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Olemm-e tilaisuudessa taas arv. ostajillemme tarjoamaan
alkuperäisiä jo aikoja sitten parhaaksi tunnettuja

YHTIÖ polkupyöriä.
Näiden alkuperäisten osien hankinta on kysynyt suunnat-

tomia kustannuksia johtuen tavaran entistään paljon kalliim-
masta hinnasta ja kun alkuperäiset tavarat ovat aina tun-
tuvasti kalliimmat kuin jäljittelyt, niin on itsestään selvää,
että tavarain hinnat ovat jonkun verran kohonneet. Olemme
kuitenkin vakuutetut siitä, ettei tämä pieni korotus estä osta-
masta meidän alkuperäisiä Yhtiö pyöriämme jotka ovat ehdot-
tomasti pyöristä parhaaksi tunnettuja ja jotka silti vieläkin
kykenevät hintansa puolesta kilpailemaan hyvinkin ala-arvois-
ten pyörien kanssa.

Rohkenemme siis suositella „YHT!Ö “ polkupyöriämme arv.
ostajille.

Kunnioituksella
Turun Kone= ja Kalustoliike O.Y.

Turku.



TURUN KONE- JA KALUSTOLIIKE OSAKEYHTIÖ

Yhtiö Ekstra,

Kehys 22" tai 24" korkea erittäin siromallinen parhaasta ruot-
salaisesta l'/i6 teräsputkesta, sangen hyvin mustaksi emal-
joitu joko kauniilla viivoilla tai kukilla koristettu. Etuhaa-
rukka nikkelöidyllä, pyöreällä kruunulla ja nikkelöidyillä
alapäillä. Keskusosa ehdottomasti tomutiivis, paras ruotsa-
lainen n. k. kellojärjestelmää.

Pyörät joko 28"Xl3/4" tai 28"X\'h suuruiset, alumiinilla
vahvistetuilla parhailla punakeltaisilla puuvanteilla ja ame-

rikkal. erittäin vahvistetuilla puoloilla. Vapaaratas par-
haaksi tunnettu „Eadie“ ja eturumpu joko „Eadie“ tai „New
Deparlure."

Kumirenkaat tunnetun englanti). „Bates“ tehtaan parhaat
päällyskumit merkillä „Yhtiö Extra Prima" ja Bates 200 gr.
painoiset sisäkumit.

Ketju „Union“ tai vastaava.
Polkimet „Loisto" N;o 130.
Ohjaustanko käännettävä ja asetettava; etumutkatapilla.
Satula Nagel & C:o monivieterinen N:o 43 tai vastaava.
Ketjusuoja selluloidista.
Likasuojat puiset ulkolaiset saman väriset kuin vanteet.

Hinta Smk.



TURUN KONE- JA KALUSTOLIIKE OSAKEYHTIÖ

Yhtiö Priima.
Kehys joko 22" tai 24" korkea, siromallinen parhaasta ruotsa-

laisesta 1 Vie" teräsputkesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaa-
rukka niklatulla kruunulla ja niklatuilla alapäillä.

Pyörät joko 28"Xl 3/4" tai 28"X1 '/a' 7 suuruiset alumiinilla
vahvistetuilla punaisilla puuvanteilla ja parhailla amerikkal.
erittäin vahvistetuilla puoloilla. Vapaaratas ja eturumpu
„SW“ mallia.

Kumirenkaat tunnetun engl. „Bates“ tehtaan valmistamat pääl-
lyskumit merkillä «Yhtiö Turku" tai vastaava ja „Moseleyn“
sisäkumit.

Ketju saksalainen „Union“.
Polkimet saksalaiset, hyvät.
Ohjaustanko käännettävä ja asetettava; etumutkatapilla.

Satula Hammock mallia, niklatuilla vietereillä.

Likasuojat puiset ulkolaiset saman väriset kuin vanteet.

Hinta Smk.



TURUN KONE- JA KALUSTOLUKE OSAKEYHTIÖ

Yhtiö Ekstra Naispyörä.
Kehys parhaasta ruotsalaisesta D/ie" teräsputkesta, joko 22"

tai 24" korkea erittäin siromallinen kauniilla kukilla tai vii-
voilla koristettu. Etuhaarukka niklatulla pyöreällä kruu-
nulla ja niklatuilla alapäillä. Keskusosa ehdottomasti tomu-
tiivis, paras ruotsalainen, n. k. kellojärjestelmää.

Pyörät joko 28"Xl 3/4" tai 28"Xl’/2" suuruiset, alumiinilla
vahvistetuilla parhailla punakeltaisilla puuvanteilla ja ame-
rikkal. erittäin vahvistetuilla puoloilla. Vapaaratas parhaaksi
tunnettu joko „Eadie“ tai „New Departure" ja eturumpu joko
„Eadie“ tai „New Departure".

Kumirenkaat joko englantilaisen „Bates“ tehtaan parhaat pääl-
lyskumit merkillä „Yhtiö", „Ekstra Priima" tai Michelin.

Ketju „Union“ tai vastaava.
Polkimet „Loisto" N:o 130.
Ohjaustanko käännettävä ja asetettava; etumutkatapilla.
Satula Nagel & C:on monivieterinen satula.
Likasuojat puiset ulkolaiset saman väriset kuin vanteet.
Ketjusuoja selluloidista.

Hinta Smk.
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VARASTOSSAMME
myös Polkupyörien osia ja tarpeita.

Tukuttain ja vähittäin.
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