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Turun Kone- ja
Polkupyöräinkö

TAKUUTODISTUS
Takuutodistus seuraa jokaista luettelossa

mainittua, liikkeestämme ostettua
polkupyörää.

Täten takaamme

-polkupyörän

Runko yhdeksi vuodeksi ja muut osat samoin yhdeksi
vuodeksi, ja sitoudumme maksutta korjaamaan kaikki
ne viat, jotka mahdollisesti voivat syntyä aine- tai val-
mistusvirheiden takia, jos nimittäin vika ei ole syntynyt
luonnollisen kulumisen, huolimattoman hoidon tai varo-
mattomuuden takia. Muualla tehtyjä korjauksia emme
korvaa emmekä myöskään maksa korvauksia rahassa.
Takaukseen eivät sisälly lisätarpeet, kuten: pumppu,
kello, kädensijat, satula, laukku, polkimet, likasuojat,

hameverkot, ei ruuvi- eikä vaihtoavaimet.
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Turun Kone- ja Polkupyöräinkö
TURKU



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1910.

„Yhtiö“-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin
tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laa-
dultaan korkeinta mitä nykyaikainen polku-

pyöräteollisuus kykenee luomaan.



„YHTIÖ" Priima

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,000: —.

Runko: „Yhtiö“ Priima ruotsalaista teräsputkea, fau-
ber-keskiöllä.

Rumpu: „New Departure“ C malli.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksella.
Ohjain: Nikkelöity, kulmakannattimella.
Kumirenkaat: Nokian Record tai Expert.
Satula: Siltakiskoilla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Priima englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, messin-

kinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

•
Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle
pohjalle hienosti niklatut ja kiilloitetut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräliike



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike.

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1910.

„Yhtiö“-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin
tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laa-
dultaan korkeinta mitä nykyaikainen polku-

pyöräteollisuus kykenee luomaan.



„YHTIÖ" Priima

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,050: —.

Runko: „Yhtiö“ Priima ruotsalaista teräsputkea, fau-
ber-keskiöllä.

Rumpu: „New Departure“ C malli.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksella.
Ohjain: Nikkelöity, kulmakannattimella.
Kumirenkaat: Nokian Record tai Expert.
Satula: Siltakiskolla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Priima englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, messin-

kinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

• Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle
pohjalle hienosti niklatut ja kiilloitetut.

Turun Kone- jaPolkupyörälle



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1910.

„Yhtiö“-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin
tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laa-
dultaan korkeinta mitä nykyaikainen polku-

pyöräteollisuus kykenee luomaan.



„YHTIÖ" Extra

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,125: —.

Runko: „Yhtiö“ Extra ruotsalaista teräsputkea fauber-
keskiöllä.

Rumpu: „New Departure“ A, tai valinnan mukaan.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla, tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Ohjain: Ruotsalainen asetettavalla etumutkalla, kromattu

tai kahdesti niklattu.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Kumirenkaat: Suomen Kumi tai Dunlop.
Satula: Siltakiskoilla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuofa: Alumiininen.
Ketjut: Extra englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla (erikoislaatu).
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, messin-

kinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

• Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräinkö



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1910.

„Yhtiö‘ l -polkupyörät ovat vanhastaan hyvin
tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laa-
dultaan korkeinta mitä nykyaikainen polku-

pyöräteollisuus kykenee luomaan.



„YHTIÖ" Extra

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,175: —.

Runko: „Yhtiö“ Extra ruotsalaista teräsputkea fauber-
keskiöllä.

Rumpu: „New Departure" A, tai valinnan mukaan.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla, tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Ohjain: Ruotsalainen asetettavalla etumutkalla, kromattu

tai kahdesti niklattu.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Kumirenkaat: Suomen Kumi tai Dunlop.
Satula: Siltakiskolla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Extra englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla (erikoislaatu).
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, messin-

kinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

g* Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle
" pohjalle hienosti niklatut ja kiilloitetut.

Turun Kone- ja
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Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1895.

„Konkurent“ polkupyöriä on Suomessa myyty
yli 40 vuotta, vanha tunnettu, arvossa pidetty

polkupyörämerkki.



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

„KONKURENT“ Priima

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,000:—.

Runko: „Konkurent“ Priima ruotsalaista teräsputkea,
fauber keskiöllä.

Rumpu: „New Departure" C malli.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu- ja sivulevyin ja takasuoja torpeedo-

heijastajalla.
Kumirenkaat. Nokian Record tai Expert.
Ohjain: Nikkelöity kulmakannattimella.
Kädensijat: Kovakumiset kiinniruuvattavat, nikkeliheloi-

tuksilla.
Satula: Siltakiskolla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Priima englantilaiset.
Polkimef; Neljällä kumilla.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, messin-

kinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

• Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle
pohjalle hienosti niklatut ja kiilloitetut.



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1895.

„Konkurent“ polkupyöriä on Suomessa myyty
yli 40 vuotta, vanha tunnettu, arvossa pidetty

polkupyörämerkki.



„KONKURENT“ Priima

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,050:

Runko: „Konkurent“ Priima ruotsalaista teräsputkea, fau-
ber keskiöllä.

Rumpu: „New Depature" C malli.
Vanteet. Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Kumirenkaat: Nokian Record tai Expert.
Ohjain: Nikkelöity, kulmakannattimella.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Satula: Siltakiskolla ja pumppujousilla
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Priima englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, mes-

sinkinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

•
Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle
pohjalle hienosti niklatut ja kiilloitetut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräinkö



Turun Kone- ja
Polkupyörälle

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1895.

„Konkurent“ polkupyöriä on Suomessa myyty
yli 40 vuotta, vanha tunnettu, arvossa pidetty

polkupyörämerkki.



„KONKURENT“ Extra

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,125:

Runko: „Konkurent“ Extra, ruotsalaista teräsputkea, fau-
ber keskiöllä.

Rumpu: „New Departure“ A tai valinnan mukaan.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Ohjain: Ruotsalainen, asetettavalla etumutkalla, kromattu

tai kahdesti niklattu.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Kumirenkaat: Suomen Kumi tai Dunlop.
Satula: Siltakiskoilla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Extra englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla (erikoislaatu).
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, mes-

sinkinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

•
Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräinkö



Turun Kone- ja
Po(kupyöräliike_

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1895.

„Konkurent“ polkupyöriä on Suomessa myyty
yli 40 vuotta, vanha tunnettu, arvossa pidetty

polkupyörämerkki.



„KONKURENT“ Extra

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,175:

Runko: Konkurent Extra ruotsalaista teräsputkea, fau-
ber keskiöllä.

Rumpu: New Depature A tai valinnan mukaan.
Vanteet: Teräksiset, mustaksi emaljoidut, kolmella kulta-

juovalla tai väri valinnan mukaan.
Lokasuojat: Etu-sivulevyin ja takasuoja torpeedo hei-

jastajalla.
Ohjain: Ruotsalainen, asetettavalla etumutkalla, kro-

mattu tai kahdesti niklattu.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Kumirenkaat: Suomen Kumi tai Dunlop.
Satula: Siltakiskolla ja pumppujousilla (ulkolainen).
Ketjusuoja: Alumiininen.
Ketjut: Extra englantilaiset.
Polkimet: Neljällä kumilla (erikoislaatu).
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen päästäpainettava, mes-

sinkinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

• Kaikki kirkkaat osat ovatkuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräliike



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Laatutavaramerkki

„Tre Kronor“ polkupyörät ovat kotimaassaan
Ruotsissa sekä muualla, missä niitä on kau-
pan, saavuttaneet suuren kysynnän korkean
laatunsa, kestävyytensä kuin myös hienon

ulkoasunsa tähden.



Uutuus Suomessa! Uutuus Suomessa!

„TRE KRONOR"
(Kolme kruunua)

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,250: —.

Runko: Matala, kaunismallinen, kokovedetystä ruotsa-
laisesta timanttiteräsputkesta, mustaksi emaljoitu, fau-
ber keskiöllä.

Kumirenkaat: Dunlop tai Suomen Kumi raakakumia.
Ketju: Coventry.
Polkimet: Pitkäkumiset, erikoislaatu.
Ohjaustanko: Pitkällä etumutkalla, kromittu.
Satula: Extra priima erikoislaatu.
Vanteet: Kromatut, kultajuovilla.
Lokasuojat: Etusivulevyin ja takasuoja torpeedoheijas-

tajalla.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksilla.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen, päästäpainettava, mes-

sinkinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

•
Kaikki kirkkaat osat ovatkuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyörälle



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Laatutavaramerkki.

„Tre Kronor 11 polkupyörät ovat kotimaassaan
Ruotsissa, sekä muualla missä niitä on kau-
pan, saavuttaneet suuren kysynnän korkean
laatunsa, kestävyytensä kuin myös hienon

ulkoasunsa tähden.



„TRE KRONOR"
(Kolme kruunua)

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,300: —.

Runko: ''Kaunismallinen, kokovedetystä ruotsalaisesta
timanttiteräsputkesta, mustaksi emaljoitu, fauber kes-
kiöllä.

Kumirenkaat: Dunlop tai Suomen Kumi raakakumia.
Ketju: Coventry,
Polkimet: Erikoislaatu. .
Ohjaustanko: Pitkällä etumutkalla, kromittu.
Satula: Extra priima erikoislaatu.
Vanteet: Kromatut, kultajuovilla.
Lokasuojat: Etusivulevyin ja takasuoja torpeedoheijas-

tajalla.
Kädensijat: Kovakumiset, kiinniruuvattavat, nikkelihe-

loituksella.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Puolat: Galvanoidut (ruostumattomat).
Pumppu: Uutuus! Vinopäinen, päästäpainettava, mes-

sinkinen.
Laukku: Monine työkaluineen.

•
Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyöräliike



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Rekisteröity tavaramerkki
v. 1910.

„Yhtiö“-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin
tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laa-
dultaan korkeinta mitä nykyaikainen polku-

pyöräteollisuus kykenee luomaan.



„YHTIÖ" tavarankuljetuspyörä

Parasta ruotsalaista valmistetta.
Hinta Smk 1,800:

• Kaikki kirkkaat osat ovat kuparoidulle pohjalle
hienosti niklatut ja kiilloitetut tai kromatut.

Turun Kone- ja
Polkupyörälle



Turun Kone- ja
Polkupyöräliike

Nro 2.

Nro 4.

Nro 6.
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Turun' Kone- ja
Polkupyöräliike
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