
Kiito-pyöriä.



/SPECIAL
NAISTEN
POLKUPYÖRÄ

Laatuvalmiste

KEHYS, parasta, kylmänävedettyä, saumatonta teräsputkea sisäpuolisine
erikoisvahvikkeineen, juotettu, 22" korkea, hienosti mustaksi emaljoitu
ja raidoitettu.

ETUHAARUKKA, erikoisesti vahvistettu, taotulla kruunulla. Kruunu ja
alapäät kromioidut, muuten mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.

KAMPILAAKERI, tunnettu »Fauber-Special», 1/2 x 3/16" ketjurattaalla,
kromioitu.

KETJU, Covventry, paras engl. valmiste.
KETJUSUOJUS, alumiininen.
SUOJUSVERKOT, parasta laatua, kauniit värit.
POLKIMET, Brampton, 1 :ma 4-os. kumein, kromioidut.
OHJAIN, ruotsai. mallia, asetettava, suoralla kannattimella, 1 :ma kro-

maus. Kädensijat »Dower»-mallia, ruuvikiinnikkeillä.
ETURUMPU, Brampton, erikoislaatu, kromioitu.
TAKARUMPU, »Komet», kromioitu.
VANTEET, Ohligs, 1 ;ma teräksiset, 2-kertaiset 28 x 1 5/8", hienosti lakee-

ratut ja raidoitetut.
LOKASUOJAT, Ohligs, teräksiset. Etusuoja pidennetty ja varustettu sivu-

suojilla.
PUOLAT, kromioidut, ruostumattomat.
KUMIRENKAAT, Dunlop tai Nokian »Kuningas» uiko- sekä sisärenkaat.
ISTUIN, VVittkop, varustettu pumppujousillajasiltakiskolla, kromioitu.
LISÄTARPEET, nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

pumppu ja kello.

Takuuaika (1 v.) yhdeksi vuodeksi.
» renkaat ajokaudeksi.

Hinta Smk.
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/SPECIAL
MIES T E N
POLKUPYÖRÄ

Laatuvalmiste

KEHYS, parasta, kylmänävedettyä, saumatonta teräsputkea sisäpuolisine
erikoisvahvikkeineen, juotettu, 22" korkea, hienosti mustaksi emal-
joitu ja raidoitettu.

ETUHAARUKKA, erikoisesti vahvistettu, taotulla kruunulla. Kruunu ja
alapäät kromioidut, muuten mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.

KAMPILAAKERI, tunnettu »Fauber Special», 1/2 X 3/16 ketjurattaalla,
kromioitu.

KETJU, Coventry, paras engl. valmiste.
KETJUSUOJUS, alumiininen.
POLKIMET, Brampton, 1 ;ma 4-os. kumein, kromioidut.
OHJAIN, ruotsal. mallia, asetettava, kulmakannattimella, 1 :ma kromaus.

Kädensijat »Dover» mallia, ruuvikiinnikkeillä.
ETURUMPU, Brampton, erikoislaatu, kromioitu.
TAKARUMPU, »Komet», kromioitu.
VANTEET, Ohligs, i:ma teräksiset 2-kertaiset 28 X 1 5/8", hienosti

lakeeratut ja raidoitetut.
LOKASUOJAT, Ohligs teräksiset. Etusuoja pidennetty ja varustettu sivu-

suojilla.
PUOLAT, kromioidut, ruostumattomat.

KUMIRENKAAT, Dunlop tai Nokian »Kuningas» uiko- sekä sisärenkaat.
ISTUIN, VVittkop, varustettu pumppujousilla ja siltakiskolla, kromioitu-
LISÄTARPEET, nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

pumppu ja kello.

Takuuaika (1 v.) yhdeksi vuodeksi.
» renkaat ajokaudeksi.

Hinta Smk.



f / A ijfa
fNAI S T E N

POLKUPYÖRÄ

Voittamaton,
halpahintainen pyörä

KEHYS, parasta, kylmänävedettyä, saumatonta teräsputkea, hitsattu, 22"
korkea, hienosti mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.

ETUHAARUKKA, vahvistettu, taotulla kruunulla. Kruunu ja alapäät nik-
latut, muuten mustaksi emaljoitu jaraidoitettu.

KAMPILAAKERI, tunnettu »Fauber Special», 1/2 X 3/16" ketjurattaalla.
KETJU, Schamrock, l:ma valmistetta.
KETJUSUOJUS, peltinen. I:ma ruotsalaista mallia.
SUOJUSVERKOT, l:ma laatua, kauniit värit.
POLKIMET, Rubber, l:ma4-os. kumein.
OHJAIN, ruotsalaista mallia, asetettava, suoralla kannattimella, l;ma nik-

laus. Kädensijat tavallista mallia, l:ma.
ETURUMPU, Schamrock, suoraa mailia, l:ma.
TAKARUMPU, »Komet», niklattu.
VANTEET, Ohligs, l:ma teräksiset »VVestvvood» mallia, 28x1 5/8" hie-

nosti lakeeratut ja raidoitetut.
LOKASUOJAT, Ohligs teräksiset. Etusuoja pidennetty.
VV.B.A. PUOLAT, parhaat, ruostumattomat.

KUMIRENKAAT, Nokian, uiko- sekä sisärenkaat, priima.
ISTUIN, Lepper tai VVittkop, nikl., pumppuvietereillä.
LISÄTARPEET, nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

pumppu ja kello.

Takuuaika (1 v.) yhdeksi vuodeksi.
» renkaat ajokaudeksi.

Hinta Smk.
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F MIESTEN
POLKUPYÖRÄ

Voittamaton,
halpahintainen pyörä

KEHYS, parasta, kylmänävedettyä, saumatonta teräsputkea, hitsattu, 22"
korkea, hienosti mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.

ETUHAARUKKA, vahvistettu, taotulla kruunulla. Kruunu jaaiapäät nik-
latut, muuten mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.

KAMPILAAKERI, tunnettu »Fauber Special», 1/2 X 3/16" ketjurattaalla.

KETJU, Schamrock, l;ma valmistetta.

KETJUSUOJUS, peltinen, l:ma ruotsalaista mallia.

POLKIMET, Rubber, l:ma4-os. kumein.

OHJAIN, ruotsalaista mallia, asetettava, kulmakannattimin. Hieno nik-
laus. Kädensijat tavallista mallia, l:ma.

ETURUMPU, Schamrock, suoraa mallia, l:ma.

TAKARUMPU, »Komet», niklattu.

VANTEET, Ohligs, l :ma teräksiset »Westwood»-mallia, 28"xl 5/8", hie-
nosti lakeeratut ja raidoitetut.

PUOLAT, VV.B.A., parhaat, ruostumattomat.

KUMIRENKAAT, Nokian uiko- sekä sisärenkaat, priima.

ISTUIN, Lepper tai Wittkop, l:ma nikl. pumppuvietereillä.
LISÄTARPEET, nahkainen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,

pumppu ja kello.

Takuuaika (1 v.) yhdeksi vuodeksi.
» renkaat ajokaudeksi.

Hinta Smk.
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W TYTTÖJEN
POLKUPYÖRÄ

Myydään vuoden
takuulla.

KEHYS, parhaasta saumattomasta teräsputkesta, juotettu, 46 cm korkea,
hienosti mustaksi emaljoitu.

KAMPILAAKERI, VV.K.C. kellolaakerijärjestelmää, tomutiivis.
PYÖRÄT, »Westwood»-teräsvanteet 26 x 1 5/8", Rotax-rumpu ja vahvat

nikkelöidyt, ruostumattomat puolat.
KUMIRENKAAT, Dunlop-merkkiä.
KETJU, Schamrock, 1/2 X 3/16".
POLKIMET, Schamrock, 4-os. kumein, l:ma laatua.
ISTUIN, Lepper tai Wittkop, l:ma laatua, ruskeata nahkaa.
OHJAIN, asetettava, kädentilat kumia tai selluloidia.
LISÄTARPEET, nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluineen,

pumppu pitimineen ja hieno metallikello.

Hinta Smk.
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/POIKAIN

POLKUPYÖRÄ

Myydään vuoden
takuulla.

KEHYS, parhaasta saumattomasta teräsputkesta, juotettu, 46 cm korkea,
hienosti mustaksi emaljoitu.

KAMPILAAKERI, VV.K.C. kellolaakerijärjestelmää, tomutiivis.

PYÖRÄT, »Westwood»-teräsvanteet 26x 1 s'B", Rotax-rumpu ja vahvat
nikkelöidyt, ruostumattomat puolat.

KUMIRENKAAT, Dunlop-merkkiä.
KETJU, Schamrock, 1/2 X 3/16".
POLKIMET, Schamrock, 4-os. kumein, l:ma laatua.
ISTUIN, Lepper tai VVittkop, l;ma laatua, ruskeata nahkaa.
OHJAIN, asetettava, kädentilat kumia tai selluloidia.
LISÄTARPEET, nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluineen,

pumppu pitimineen ja hieno metallikello.

Hinta. Smk.
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