkyvästä celluloidista.

Hinta Smk. kpl.



KONELIIKE OSKARI TUOMI :: TURKU

Naisten pyörä
”ETEVÄ EXTRA”

kokonaan ensiluokkaisista osista koottu, erittäin siro, lujarakenteinen ja kevytkulkuinen.

Runko: 22" "Victoria” tai W. K. C. kukitettuna; vanteet: ”Kundtz” tai "Swan” aluminilla,
28"Xl*/2” tai 28"Xl3/4" väri S6ja S 8; rummut: New-Departure alkuperäiset; satula; ”Wittkop I:ma”
tai ”Nagel Concordia”; kumit: ”Bates Roadster” 28"Xl 1/2" tai 28"Xl 5/8"; polkimet: "Luxus”,
"Husqvarna” tai kumipolkimet; ketju: Engl. "Perry”, "Appleby”, "Coventry”; puolat; alkup. ameri-
kalaiset; ohjatanko etumutkineen: ruots. mallia; likasuojat; pyökkiset väri S 6 tai S8; laukku:
”Wittkop” pyöreillä kulmilla työkaluineen; pumppu; celluloidinen tai messinkinen niklattu; ketju-
suoja: läpinäkyvästä celluloidista, kestävä ja siro; hameverkko: '/2-silkkinen, helmillä.

Hinta Smk. kpl.



KONELIIKE OSKARI TUOMI TURKU

Miesten ja naisten pyörä
"ETEVÄ PRI M A"

erittäin luja ja kevytkulkuinen.

Runko: 22" Göricke tai Diamant; vanteet: a) puiset alum. 28"Xl'/2" tai 28"Xl 3/4" väri S. 6 ja
S.B; b) teräksiset 28"Xl’/2" tai 28"Xl 5/s" väri S. 6 tai S. 8; rummut: N. S. U., Mundus tai Rotax!
satula: Ima leveällä nikl. siltavieterillä; kumit: ”Bates Victoria” tai englantilaiset 28"X1V2" tai

28"Xl 3/4; polkimet: kumipolkimet tai ”Wippermann”; ketju: Queen y. m.; puolat: belgialaiset;
ohjatanko etumutkineen: ruots. mallia; likasuojat; I:ma koivuset väri S. 6 tai S. 8 laukku: kohni-
kulmainen työkaluineen; pumppu; messinkinen niklattu; miesten pyörä ilman ketjusuojaa.

miesten naisten

Hinta puuvanteilla Smk, kpl.

„ teräsvanteilla „ „

Väri S. 6 = keltainen pohja, leveä punainen raita keskellä, kapea vihreä raita punaisen raidan

molemmilla puolilla sekä kapea punainen reunaraita;
Väri S. 8 = raahongin värinen 4:llä kultaraidalla.


