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Myyntiehdot
Hinnat ovat vapaasti rautatievaunuun tai laivaan täällä ja

ilman sitoumusta.
Rahdin maksaa ostaja.
Maksu on suoritettava tilauksen mukana tahi jälkivaatimusta

vastaan, ellei erityistä sopimusta ole tehty.
Muistutukset ovat tehtävät kohta sen jälkeen kuin vastaan-

ottaja on tavaran saanut.
Kommissioni~ varastoa ei anneta.
Pikatavarana lähetetään kaikki tavarat, ellei toisin määrätä.
Tukuttain ostettaessa eri sopimus lajin suuruuden mu-

kaan.



Vulf N:o 1.
Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys kiskotusta raudasta, mustaksi

emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, liienosti nikkelöity .ja tomu-
vapaa kellolaakeri kampiosa. Kehyksen korkeus 22“ ja 24“. Pyörät 28“
Nev.-dep. vapaanavalla, kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristirnillä
sekä ruskean ja viheriänraitaisilla puuvanteilla. Kumirenkaat dunl. jär-
jestelmää meidän liikkeen merkillä kulutus pinnassa. Satula ruotsalaista
tehdasteosta 3 spiraalilla jousessa. Ohjaustanko asetettava, mustilla kä-
dentiloilla. Likasuojukset puusta samaa väriä kuin vanteet. Polkimet
king-malliset kummilla. Rullaketju 5/sX3/io. Laukku työkaluineen.
Pumppu 12“ kiinnitetty kehykseen.

Hinta Smk 140:
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Vulf N:o. 2
Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys kiskotusta raudasta, mustaksi

emaljeerattu, iruotikas etuhaarukankruunu hienosti nikkelöity ja tomu-
vapaa kellolaakeri kampiosa. Korkeus 22“ ja 24“. Pyörät 28„ Nev.-dep.
vapaanavalla ja kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekäruskean ja vihreänraitaisilla puuvanteilla. Kumirenkaat dunl. järjestelmää
meidän liikkeen merkillä kulutnspinnassa. Satula ruotsalaista tehdaste-
osta 3 spiraalilla jousessa. Ohjaustanko asetettava, mustilla seluloilli
kädentiloilla. Likasuojukset puusta samaa väriä kuin vanteet Hame-
verkko kaksoissolrnuilla, monelle vivahtavissa väreissä. Polkimet king-
malliset kumilla. Ruilaketju 5/ BX3/ie. Ketjusuojustin mustasta seluloidistanikkelöidyillä reunoilla. Laukku työkaluineen. Pumppu 12“ kiinnitetty
kehykseen.

Hinta Smk 150

5



National N:o 3.
Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys parhaimmasta kiskotusta rau-

dasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, hienosti nik-
kelöity hyvin koeteltu kellolaakeri kampiosa, sekä 1“ eteenpäin taivutettu
putki joka antaa kehykselle kauniin muodon. Kehyksen korkeus 22“ ja
24“. Pyörät Nev.-dep. vapaanavalla, kaksinkertaisesti vahvistetuilla puo-
lankiristimillä sekä ruskea ja mustaraitaisilla puuvanteilla alumiini pohjalla.
Kumirenkaat dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutuspinnasßa.
Satula ruotsalaistatehdasteosta N:o 15 spiraaleilla jousessa. Ohjaustanko
asetettava, hienosti nikkelöity vihreillä seluloidi kädentiloilla. Likasuo-
jukset puusta samaa väriä kuin vanteet. Polkimet king-mallia kumilla.
Rullaketju 5/sX 3/ia Laukku työkaluineen. Pumppu 15“ seluloidista kiin-
nitetty kehykseen nikkelöidyillä pitimillä.

Hinta Smk 150:
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National N;o 4.
Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys parhaimmasta kiskotusta rau-

dasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuliaarukankruunu, hienosti nik-
kelöity kestävä kampiosa, Korkeus 22“ ja 24“. Pyörät 28“ Eade vapaa-
navalla ja kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekä vihreä-
raitaisilla vanteilla alumiini pohjalla. Kumirenkaat dunl. järjestelmää
meidän liikkeen merkillä kulutuspinnassa. Satula ruotsalaista tehdaste-
osta N:o 15 hyvin joustavilla spiraaleilla jousessa. Ohjaustanko asetettava,
hienosti nikkelöity, vihreillä seluloidi kädentiloilla. Llkasuojukset puusta
samaa väriä kuin vanteet. Polkimet dyrkopp mallia kumilla. Rullaketju
5 /sX3 /ie. Ketjusuojustln mustasta seluloidista nikkeli reunoilla. Laukku
työkaluineen. Pumppu 15“ seluloidista, kiinnitetty kehykseen nikkelöi-
dyillä pitimillä.

Hinta Smk 165



Kilpailu=Polkupyörä National N:o 5
on siro, kestävä ja kevytkulkuinen joka todistetaan par-
haiten sillä että se kaikissa kilpailuissa voittaa palkinnon.

Erikoisluettelo ja ulkoasu; Kehys parhaimmasta kiskotusta rau-
dasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, liienosti nik-
kelöity erikoisesti valmistettu kampiosa kilpailupyöriin sekä 1“ eteenpäin
taivutettu putki joka antaa kehykselle kauniin muodon. Kehyksen kor-
keus 22“ voidaan myöskin saada 24“. Pyörät Eade vapaanavalla joka
on kevytkulkuisin kaikista sekä kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolanki-
ristimillä ja vihreäraitaisilla aistikkaasti väritetyillä puuvanteilla alumiini
pohjalla. Kumirenkaat dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä ku-
lutus pinnassa. Satula erittäin hieno ja mukava, hyvillä spiraaleilla jou-
sessa. Ohjaustanko asetettava, liienosti nikkelöity, vihreillä seluloidi kä-
dentiloilla. Likasuojukset puusta samaa väriä kuin vanteet. Polkimet
dyrkopp mallia kumilla. Rullaketju 1/*. Laukku työkalu!neen. Pumppu
15“ seluloidista kiinnitetty kehykseen nikkelöidyillä pitimillä.

Hinta Smk 165:
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försäljningsvillkor.
Priserna gälla fritt banvagn eller ångbåt härstädes och

utan förbindelse.
Frakten betalas af köparen.
Betalningen bör erläggas vid rekvisitionens aflämnande

eller per efcerkraf, i fall icke särskild öfverenskommelse träffats.
Anmärkningar böra göras genast efter varans ankomst

till adressorten.
Kommissions-lager lämnas icke.
Som ilgods afsändas alla varor, om oj annorlunda beordras.
Vid partiköp träffas skild öfverenskommelse efter kvantite-

tens storlek.



Vulf N:o I.
Specifikation och utstyrsel: Ramen af heldragna stålrör svart

emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och damfritt klock-
lager vefparti, ramhöjd 22“ och 24“ Hjulen 28“ med Nev.-dep. Frinaf
och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä Skenor.
Qummiringar dunl. system med vårt firma märke på slitytan. Sadei
svenskt fabrikat med 3 spiraler i fjädern. Styrstång ställbar med svarta
celuloid handtag. Stänkskärmar af trä, samma färg som skenorna. Pe-
daler King modell med gummi. Kedja rull 5 /BX3/i6. Väska med verktyg.
Pump 12“ fästad pä ramen.

Pris Fmk 140:



Vulf N:o. 2
Spesifikation och utstyrsel: Ramen af heldragna stålrör svart

emaljerad, med modärn förgafifelkrona fint förnicklad, och damfritt klock-
lager vefparti. Höjd 22“ och 24“ Hjulen 28“ med Nev.-dep. Frinaf och
dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä skenor. Qum-
miringar dunl. system med vårt firma namn på slitytan. Sadel svenskt
fabrikat med 3 spiraler i fjädern. Styrstång ställbar med svarta celuloid
handtag. Stänkskärmar af trä samma färg som skenorna. Kjolnät dub-
belknutet i Herskiftiga kulörer. Pedaler king modell med gummi. Kedja
rull 5 /sX3/ io. Kedjelåda af svart celuloid med nickel kanter. Väska med
verktyg. Pump 12“ med hållare fästad pä ramen.

Pris Fmk 150:



N:o 3 National.
Specifikation och utstyrsel: Ramen af bäata heldragna stålrör

svart emaljerad med modärn förgaffelkrona fint förnicklad, och ett mycket
välheprövadt klocklager vefparti, samt 1“ öfre rör framåt lutande hvilket
ger ramen en vacker snitt, ramhöjd 22“ och 24“ Mjulen 28“ med Nev.-dep.
Frinaf och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och svart randiga trä ske-
nor med alluminium botten. Qummiringar dunl. system med värt firma
märke pä slitytan. Sadel Svenskt fabrikat N:o 15 med spiraler i fjädern.
Styrstång ställbar' fint förnicklad med gröna celuloid handtag. Stänk-
skärmar af trä samma färg som skenorna. Pedaler king modell med
gummi. Kedja ml I 5/BX3/io. Väska med verktyg. Pump 15“ Celuloid
fästad på ramen med förnicklade fästen.

Pris Fmk 150:



N:o 4 National. Damvelociped.
Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör,

svart emaljerad med modärn förgaffelkrona fint förnicklad och hållbart
vefparti, ramhö™ 22“ och 2t“ Hjulen 28“ med Eade Frinaf och dubbelt
förstärkta Ekrar samt grönrandiga träskenor med aluminium botten. Qum=
miringar dunl. system med vårt firma märke pä slitytan. Sadel Svenskt
fabrikat N:o 15 med väl fjädrande spiraler i fjädern. Styrstång ställbar,
fint förnicklad med gröna Celuloid handtag. Stänkskärmar af trä, samma
färg som skenorna. Pedaler dyrkopp modell med gummi. Kedja rull
s/BX 3/io Kedjelåda af svart Celuloid med nickel kanter. Väska med verk-
tyg. Pump 15“ Celuloid, fästad på ramen med förnioklade fästen.

165:Pris Fmk



National Täflings Velocipeden N:os
är stilig hållbar och lättlöpande hvilket bevisas bäst
därmed att den vid hvarje täfling tillvinner sig pris.

Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör
svart emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och med spe-
eielt gjordt vefparti för täflingsmaskin samt 1“ rör med framällutande
öfre rör, hvilket ger maskinen ett trefligt utseende, ramhöjd 22“ kan äf-
ven erhållas 24“. Hjulen 28“ med Eade frinaf, hvilket är det lättast löpande
af alla samt dubbel förstärkta Ekrar och grönrandiga smakfullt färgade
träskenor méd aluminium botten. Qummiringar dunl. system med vårtfirma märke på slitytan. Sadel extra fin och bekväm med goda spiraler
i fjädern. Styrstang ställbar, fint förnicklad med gröna celuloid hand-
tag. Stänkskärmar af trä samma färg som skenorna. Pedaler Dyrkopp
modell med gummi. Kedja rull 5/sXVs. Väska med verktyg. Pump 15“
celuloid fästad på ramen med förnicklade fästen.

Prls Fmk 165:


