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NÄMÄ POLKUPYÖRÄMERKIT OVAT REKISTERÖITTY



CZ^ euraavilla sivuilla olevat erikoisluette=
lot osoittavat minkälaisista osista pyörät
ovat kootut. Ammattimiehet ja asiantunti=
jat huomaavat heti, että nämä osat ovat
parhaat mitä on olemassa polkupyöräalalla.
Monivuotisella kokemuksellani ja yhteistou
minnalla maailman suurimpien erikoistehtai*
den kanssa olen tilaisuudessa tarjoamaan
Teille parasta mitä polkupyöräalalla löytyy
ja on minun pääpyrkimyksenäni tyydyU
tää ostajat ja pyörän tarvitsijat täydellisesti.

Samalla pyydän esiintuoda vilpittömän kiitoh
senisiitä luottamuksesta, jota liikkeenion aina
arv. asiakkaitteni puolelta saanut nauttia.



REKORD EXTRA
(miesten)

Erikoisluettelo :

Runko: ruotsalainen, 55 cm korkea ja 65 cm pitkä, nikkeli*
teräsputkesta, juotetuin sisävahvikkein ja mustaksi emal*
joitu. Etuhaarukan kruunu ja alapäät nikkelöidyt.
»Fauber» keskiö, tomutiivis ja helposti avattava. Kaikki
laakerit ja kuulakupit sorvatut ja hienoiksi hiotut.

Pyörät: 28Xl5 /s” erittäin kestävät, kahdenkertaiset ruotsalai*
set teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Taka* ja etukapat; »Torpedo» ja »Crescent».
Uiko* ja sisärenkaat: »Nokia» tai Dunlop».
Ketjut: amerikal. »Diamond».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, parasta laatua, hie*

not kädensijat.
Polkimet; englantil. »Brampton», neliskulmaisin kumein.
Satula: »Ihanne», erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima

nahkaa ja nikkelöidyt vieterit.
Lokasuojat: sivusiivin, eri väriä, vanteitten mukaan.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkalui*

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,300: —.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Tämä polkupyörä on tekniikan viimeinen saavutus.



REKORD EXTRA
(naisten)

Erikoisluettelo :

Runko: ruotsalainen, 55 cm. korkea, nikkeliteräsputkesta, juo*
tetuin sisävahvikkein ja mustaksi emaljoitu. Etuhaaru*
kan kruunu ja alapäät nikkelöidyt. »Fauber» keskiö, to*
mutiivis ja helposti avattava. Kaikki laakerit ja kuula*
kupit sorvatut ja hienoiksi hiotut.

Pyörät: 28X 15/a”l 5/a” erittäin kestävät, kahdenkertaiset ruotsalai*
set teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Taka* ja etukapat: »Torpedo».
Uiko* ja sisärenkaat: »Nokia» tai »Dunlop».
Ketjut : amerikal. »Diamond».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen, 4:llä pidikkeellä.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, parasta laatua, hie*

not kädensijat.
Polkimet: englanti!. »Brampton», neliskulmaisin kumein.
Satula: »Ihanne» erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima

nahkaa ja nikkelöidyt vieterit.
Lokasuojat; sivusiivin, eri väriä, vanteitten mukaan.
Lisätarpeet; nahkainen työkalulaukku täydellisine työkalui*

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,350: —.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Saman arvoinen kuin edellinen.



TARMO
(miesten)

Erikoisluettelo :

Runko: suomalainen, 55 cm korkea ja 65 cm pitkä, erittäin
hyvä, ruotsalaisesta raakanneesta, juotettu sisävahvik*
kein ja mustaksi emaljoitu. »Fauber» keskiö, tomutiivis
ja helposti avattava. Kaikki laakerit ja kuulakupit sor*
vatut ja hiotut.

Pyörät: 28X1s/s”, erittäin kestävät, kahdenkertaiset ruotsalais
set teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Taka= ja etukapat: »Torpedo».
Ulko= ja sisärenkaat: »Nokia» tai »Dunlop».
Ketjut: amerikal. »Diamond».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen.
Ohjaustanko; asetettava, etumutkainen, parasta laatua, hie=

not kädensijat.
Polkimet: englantil. »Brampton», neliskulmaisin kumein.
Satula: »Weleda» erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima

nahkaa ja nikkelöidyt pumppu=vieterit.
Lokasuojat: sivusiivin, eri väriä vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluh

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,250:—.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Tämä polkupyörä kilpailee Rekord Extran kanssa hyvyydestä.



TARMO
(naisten)

Erikoisluettelo :

Runko: suomalainen, 55 cm korkea, erittäin hyvä, ruotsalais
sesta raakanneesta juotettu, sisävahvikkein ja mustaksi
emaljoitu. »Fauber» keskiö, tomutiivis ja helposti avats
tava. Kaikki laakerit ja kuulakupit sorvatut ja hiotut.

Pyörät: 28X15/»”, erittäin kestävät, kahdenkertaiset ruotsalais
set teräsvanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Takas ja etukapat: »Torpedo».
Ulkos ja sisärenkaat: »Nokia» tai »Dunlop».
Ketjut: amerikal. »Diamond».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen, 4:Ilä pidikkeellä.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, parasta laatua, hies

not kädensijat.
Polkimet: englantil. »Brampton», neliskulmaisin kumein.
Satula: »Weleda» erittäin hieno, keltaista tai ruskeaa prima

nahkaa ja nikkelöidyt pumppuvieterit.
Lokasuojat: sivusiivin, eri väriä vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkaluis

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,300: —.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Saman arvoinen kuin edellinen.



REKORD I
(miesten)

Erikoisluettelo ;

Runko: suomalainen 55 cm korkea ja 65 cm pitkä, prima teräs*
putkesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaarukan kruunu nik*
kelöity. »Fauber» keskiö, tomutiivis ja helposti avat*
tava. Kaikki laakerit ja kuulakupit sorvatut ja hiotut.

Pyörät: 28Xl 5 /»”, kestävät, yhdenkertaiset belgialaiset teräs*
vanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Taka* ja etukapat: »Rotax», »Komet» ja »Torpedo».
Uiko* ja sisärenkaat: »Nokia».
Ketjut: ruotsal. »Cej».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen.
Polkimet: »Wippermann», neliskulmaisin kumein.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen, prima, suomalaista

valmistetta, hienot kädensijat.
Satula: hieno, keltaista tai ruskeaa nahkaa ja nikkelöidyt

pumppuvieterit.
Lokasuojat: sivusiivin, eri väriä, vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: Nahkainen työkalulaukku täydellisine työkalui*

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,100:—.
Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Erittäin kestävä ja kevytkulkuinen pyörä.



REKORD I
(naisten)

Erikoisluettelo ;

Runko; suomalainen, 55 cm korkea, prima teräsputkesta, mus»
taksi emaljoitu. Etuhaarukan kruunu nikkelöity. »Fau»
ber» keskiö, tomutiivis ja helposti avattava. Kaikki laa»
kerit ja kuulakupit sorvatut ja hiotut.

Pyörät: 28Xl5/s”, kestävät, yhdenkertaiset belgialaiset teräs»
vanteet ja ruostevapaat 2 mm. puolat.

Taka» ja etukapat: »Rotax», »Komet» ja »Torpedo».
Uiko» ja sisärenkaat; »Nokia».
Ketjut: ruotsal. »Cej».
Ketjusuojus: hieno, alumiininen, 4:llä pidikkeeliä.
Polkimet; »Wippermann», neliskulmaisin kumein.
Ohjaustanko: asetettava, prima, suomalaista valmistetta, hie»

not kädensijat.
Satula: hieno, keltaista tai ruskeaa nahkaa ja nikkelöidyt

pumppuvieterit.
Lokasuojat: sivusiivin, eri väriä, vanteiden mukaan.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku täydellisine työkalui»

neen, pumppu pitimineen ja kello.

Hinta Smk. 1,150:—.

Yllämainitusta polkupyörästä annetaan l:n vuoden kirjallinen takaus.

Saman arvoinen kuin edellinen.



HAKA
(miesten)

Erikoisluettelo :

Runko: suomalainen, 55 cm korkea, 65 cm pitkä, prima teräs*
putkea, mustaksi emaljoitu. »Fauber» keskiöllä.

Pyörät: 28X15/s”, belgialaiset yhdenkertaiset teräsvanteet ja
2 mm. puolat.

Taka* ja etukapat: »Komet» ja »Brampton».
Uiko* ja sisärenkaat: »Michelin» tai »Englebert».
Ketjut; »Pallas», »Union» tai »Wippermann».
Ketjusuojus: peltinen.
Polkimet; neliskulmaisin kumein, »Union» tai »\Vippermann».
Satula: nikkelöidyin vieterein.
Lokasuojat: peltiset, saman väriset kuin vanteet.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku työkaluineen, pumppu

pitimineen ja kello.
Hinta Smk. 1,000:—.

Vaihdetaulukko 28” pyörälle.

Hampaiden luku* Hampaiden lukumäärä takapyörässä

keSuratSssa" 14 116117118119 I 20 I 22
- i aolle Vaihde tuumissa

44 88 77 73 68 65 62 56
48 96 84 79 75 71 67 61
50 100 87 82 78 74 70 64
52 104 91 86 81 77 73 66
54 108 93 89 84 80 76 69
56 112 98 92 87 83 78 71



HAKA
(naisten)

Erikoisluettelo:
Runko: suomalainen, 55 cm korkea, mustaksi emaljoitu. »Fam

ber» keskiöllä.
Pyörät: 28Xl5/s”, belgialaiset yhdenkertaiset teräsvanteet.
Taka= ja etukapat: »Komet» tai »Brampton».
Ulko= ja sisärenkaat: »Michelin» tai »Englebert».
Ketjut: »Pallas», »Union» tai »Wippermann».
Ketjusuojus: peltinen.
Polkimet: neliskulmaisin kumein, »Union» tai »Wippermann».
Satula: nikkelöidyin vieterein.
Lokasuojat; saman väriset kuin vanteet.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkainen.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku työkaluineen, pumppu

pitimineen ja kello.
Hinta Smk. 1,050: —.

Vaihdetaulukko 28” pyörälle.

Hampaiden luku* Hampaiden lukumäärä takapyörässä
määrä keskiön T. i 71 TI ~

TT
ketjurattaassa 14 I 15 16 17 18

V- jaolla Vaihde tuumissa

35 70 65, s 61,3 58 54, s
38 76 71 67 63 59
42 84 78,6 73,8 69,3 65,e
45 90 84 78,7 74 70
48 96 82,6 84 79 74
51 104 101 94,6 90 84




