
POLKUPYÖRÄT
Suomen teitä ja olosuhteita varten

erikoisesti suunniteltu, täyttäen kukin

omassa hintaluokassaan kaikissa
suhteissa korkeimmatkin vaatimukset.

Kuva esittää rungon |a haarukan koriste-
vahvikkeet ja kromatun maskotin Viljelys-
polkupyörissä.

N:o 14
Maanviljelyskauppa OY.

VIIPURI



//VILJELYS"
«Viljelys" polkupyörissä on koristevahvikkeiset rungot ja
kaikki kirkkaat osat krominikkelöity. Hintaan sisältyy
myöskin virtaviivainen tavarateline. Myydään takuulla.

«VILJELYS" miesten polkupyörä. Hinta 1550:

Runko ....kokovedetlyä putkea, koristevahvikkeilla, ruotsalaisen
Lindblad tehtaan valmistetta, 22” korkea, mustaksi
emaljoitu ja hienosti raidoitettu. Haarukoissa erikoiset
likasuojan kannattimen korvukset. Kestävä ja helposti
irroitettava tomutiivis „Fauber Special 11 keskiö. V2X 8 /10

”

ketjurattaalla.
Ketju englantilainen, VsX 8/»»’’ jaolla.
Ketjunsuoja alumiininen.
Polkimet . . englantilaiset, erikoislaatua, V*’’ tapilla.
Ohjain . . . . kulmaskantaputkella, ruotsalaista valmistetta, käden<ijat

ruuvikiinnityksellä.



Navat parhaaksi tunnettu „Torpedo“ vapaanapa ja suora etu*
napa, s /s” aks. I:ma laatua.

Vanteet ...ruotsalaiset kaksinkertaiset teräsvanteet lankareunaisille
28X1 5V’ kumeille, mustat, kultajuovaraidoituksella.

Puolat .
. . . ruostumatonta terästä.

Lokasuojat, vanteiden väriset. Sivusuojuksinen pitkä etusuoja, johon
on kiinnitetty aistikas „Maskotti“, takasuojassa virta»
viivainen valkea pää ja selluloidinen heijastin.

Kumit ....mustat „Dunlop“ uiko» ja punaset sisäkumit, 28X1 5/s ’.

Satula ....sormijousilla, I:ma laatua.
Varusteet. . Nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

kello ja pumppu pitimineen, korjausrasia sekä putkesta
valmistettu virtaviivainen tavarateline.

„VILJELYS#/ naisten polkupyörä. Hinta 1600:-

Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi
runko, ohjaimet, satula ja polkimet sekä ketjusuoja
naisten mallia. Varustettu tiheällä hameverkolla.



„KERHO"
~Kerho" polkupyörissä on kaikki kirkkaat osat kromi-
nikkeiöity. Hintaan sisältyy myöskin tavarateline. Myy-
dään takuulla.

„KERHO" miesten polkupyörä. Hinta 1200:

Runko ....Kone; ja Terä Oy:n laatu valmistetta, ruotsalaisilla ohs
jauslaakereilla ja „Fauber Special" keskiöllä, 22” korkea,
mustaksi emaljoitu ja kultaviivoilla koristettu. Tehtaan
merkki (Suomen lippu) pystyputkessa.
Ketjuratas ViX*/i«”.

Ketju Pallas VsXVie1 ' jaolla.
Ketjusuoja. alumiininen.
Polkimet .. englant. Vi kumeilla.
Ohjain .... Kulmaskantaputkella. Kädensijat ruuvikiinnityksellä.
Navat „Komet“ vapaanapa ja suora etunapa, Vie” aks.
Vanteet ..

. mustat, lankareunaisille 28X SA” kumeille, kultajuovilla
koristettu.

Puolat . „. . galvanoidut.



Lokasuojat, vanteiden väriset. Sivusuojuksinen pitkä etusuoja, jo»
hon on kiinnitetty kaunis „Maskotti", takasuojassa ase»

tuksen mukainen valkea pää ja heijastin.
Kumit ....„Nokian“ suomalaiset laaturenkaat.
Satula ....pumppujousilla.
Varusteet. . nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

kello ja pumppu pitimineen sekä tavarateline.

„KERHO" naisten polkupyörä. Hinta 1250:

Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi

runko, ohjaimet, satula ja polkimet sekä ketjusuoja

naisten mallia. Varustettu tiheällä hameverkolla.



„H UVI"
Halpa .jokamiehen" polkupyörä.

«HUVI" miesten polkupyörä. Hinta 900:

Runko ....Kotimainen „Fauber Special' 1 keskiöllä, 22’’ korkea,
mustaksi emaljoitu. Ketjuratas VaXVio”.

Ketju V2 XVie” jaolla, peltisuojuksella.
Folk i m e t . .

l/i kumeilla.
Ohjain . . . . kulmakantaputkella. Kädensijat selluloidiset.
Navat ,Komet“ vapaanapa ja suora etunapa.
Vanteet ...teräsvanteet lankareunaisille 28X1 ss" kumeille.
Puolat . . . . galvanoidut.
Lokasuojat, vanteiden väriset. Etusuoja pitkä, takasuojassa asetuks

sen mukainen valkea pää ja heijastin.
Kumit ....Nokian ~Record“.
Satula ....pumppujousilla.
Varusteet . . nahkainen kalustolaukku tarpeellisine avaimineen, kello

ja pumppu pitimineen.

«HUVI" naisten polkupyörä. Hinta 950:
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi
runko, ohjaimet, satula ja polkimet naisten mallia.
Lisäksi ketjusuoja ja hameverkko.



Täysin alkuperäinen

ENGLANTILAINEN RETKEILYPYÖRÄ

„ROYAL ENFIELD"
Myydään takuulla.

Miesten retkeilypyörä. Hinta 1350:-
Naisten ~ ~ 1375;-
Kaikki kirkkaat osat krominikkelöity.

Runko . .
.

. kylmänä vedettyä saumatonta teräsputkea, eri värisinä.
Satula ....retkeilymallia.
Kumirenkaat Dunlop 26X1 */»"

Lokasuojat, peltiä, valkealla päällä
Navat. ..

. Villi» ja kiinteäratas, siipimuttereilla.
Ohjauslaite kilpailumallia.
Po Iki me t .

. erikoismallia.
Vanteet ...2äkertaiset, krominikkelöidyt.
Lisätarpeet Heijastin. Kello. Laukku varusteineen. Pumppu piti*

mineen.
Käsijarrut . erik. korkeaa laatua.



Takuu

VILJELYS, KERHO, ROYAL FNFlELD»polkupyörät
takaamme yhden vuoden ajaksi myyntipäivästä lukien
ja olemme valmiit, siinä tapauksessa, että valmistus» tai
raaka»ainevikoja esiintyy, korjaamaan tai vaihtamaan
vialliset osat uusiin, edellyttäen, että pyörän hoito on

ollut asianmukainen ja alkuperäinen osa tai koko pyörä
rahtivapaasti lähetetään meille tarkastettavaksi. Muualla
tehdyistä korjauksista emme vastaa, eikä viallisien osien
arvoa korvata rahassa. Kumirenkaat takaamme yhdeksi
ajokaudeksi, jonka lasketaan kestävän 1 päivään loka»

kuuta. Pumppu, pumpunpitimet, kello ja työkalut eivät
sisälly takaukseen.

Myyntiehdot

Paitsi käteisellä, myymme polkupyöriä tunnetuille osta»
jillemme myöskin vähittäismaksusopimuksella, jolloin
ostaja maksaa tilausta tehdessä vähintäin mk 300:
etumaksuna ja loput kauppahinnasta jaetaan tasan
enintäin 5 kuukauden ajalle ja suoritetaan nämä osa»

maksut kuukausittain suoraan liikkeellemme.

Kirjapaino Oy Ilmarinen Viipuri


