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CÄESCEISTir
MIESTJEH FOIIOJPTÖMÄ

Malli 1 7 0

Selostus
Runko. 22" korkea, kokovedettyä, ruotsalaista 1" putkea.
Kampilaakeri. »Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
Vanteet. Westwood teräsvanteet 28"xl 1 /a", mustaksi emaljoidut,

kultajuovilla tai harmaa»punaisilla juovilla,
Rumpu. New Departure vapaarumpu.
Kumit. L. S. G. extra prima.
Vaihde. Noin 78".
Ohjaustanko. Aseteltava.
Kädensijat. Crescent, nikkelöityine heloineen.
Satula. Pumppujousilla ja kiskoalustalla.
Ketjut. C. E. J. Ruotsalaista erikoisvalmistetta, 1la"x 1 le".
Polkimet. Lindbladin erikoispolkimet kumeineen.
Lisätarpeet. Työkalulaukku, ruuviavaimia, korjausrasia, öljy»

kannu, ruuvitaltta ja puhdistusliina. Messinkinen soitto»
kello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttikiinnittimellä.

Ulkoasu. Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle
pinnalle: hieno musta lakeeraus.

CRESCENUpolkupyörät ovat vanhastaan hyvin tunnetut
korkean laatunsa, kuin myös kestävyytensä ja

hienoutensa tähden.



CIRE§CENT
HÄISTEH

Malli 1 72

Selostus
Runko. Kokovedettyä, ruotsalaista 1" kehysputkea, tavallinen

korkeus 22".
Kampilaakeri. »Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
Pyörät. 28"xl x h" teräsvanteet, mustiksi lakeeratut, kultajuo*

villa tai harmaaspuna i si 11a juovilla.
Rumpu. New Departure.
Kumit. Ulkokumit L. &. G. extra prima.
Vaihde. Noin 70".
Ohjaustanko. Aseteltava.
Kädensijat. Crescent, nikkelihelaiset.
Satula. Extra prima nahkaa, pumppujousilla ja kiskoalustalla.
Keijut. C. E.J. Ruotsalaista erikoisvalmistetta, I la"x 3lus".
Polkimet. Lindbladin erikoispolkimet, kumeilla.
Likasuojukset. Teräksiset, mustiksi lakeeratut, kultajuovilla tai

harmaaspunaisilla juovilla.
Suojusverkko. Silkkinen, hienovärinen, 2*kertainen solminta.
Ketjunsuojus. Alumininen, Crescenfespecial.
Lisätarpeet. Työkalulaukku Crescent, extra prima nahasta, ruuvi*

avaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitaltta ja puhdis*
tusliina. Messinkinen soittokello. Pumppu 15" sellu*
loidinen, patenttikiinnittimellä.

Ulkoasu. Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle
pinnalle; hieno musta lakeeraus.



DIAMÄNT
MIESTEN ]P*o]CnDS:iU]E*lE'ts]K.Ä.

Varusteella I

Runko. 22" korkea, kokovedetystä ruotsalaisvalmisteisesta teräs»
putkesta, suomalaista mallia, sirosti juovitettu.

Keskuslaakeri. Kaksoiskcllolaakeri»järjestelmää, erittäin herkkä»
kulkuinen.

Polkimet. Parhainta laatua engl. mallia, nelikulmaisilla kumeilla.
Kelju. Engl.valmisteinen rullaketju.
Vanteet. Westwood»malliset paraslaatuiset teräsvanteet, erittäin

hienosti lakeeratut ja siron värisesti juovitetut.
Likasuojukset . Teräspeltiä, samanväriset kuin vanteet.
Kumit. Engl. Bates tai Hutchinson uiko» ja saman tehtaan pu»

naiset sisärenkaat.
Ohjaustanko. Diam ant»tehtaan erikoisvalmistetta, etumutka ja

leveä yläputki; nähkapäällystäiset kädensijat.
Satula. Kaksinkertaisilla pumppujousilla jakaksinkertaisilla silta»

jousilla, erittäin mukava ja kestävä.
Rumpu. New Departure, A»mallinen, tai Rotax»vapaapyörän

rumpu.
Seuraa: Laukku, polkupyöräkcllo, pumppu, avaimet ja öljykannu.

]DIAMA^T
isdoiESTr e3* jpont, ji< u]e»nrö]rX

Varusteella II

Samoin kun varusteella I, mutta vanteet pyökkipuiset alumiini»
vahvikkeilla, erittäin hyvin lakeeratut ja juovitetut

sekä likasuojustimet samaa valmistetta.



MAISIEH IPOjCjESIUJPIirÖJK.^

Varusteella I

Runko. Kokovedetystä ruotsalaisvalmisteiscsta tcsäsputkesta, suo*

malaista mallia, sirosti juovitettu.
Keskuslaakeri. Kaksoiskellolaakeri*järjestelmää, erittäin herkkä*

kulkuinen.
Polkimet. Parhainta laatua engl. mallia, nelikulmaisilla kumeilla.
Ketju. Engl.valmisteinen rullaketju.
Vanteet. Westwood*malliset paraslaatuiset teräsvanteet, hienosti

lakeeratut ja siron värisesti juovitetut.
Likasuojukset. Teräspeltiset, samanväriset kuin vanteet.

Kumit. Engl. Bates tai Hutchinson uiko* ja saman tehtaan pu*

naiset sisärenkaat.
Ohjaustanko. Diamant*tehtaan erikoisvalmistctta, siromallinen

ja nahkapäällystäiset kädensijat.
Ketjusuojus. Mustaksi emaljoitu, kultajuovainen, kahdella sellu*

loidi*ikkunalla.
Suojusverkko. Helmilankaa, erittäin tiukkakud»ntäinen.
Satula. Kaksinkertaisilla pumppujousilla jakaksinkertaisilla silta*

jousilla, erittäin mukava ja kestävä.
Rumpu. New Departure, A*mallia, tai Rotaxsvapaapyörän rumpu.
Seuraa: Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.

Va rusteella II

Samoin kuin varusteella I, mutta vanteet pyökkipuiset alumiini*
vahvikkeilla, erittäin hyvin lakeeratut ja juovitetut

sekä likasuoj ukset samaa valmistetta.



isdtiOESiCEiis' ji?»o jr,:ii-c ij]p»irf>r Jv
Va rusteella I

Runko. »W. K. C.» 22" korkea, parhaasta kokovedetystä teräsi
putkesta, suomalaista mallia, aistikkaasti juovitettu.

Etuhaarukka. Pyöreällä nikkelöidyllä kruunulla ja nikkelöidyillä
haarukanpäillä.

Keskuslaakeri. Kaksoiskellolaakerhjärjestelmää, erittäin herkkää
kulkuinen.

Polkimet. Parhainta laatua engl. mallia, nelikulmaisilla kumeilla.
Ketju. Pallasstehtaan paraslaatuinen rullaketju. (1 v. tehtaan

takuulla.)
Vanteet. Wcstwoodsmalliset, paraslaatuiset teräsvanteet, erittäin

hienosti lakeeratut ja
-

juovitetut.
Kumit. Nokian tai Michelin uiko» ja punaiset sisärenkaat.
Ohjaustanko. Hienosti nikkelöity (alta kuparoitu) leveä ylä»

putki ja pitkä etumutka, kädensijat celluloidia.
Satula. Hammocksmallia, nikl. jousilla.
Likasuojukset. Teräspeltiä, samaa valmistetta kuin vanteetkin.
Rumpu. Rotax tai New Departure, Asmallinen vapaarumpu.
Seuraa: Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.



KOSMOS

Varusteella II

Samoin kuin varusteella I, mutta vanteet pyökkipuiset alumiini»
vahvikkeilla, erittäin hyvin lakeeratut ja juovitetut

sekä likasuojukset samaa valmistetta.

HÄISTEH iJOLK IT

Varusteella II

Samoin kuin varusteella I, mutta vanteet pyökkipuisct alumiini»
vahvikkeilla, erittäin hyvin lakeeratut ja juovitetut

sekä likasuojukset samaa valmistetta.

ITITTTIJIIJSX
Pyytäkää .Ambetvrenkaita. Raakakumintapainen, ruskea, vedessä
vulkanoitu ulkokumi, jota ei säre lasi eikä terävä kivi. Sitkeä

ja joustava, kaikkia muita kestävämpi.



KO§MO§
IKÄISTEN POMOJIPYÖJRS

Varusteella I
Runko. Parhaasta kokovedetystä teräsputkesta, suomalaista mah

lia, aistikkaasti juovitettu.
Etuhaarukka. Pyöreällä nikkelöidyllä kruunulla ja nikkelöidyillä

haarukanpäillä.
Keskuslaakeri. Kaksoiskcllolaakeri»järjestelmää, erittäin herkkä»

kulkuinen.
Polkimet. Parhainta laatua engl. mallia, nelikulmaisilla kumeilla.
Ketju. Pallas=tehtaan paraslaatuinen ru!la»ketju. (I v. tehtaan

takuulla.)
Vanteet. Westwood»malliset, paraslaatuiset tcräsvanteet, erittäin

hienosti lakeeratut ja juovitetut.
Likasuojukset. Teräspeltiä, samaa valmistetta kun vanteetkin.
Kumit. Nokia tai Michelin uiko» ja punaiset sisärenkaat.
Ohjaustanko. Hienosti nikkelöity (alta kuparoitu) leveä yläputki

ja pitkä etumutka, kädensijat selluloidia.
Ketjusuojus. Mustaksi emaljoitu, kultajuovainen, kahdella cellu»

loidi»ikkunalla.
Suojusverkko. Helmilankaa, erittäin tiukkakudontainen.
Satula. Hammock»mallia, nikl. jousilla.
Pumpu. Rotax tai New Departure, A»mallinen vapaarumpu.
Seuraa: Laukku, polkupyöräkcllo, pumppu, avaimet ja öljykannu.



VARASTOSSA:

Poikain ja tyttöjen polkupyöriä
eri suuruuksia, tarjotaan pyynnöstä.

Lasten kolmepyöräisiä
erittäin lujarakenteisia.

Pienempiä, noin 4 6 vuotiaille,
pyörien korkeus 40 ja 30 cm.

Suurempia, noin 5 8 vuotiaille,
pyörien korkeus 50 ja 35 cm.



iäUDMCEJK :Ms-0 25

Yksinkertainen kivjainmuuntaja
(46 kosketinta = 92 kirjoitusmerkkiä)

Aseteltavat

Reunanasettaja
Vaunun vapauttaja
Kaksoisvävinauha

ÄDLEK NsO Y
28 vuoden aikana.

Yleisesti käytännössä hyväksytty konttorikone.
Kaksinkertainen kirjainmuuntaja.

90 kirjoitusmerkkiä ja 30 kosketinta.



KIRJOITUSKONEITA
f

Käyttämällä hyväksi tunnustettua työntötanko=
järjestelmää saadaan

taatusti tasaiset rivit, täydellisesti näkyvä
kirjoitus, suurin jäljennöskyky, siisti kirjoitus,

suurin nopeus, sekä mahdollisimman
suuri kestävyys.

E 3>CJ)

Kevyt, mukava ja erittäin vahva matkakone yksityis=
käyttöä ja matkoja varten. Yksinkertainen

kirjainmuuntaja. Nelirivinen
kosketinpöytä.

84 kirjoitusmerkkiä ja 42 kosketinta.

Karjalan Kirjapaino Oy. Viipuri


