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Nämä koneet ovat erinomaisen huolellisesti valmistetut mitä hie-

noimmista aineista ja huomioonottamalla kaikki tällä alalla tehdyt pa-

rannukset, jonkatähden olemme täten tilaisuudessa tarjota polkupyöriä,

jotka kaikissa näkökohdissa tyydyttävät suurimmatkin vaatimukset.

Koneiden valmistuksessa tehdään ostajan toivomuksen mukaan,

niinkuin seuraavasta selityksestä esiintyy, osittaisia muutoksia, jonka-

tähden tilausta tehdessä olisi tarkoin ilmoitettava, mitä muutoksia ha-

lutaan.



HELMI N;o 1.
HINTÄ VÄPÄÄPYÖRäLLÄ

Smk 195:



HELMI N:o 1.
KEHYKSEN KORKEUS 22”—24” toivomuksen mukaan.
PYÖRÄIN KORKEUS 28”.
KUMMIRENKÄÄT «Continental Cyclop“.
ISTUIN saksalaista eli amerikkalaista mallia.
OHJÄUSTÄNKO asetettava.
PYÖRÄVÄNTEET mustaksi lakeeratusta teräksestä.
LIKÄSUOJÄT peltistä.

KETJU hyvin sovitettu ja venymätön.
POLKIMET kummipäällyställä.
PYÖRÄNÄVÄT „Rotax“ eli ~NewDepartur“ merkkiä, toivomuksen mukaan,

VÄLITYS toivomuksen mukaan.
VÄRUSTUS: työkalulaukku nahkasta, tarpeelliset työvälineet ja soittokello.



HELMI N:o 2.
HINTÄ VÄPÄÄPYÖRÄLLÄ

Smk 210:



HELMI N:o 2.
Kone on muissa kohdissa samanlainen, kuin HELMI N:o 1, paitsi

että se on varustettu keltaiseksi kiiltomaalatuilla pyörävanteilla ja lika-
suojilla, sekä alkuperäisillä „Dunlop“ kummirenkailla.



HELMI N:o 3.

HINTÄ VÄPfIÄPYÖRHLLÄ

Smk 225:



HELMI N:o 3.
(Naisten polkupyörä).

KEHYKSEN KORKEUS 22”—24” toivomuksen mukaan.
PYÖRÄIN KORKEUS 28”.
KUMMIRENKAAT ALKUPERÄISET „Dunlop“.
ISTUIN saksalaista mallia.
OHJAUSTANKO asetettava.
PYÖRÄVANTEET kelt. kiiltomaalatusta puusta.
LIKASUOJAT kelt. kiiltomaalatusta puusta.

KETJU hyvin sovitettu ja venymätön.
POLKIMET kummipäällyställä.
PYÖRÄNAVAT „Rotax“ eli „NewDepartur“ merkkiä toivomuksen mukaan.
VÄLITYS toivomuksen mukaan.
VÄRUSTUS: työkalulaukku nahkasta, tarpeelliset työvälineet ja soittokello.
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HELSINGFORS 1910
SUOMÄLÄINEN KHNSHS
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Dessa maskiner äro synnerligen omsorgsfullt utförda af yppersta

material med beaktande af alla på området gjorda förbättringar, livar-

före vi härmed äro i tillfälle erbjuda velocipeder, hvilka i alla afseen-

den motsvara äfven mycket högt ställda fordringar.

Maskinerna erhållas, såsom af efterföljande specifikation framgår, i

delvis olika utförande enligt köparens önskan, och torde önskningsmå-

len i dessa afseenden vid beställning noggrannt uppgifvas.



HELMI N:o 1.
PRIS MED FRIHJULSNÄF

Fmk 195;



HELMI N:o 1.
RÄMHÖJD 22”—24” enligt önskan.
HJULHÖJD 28”.
HJULRINGÄR »Continental Cyclop“.
SÄDEL af tysk eller amerikansk modell.
STYRSTÄNQEN ställbar.
HJULSKENOR af svartlackeradt stål.
TRÄCKSKYDDÄRE af plåt.
DRIFKEDJÄ, väl justerad och otänjbar.
TRÄMPÄRNÄ gummibeklädda.
HJULNÄF af märkena „Rotax“ eller »New Departur" enligt önskan.
UTVEXLING enligt önskan.
UTRUSTNING: verktygsväska af läder, nödiga verktyg samt ringklocka.



HELMI N:o 2.

PRIS MED FRIHJULSNÄF

Fmk 210:



HELMI N:o 2.
Specifikationen öfverensstämmer i öfrigt med den för Helmi N:o 1,

utom att maskinen är försedd med hjulringar oeh träckskyddare af gul-
poleradt trä samt originala „Dunlop“ gummiringar.



HELMI N:o 3.

PRIS MED FRIHJULSNÄF

Fmk 225:-



HELMI N;o 3.
(Damvelociped).

RÄMHÖJD 22”—24” enligt önskan.
HJULHÖJD 28”.
HJULRINQÄR „ Original Dunlop“.
SÄDEL af tysk modell.
STYRSTÄNGEN ställbar.
HJULSKENOR af gulpoleradt trä.
TRÄCKSKYDDÄRE af gulpoleradt trä.
DRIFKEDJÄ, väl justerad och otänjbar.
TRÄMPÄRNÄ gummibeklädea.
HJULNÄF af märkena „Rotax“ eller „New Departure" enligt önskan.
UTVEXLING enligt önskan.
UTRUSTNING; verktygsväska af läder, nödiga verktyg samt ringklocka.




