
CYKEL
KATALOG.

Katalog N:o 186.

NORDISKA ELEKTRISKA AB.
CYKELAVDELNINGEN HELSINGFORS V II P U R I





MONAUiC

HERR-STANDARD-CYKEL
I;ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGA.FFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma,
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: Monark.
STYRE: Ställbart. Handtag »Monark».
SADEL: Engelsk Terry modell med dubbla läder och mellanlägg av filt, in-

lagt i gummiduk. Sadelstolpe och Sadelfäste ny konstruktion.
PEDALER: Helgummi.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
HJULRINGAR: »Westwood».
EKRAR: Rostfritt Stål så även stänkskärmsstagen.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» I:ma ytterdäck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I:ma färg i svart, grå

eller blå färg med ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma
färger och ränder.

TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska, behövliga verktyg
samt rörpakethållare medfölja gratis.

Pris vid kontant bet. 1,550; —, kulört 1,600: •—.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning m.s.m. = herr standard, svart
» » m. s. h. = » »

, grå
» » m. s. s. = » » , blå



M OS/t IiK
HERR-BALLONG-CYKEL
I:ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I;ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor,
STYRLAGER: Svarvade extra I;ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: Monark.
STYRE: Ställbart. Handtag »Monark».
SADEL: Engelsk Terry modell med dubbla läder och mellanlägg av filt, in-

lagt i gummiduk.
PEDALER: Helgummi.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
HJULRINGAR: »Westwood».
EKRAR: Rostfritt stål så även stänkskärmsstagen.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» I:ma ytterdäck och slangar. 26" X 2".
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I:ma färg i svart med

ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färg och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska med behövliga verk-

tyg samt rörpakethållare medfölja gratis.

Pris vid kontant bet. 1,650:—.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning m. p. m. = herr ballong, svart



MOM/miC

HERR-SPORT-CYKEL
I:ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är byggd

i helracertyp, av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
GAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
FRAMHJULENAV: Monark med hävarmsmuttrar.
BAKHJULENAV: »Victoria» med hävarmsmuttrar och 2 kedjekransar.
STYRE: Racer.
SADEL: Racer extra I:ma spännläder. Sadelstolpe och fäste av ny modell.
PEDALER: Racer typ med tåstöd.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
HJULRINGAR: »Westwood» 26" X IV2".
EKRAR: Rostfritt stål så även stänkskärmsstagen.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Monark ytterdäck och slangar.
FÄLG: Förkromade. 26".
BROMS: Dubbelverkande fälgbroms på framhjulet.
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I:ma färg i grå, casino-

röd eller blå färg med ornament och ränder. Stänkskärmar i samma färger
och ränder.

TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska med behövliga verk-
tyg samt rörpakethållare medfölja gratis.

Pris vid kontant bet. 1,750:—.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning m. m. s, = herr sport, blå
» » m. m. h. = herr sport, grå
» » m. m. p. = herr sport, röd



MONARK

GOSS-CYKEL
I:ma svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka delar
starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rostfritt
material.

Samma specifikation som å Monark.
Ramen 17".

Pris 1,350: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning p. s. p. goss standard, röd
» » p. s. s. = » »

, blå



MONARK

DAM-STANDARD-CYKEL
I:ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I;ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV : »Monark».
STYRE: ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: Engelsk Terry modell med dubbla läder och mellanlägg av filt, in-

lagt i gummiduk. Sadelstolpe och fästen av ny modell.
PEDALER: »Monark» med reflexglas.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD : »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
KJOLNÄT : Silkesnät i olika färger.
EKRAR: Rostfritt stål så även stänkskärmsstag.
HJVLRINGAR: »Westwood».
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» yttre däck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I:ma färg i svart, grå

eller blå färg med ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma
färger och ränder.

TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska med behövliga verk-
tyg samt rörpakethållare medfölja gratis.

Pris vid kontant bet. 1,600: —, kulört 1,650: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning n.s.m. = dam standard, svart

» » n.s.s. = » »
, blå

» » n. s. h. = » » , grå



MO.VTHK
DAM-BALLONG-CYKEL
I:ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-

fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell,
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: »Monark».
STYRE: ställbart. Handtag »Monark».
SADEL: Engelsk Terry modell med dubbla läder och mellanlägg av filt, in-

lagt i gummiduk. Sadelstolpe och fästen av ny modell.
PEDALER: »Monark» med reflexglas.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD : »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
KJOLNÄT: Silkesnät i olika färger.
EKRAR: Rostfritt stål så även stänkskärmsstagen.
HJULRINGAR: »Westwood».
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Monark yttre däck och slangar 26" X 2".
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I;ma färg i svart med orna-

ment och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska med behövliga verk-

tyg samt rörpakethållare medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,700: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning n. p. m. = dam ballong, svart



MONARK
D A M-S POR T-C Y K E L
I:ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.

SPECIFIKATION
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är byggd

i helracertyp, av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
FRAMHJULSNAV: Monark med hävarmsmuttrar.
BAKHJULSNAV: »Victoria» med hävarmsmuttrar och 2 kedjekransar.
STYRE: Racer.
SADEL: Racer extra I:ma spännläder.
PEDALER: Racer typ.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium med i ramen fastsvetsade hållare.
HJULRINGAR: »Westwood» 26" X 1 Va". Förkromade.
EKRAR: Rostfritt stål så även stänkskärmsstag.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Monark ytterdäck och slangar.
BROMS: Dubbelverkande fälgbroms på framhjulet.
FÄRG: Levereras elegant sprutmålad med extra I:ma färg i grå, casino-

röd eller blå färg med ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar i
samma färger och ränder.

TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" pump-patent, läderväska med behövliga verk-
tyg samt rörpakethållare medfölja gratis.

Pris vid kontant bet. 1,850: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning n. m. s. = dam sport, blå
» » n. m. h. = » »

, grå
» » n. m. p. = » » , röd



MONARK

FLICK - CYKEL
I:ma svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka delar
starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rostfritt
material.

Samma specifikation som å Monark.
Ramen 17".

Pris 1,350; —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning t. s. p. = flick standard, röd
» » t. s. s. = » » , blå



V. s. o.
HERR-STANDARD-CYKEL
I:ma svenskt fabrikat. Alla blanka delar starkt förkromade.
1 års garanti.

SPECIFIKATION
RAMEN: Monark 22" Svenskt fabrikat med förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stälrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV : »Bromton».
STYRE: Ställbart. Handtag I:ma hårdgummi.
SADEL: Lepper med pumpfjädrar.
PEDALER: Bromton helgummi.
KEDJA : Coventry.
KEDJESKYDD : Förkromat stål.
EKRAR: Rostfritt stål.
HJULRINGAR: »Westwood».
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Dunlop.
FÄRG: Levereras elegant svart, lackerad med ränder, likaså stänkskärmar

och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel,

vevlagernyckel, reparationsask, oljekanna medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,400: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning PSO m.s. m. = herr standard, svart



P. s. o.
DAM-ST AN DAR D-CYKEL
I:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade.
1 års garanti.

SPECIFIKATION
RAMEN: Monark 22" Svenskt fabrikat med förstärkt framgaffel, är omsorgs-

fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stålrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kul-

banor.
STYRLAGER: Svarvade I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: »Bromton».
STYRE: Ställbart. Handtag I:ma hårdgummi.
SADEL: Lepper med pumpfjädrar.
PEDALER: Bromton helgummi.
KEDJA: Coventry.
KEDJESKYDD: Aluminium.
KJOLSKYDD: Silkesnät i olika färger.
EKRAR: Rostfritt stål.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande
GUMMIRINGAR: Dunlop.
FÄRG: Levereras elegant svart, lackerad med ränder, likaså stänkskärmaroch fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel,

vevlagernyckel, reparationsask, oljekanna medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,500: —.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

Beställnings beteckning PSO n.s. m. = dam standard, svart



MONARK
TANDEMCYKEL

PRIS 2,950

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET



MONARK
TRANSPORTCYKEL

N:o 1

EXPANDERBROMS I FRAMNAVET. PRIS 2,100:

Med synnerligen durabel rörpakethållare.

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET



MONARK

TRANSPORTCYKEL
N:o 6

PRIS 3,100:

NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET



DAIMON

Daimon-cykeldynamos

N:o Konstruktion
per st.

630 Förkromad, helt sluten konstruktion
med kullager, utan kolborstar, 10-spo-
lig. Genom avsaknaden av kolborstar
kunna inga fel uppstå. Vid långsam
körning klart ljus. 6 V—3 W ISO: —

618 Som ovan men 6 V—l,B W 125:—-

333 Höljet helt slutet, förkromat. 6 V—3 W 100:

888 Som ovan men G V.—1,8 W 85:—

630

618

333

888



Daimon-cykelstrålkastare
kombinerad dynamo- och batterikopling

Pris per st.
N:o Konstruktion utan för-

brännare

3411 Svart emaljerad, Focus inställning.
K Reflektorn försilvrad, linsens 080 mm. 23

3419 Som ovan men förkromad 29:
K

3301 Höljet svart emaljerat, med förkromad
frontring. Reflektorn försilvrad, lin-
sens 0 70 mm. Omkastare för fjärr-
och avbländat ljus. Anslutning för
baklykta 48: —

3303 Som ovan men med sidoljus 49:
t

3301 Som 3301 men kulört 52:
61

3348 Höljet vart emaljerat, förkromad front-
ring. Reflektorn försilvrad, linsens 0
80 mm. Omkastare för fjärr- och av-
bländat ljus. Anslutning för baklykta 63:

3350 Som ovan men med sidoljus 71:—

3349 Höljet förkromat. Reflektorn försilvrad,
linsens 0 80 mm. Omkastare för fjärr-
och avbländat ljus. Anslutning för
baklykta 72:

3355 Som ovan men med sidoljus 89:

3411. 3419

3301

3301

3348

3349



Daimon-cykelstrålkastare
kombinerad dynamo- och batterikopling

Pris per st.
N:o j Konstruktion utan för-

brännare

3339 Höljet förkroraat. Reflektorn försilvrad,
linsens 0 90 mm. Omkastare för fjärr-
och avbländat ljus. Anslutning för
baklykta 95:

3359 Höljet förkromat. Reflektorn försilvrad,
linsens 0 95 mm. Omkastare för fjärr-
och avbländat ljus. Anslutning för
baklykta 110:

3373 Baklykta (Kattöga) för anslutning till.
j dynamo. Höljet förkromat, linsen ru~
j binglas. Med anslutningsledning 14:—

Trafikspegel, för montage å framgaf-
feln, särdeles nödvändig på starkt tra-
fikerade vägar. Förkromad 40:—

3339

3359

3373



Nordiska Elektriska Ab.
HELSINGFORS, BERGGATAN 14

Filial: Vihorg, Torkkeli 8

Telefoner:
VÄXEL 20651 HELSINGFORS

Elektr. avdelning;

■ — Elektr. material, isolatorer & kro-
kar, kablar, lampor, Pfalzgraf-acku-
mulatorer, Hellesen-batterier, Daimon-
lyktor m. m. (Efter kontorstid 27 893.)

Belysningsavdelning:
Bostadsarmaturer, armaturer för

inom- och utomhusmontage, för sjuk-
hus och för fabriker m. m. (Efter kon-
torstid 27 893.)

Maskinavdelning;
Skoda-motorer, elektriska borrar och

hamrar, ventilatorer, mätinstrument,
kylanläggningar, värmeapparater, Bri-
tish Insulated Cables Ltd:s fabrikater
såsom svetsapparater, kondensatorer,
likriktare, kablar och asbestledningar.
(Efter kontorstid 32 893.)

Högspänningsavdelning:
Transformatorer, strömbrytare, från-

skiljare, säkerhetsapparater m. m.,
Compagnie Générale d’Electro-Céra-
mique’s motor- och hängisolatorer
m. m. (Efter kontorstid 32 893.)

Neon-avdelning;
Neon-reklamanläggningar, ljussignal-

anläggningar. (Efter kontorstid 32 893).
Neon service. (Efter kontorstid 73 208.)

Hiss- och inställ, avd.:
Graham-Brothers-hissar. (Efter

kontorstid 32 893.)
Hissarnas skötsel. (Efter kontorstid
29 605.)

Radioavdelning:
Tefag, His Master’s Voice, PSO och

Emerson mottagare, Lorenz-special-
artiklar, radiotillbehör, störingsskydd,
högtalare och förstärkare, radiogram-
mofonautomater. (Efter kontorstid
27 070.)
Radiolagsr. (Efter kontorstid 31031.)

Röntgenavdelning:
Röntgen- och ultrakortvågsappa-

rater.

Grammofonavdelning:
Odeon- och Parlophon-skivornas

representation, grammofoner, gram-
mofonstift, grammofonmusikens radio-
förstärkning. (Efter kontorstid 27 070.)

Cykelavdelning:
Monark och PSO cyklar. (Efter

kontorstid 27 893.)
Anker-kassa-avd (27 663)

Kassa, reskontra och fakturering
Kontorschef (32 046)

Verkst. direktör O. Rokkanen
direkt 26 486

Butik (24 741)

Lager:
Landsortsförsändelser (29 295,
Stadsförsändelser 32 707)

Fabriken:
Belysningsarmaturer, elektriska till-

behör, hisskorgar, Neon-skyltar och
andra produkter. (Efter kontorstid
32 918.)

VIB O R G
Egen central 42 40



1939TILGMANNS TRYCKERI. HELSINGFORS


