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Lähettäen Teille tämän hinnastoni pyydän Teitä tutustumaan siihen ja tekemään
polkupyörä- & -osatilauksenne mahdollisimman pian liikkeestäni, sillä
varastoni on näin kulutuskauden alussa täydellisin. Mahdollisen välimyynnin varalta
ovat hinnastoni tavaralajitus ja hinnat sitoumuksetta.

Yhä varttuneempine työvoimineni ja nykyaikaisimpine työvälineineni voin tehdä
polkupyörien kokoamistyöt mitä ensiluokkaisimmin ja nopeasti.

Tahtoen käyttää koko liikepääomani mahdollisimman suurten polkupyörätavara-
varastojen hankkimiseen olen järjestänyt liikkeeni tykkänään polkupyörätukku-
liikkeeksi, mikä seikka on kylläkin jo entisille asiakkailleni tunnettu, mutta tämä
huomautukseni on tarkoitettu uusille liiketuttavilleni. Edelläesitetyn seikan tukemana
ja vuosivuodelta suurentuneiden ostojen kautta olen päässyt Europan suurimpien
polkupyörätehtaitten kanssa yhä edullisempaan asemaan jarohkenen niinollen vakuuttaa
kykeneväni voittamaan kaiken kilpailun alallani, mikäli se on normaalia, niin hintoihin
kuin tavaran laatuunkin nähden.

Samalla tahdon tässä huomauttaa arvoisille asiakkailleni, että tehdessänne mah-
dollisia muistutuksia pakkaukseen laskutukseen y. m. seikkaan nähden olisi Teidän vii-
tattava kyseellistä asiaa koskevan laskun, kirjeen tai tilauslistan päiväykseen, voidakseni
silloin tehdä Teille nopeasti tarpeellisen selvityksen. Muistutuksenne pyydän hyvän-
tahtoisesti tekemään aivan heti, sillä kovin pitkän ajan kuluttua en voi sitä ottaa
huomioon.

Toimitus on nopea ja täsmällinen, maksu- ym. ehdot ovat sopimuksen mukaiset.
Tavarat kulkevat rautateitse ja vesitse ostajan lukuun ja vastuulla.



NORDEN
Polkupyörätekniikan viimeisin saavutus tähän mennessä on tässä.

N:o 1 NORDEN polkupyörän erinomainen laatu käy selville seuraavasta sen

runkoa esittävästä selvityksestä ja kokoonpanoerittelystä:
Runko on ruotsalaisen tunnetun Lindblad tehtaan valmistama, täys-

musta, viivoittamaton, 22" korkea, 1" ylä- ja 1'1/16
" alaputkea,

ruotsalaista, vedettyä teräsputkea, rungon etu- jakeskiömuhvit ovat

erikoisella metallijuotoksisella vahvisteella ja runkoputken sisään,
lähellä etuosaa, kiinnijuotetuilla tukevilla vahvisteilla varustetut,
F a u b e r-S p e c i a 1 keskiö 54 hampaisine ketjurat-
taineen, naisten pyörässä on 44 hampainen ratas

Takanapa Torpedo
Etunapa ranskalainen
Ulkorengas D u n 1 o p, englantilainen
Sisärengas D u n 1 o p, ~

Satula leveine siltapontimineen
Ohjaustanko ruotsalainen



NORDEN naisten polkupyörä.

Kantaputki ruotsalainen
Kädensijat patenttivalmisteiset
Vanteet 2 kertaiset, teräksiset, 28X 1 24" kokoa, väri musta kulta- 'a

vihreä]uovineen
Vannenauhat ulkolaiset tai kotimaiset
Puolat W. B. A. tehtaan valmisteita
Nippelinaluslaatat lana laatua
Ketju Diamond
Ketjukiristäjät tehty erityisesti runkojen yhteydessä
Ketjusuoja miesten ja naisten pyörässä aluminiuminen, Norden

nimellä varustettu
Likasuojat teräksiset, sivulevikkeineen, väri täsmälleen sama kuin van-

teissakin
Likasuojakannattimet edellisten mukana saapuneet
Likasuojavinkkelit ja -ruuvit l:ma laatua
Pumppu celluloidinen tai messinkinen, nikl. 15"
Pumpunpitimet I:ma laatua
Tarvekalulaukku pitkämallinen, tumma
Brampton polkimet Yl' tapeilla
öljykannu I :ma laatua
Vaihdeavain V e r j o u x, ranskalainen
Kello Norden
Kissansilmä T o r p e d o

Hameverkko naisten pp. ulkolainen no 30
Hameverkonkolmiot I :ma laatua
Miesten Nordenin hinta on Smk. 1,080:.— kpl
Naisten Nordenin hinta on

~
1,150: —

~



GLORIOSÄ, vuoden 1930 malli.
Gloriosan malli on nyt kokonaan uusittu ja kilpailee se paremmuudesta edelläesitetyn

Nordenin kanssa.

N:o 2 GLORIOSÄ polkupyörän laatu käy selville ylläolevasta kuvasta, alla-
esitetystä rungon valmistusta koskevasta selostuksesta ja osaeritte-
lystä:

Runko on juotettu, 22" korkea, juovitettu punaisella & vihreällä rin-
nakkaisella juovalla, täysmusta, ruotsalaisen Nyman tehtaan
valmistama, Fauber-Specia! keskiöineen / 16 "', 54 hampai-
sine G.A.J.S.K. erikoisrattaineen, naisten rungossa on 42 hamp.
ratas, 1 läpimittaista, ruotsalaista, vedettyä teräsputkea, jossa
erittäin pitkät, syrjällään kehysputken sisällä, lähellä etuosaa, kiin-
nijuotetut, mutta muuten irralliset, tanakat ja joustavat vahvikkeet
estävät mitä tehokkaimmin putkimurtumien ja n.s. kuolleitten paik-
kojen ilmaantumisen kehyksessä. Vahvarakenteiset sorvatut kes-
kiö- & ohjauslaakeriosat S.K.F. teräskuulineen, jotka pyörivät
äärimmäisen tarkkaan erikoiskoneissa hiotuilla, kohotetuilla kuu-
laradoilla, tekevät keskiön ja ohjauslaitteen mitä kevyimmin toimi-
vaksi sekä pyörän niinollen ihanteellisen kevyeksi ajaa. Etuhaa-
rukkaputken ja -kruunun väliset kaksinkertaiset vahvikkeet, joista
toinen on syrjällään, tekevät taas haarukan murtumattomaksi;
rungon kaikki haarapäät ovat myöskin metallivahvikkeiset.

Takanapa New Departure A-mallinen
Etunapa New Departure A-mallinen
Ulkorenkaat Michelin tai Hunters & Flunters 28X1 Y&"
Sisärenkaat Michelin tai Hunters & Hunters 28X1 Ys"
Satula kaksinkertaisilla siltapontimilla, takaviet. pumppumall.
Ohjaustanko ruotsalainen
Kantaputki ruotsalainen



GLORIOSÄ naisten polkupyörä, v. 1930 mallia.

Kädensijat patenttivalmisteiset, ceiluloidiset
Vanteet teräksiset, mustat, viivoitettu niinkuin tämän pyörän runkokin,

punaisella ja vihreällä rinnakkaisella juovalla, 28X1 ", ei
kaksinkertainen

Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat W.B.A. tehtaan valmistetta
Nippelinaluslaatat l:ma laatua
Ketju Coventry /i" jaolla
Ketjukiristäjät valmistettu erityisesti samassa tehtaassa kuin runkokin
Ketjusuoja naisten ja miesten pyörässä aluminiuminen
Likasuojat leveine sivulevikkeineen, väri täsmälleen sama kuin tätä

pyörää varten erityisesti valmistetuissa vanteissakin
Likasuojakannattimet tulee samasta tehtaasta kuin edellämainitut lika-

suojatkin
Likasuojaruuvit ja -vinkkelit i:ma laatua
Pumppu niklattu 1 5" messinkinen
Pumpunpitimet I:ma laatua
Tarvekalulaukku, tavallinen malli, Irma laatua, sama väri kuin satu-

lassa
Polkimet nelikumiset Brampton /i" tapeilla
Öljykannu Irma laatua
Vaihdeavain niklattu -

Hameverkko ulkolainen no I 14, naisten pyörässä
Hameverkon kolmiot Irma laatua
Kissansilmä T o r p e d o

Runkoon kuuluvat avaimet myös mukana
Kello 60 m/m
Miesten Gloriosan hinta on Smk. 1,025 : kpl
Naisten Gloriosan hinta on

, IJOOr—



GLORIOSÄ naisten polkupyörä, v. 1929 mallia.

N;o 3 GLORIOSA polkupyörä, naisten, vuoden 1929 mallia, siis runko
kuten ennenkin kellolaakerikeskiöllä, erittäin kevyt ajaa, pitkähkö,
22" korkea

Takanapa New Departure
Etunapa New Departure
Ulkorenkaat Michelin 28X 1
Sisärenkaat Michelin 28X 1 Yq"
Satula kaksinkertaisella siltapontimella, takaviet. pumppumallia
Ohjaustanko belgialainen
Kantaputki belgialainen, ruotsalainen malli
Kädensijat celluloidiset, mustat, II laatua
Vanteet Ge m 1 a tai ranskalaiset S 8 ja S 6
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat W.B.A.
Nippelinaluslaatat I:ma laatua
Ketju Union
Ketjukiristäjät Irma laatua
Ketjusuoja peltinen I:ma laatua
Likasuojat puiset vanteitten väriin käyvät
Likasuojakannattimet I:ma laatua
Likasuojavinkkelit I:ma laatua
Likasuojaruuvit I:ma laatua
Pumppu 12" messinkinen, niklattu



KOITTO
Ylläolevassa kuvassa esitetty pyörä on hintaistensa joukossa voittamaton.

N:o 4 KOITTO polkupyörä on kokoonpantu seuraavista tarvikkeista:
Runko Bismarck tehtaan valmisteita, malli 49 G, kellolaakerikeskiöllä

/l "y~ z/ w
” 52 hamp. rattaalla, 22" korkea, hitsattu, viivoitettu

punaisella ja vihreällä rinnakkaisella viivalla
Takanapa New D e p a r t u r e tai R o t a x

Etunapa New Departure tai ranskalainen
Ulkorenkaat Noki a-S pecial 28X1 Y&”
Sisärenkaat Continental, punainen 1 Y&"

Pumpunpitimet I:ma laatua
Tarvekalulaukku, tavallinen malli
Polkimet nelikumiset
Öljykannu I:ma laatua
Vaihdeavain, niklattu
Plameverkko helmikoristeinen
Hameverkonkolmiot
Runkoon kuuluvat avaimet mukaan
Ylläesitetyn naisten Gloriosan hinta on Smk. 1,000: — kpl



N:o 5 VICTORIAWERKE polkupyörä on kokoonpantu seuraavista tarvik-
keista:

Runko tunnettu Victoriawerke no 7, kellolaakerikeskiöllä, täysmusta
viivoittamaton

Takanapa New Departure A-mallinen
Etunapa New Departure A-mallinen
Ulkorenkaat Michelin tai Hunters & Hunters 28X1
Sisärenkaat Michelin tai Hunters & Hunters 28X 1
Satula yksinkertaisella siltapontim. takaviet. pumppumall.
Ohjaustanko belgialainen
Kantaputki belgialainen, ruotsalainen malli
Kädensijat celluloidiset 2 helalla
Vanteet teräksiset tai puiset Gemla, väri S 8, 28X1 Y&"
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat vanteisiin sopivme nippeleineen

Kuva seuraavalla sivulla

Satula yksinkertaisella siltapontimella, takaviet. pumppumallinen
Ohjaustanko belgialainen tai Ideal
Kantaputki Ideal tai ruotsalaismall. belgialainen
Kädensijat 2 helalla, celluloidiset
Vanteet Gemla tai teräksiset 28X 1 Y&"
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat W.B.A.
Nippelinaluslaatat I :ma laatua
Ketju Union
Ketjukiristäjät erityisesti tätä pyörää varten

Ketjusuoja naisten ja miesten pyörään peltinen
Likasuojat puuvanteitten ollessa puiset ja teräv. teräksiset
Likasuojakannattimet l:ma laatua
Likasuojaruuvit ja -vinkkelit I:ma laatua
Pumppu 1 5" messinkinen, niklattu
Pumpunpitimet Irma laatua
Tarvekalulaukku kotimainen, tavallinen malli
Polkimet Union tai U e b e m a n n, nelikumiset
Öljykannu I:ma laatua
Vaihdeavain niklattu
Hameverkko helmikoristeineen
Hameverkonkolmiot I:ma laatua
Runkoon kuuluvat avaimet on mukana
Miesten Koiton hinta on Smk. 850: kpl
Naisten Koiton hinta on ~ 900: ~
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VICTORIA WERKE

Nippelinaluslaatat I:ma laatua
Ketju Coventry
Ketjukiristäjät erityisesti tätä pyörää varten
Ketjusuoja naisten & miesten pyörään peltinen
Likasuojat, puiset tai teräksiset, vanteitten väriset
Likasuojakannattimet I:ma laatua
Likasuojavinkkelit ja -ruuvit I:ma laatua
Pumppu 15" niklattu, messinkinen
Pumpunpitimet lima laatua
Tarvekalulaukku, tavallinen malli, vaalea tai tumma
Polkimet Brampton 9/ 16

" tapeilla, nelikumiset
Öljykannu I:ma laatua
Vaihdeavain niklattu
Hameverkko ulkolainen no 30
Hameverkonkolmiot 1 :ma laatua
Runkoon kuuluvat avaimet on mukana
Miesten Victoriawerken hinta on Smk. 950: kpl
Naisten Victoriawerken hinta on 1,000: —

~
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Tämä polkupyörä on tavattoman kestävä, siro ja kevyt ajaa ja sittenkin hämmästyttävän halpa.

U-polkupyörien yksinmyynti Suomessa on liikkeelläni.

N:o 6 U-polkupyörä on kokoonpanoltaan seuraava:
Runko pitkähkö, 22" korkea, hitsattu, saksalaista valmistetta, kaksois-

kellolaakerikeskiöllä, kukitettu, J/i^X 3 54 hampaisella, jen-
geillä kiinnitettävällä rattaalla, naisten rungossa on 42 hampainen
ratas

Takanapa R o t a x
Etunapa ranskalainen, suora

Ulkorenkaat Noki a-S pecial 28X 1
Sisärenkaat The National tai Union, punainen 1 Xs ”

Satula yksivieterinen, pumppujousilla
Ohjaustanko I d e a 1 tai belgialainen
Kantaputki 1 d e a 1 tai ruotsalaismall. belgialainen
Kädensijat celluloidiset, 1 laatua
Vanteet F o r ck e n tehtaan valmist. 1 083 28X Y&"
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat W.B.A.
Nippelinaluslaatat I:ma laatua
Ketju Union
Ketjukiristäjät valmist. samassa teht. kuin rungot

Ketjusuoja naisten ja miesten pyörään peltinen I:mä laatua
Likasuojat Forcken tehtaan valmist. puiset tai teräksiset
Likasuojakannattimet I:ma laatua



DOLOMIT
Dolomit on kooltaan pieni, mutta kestävyydeltään jättiläinen. Erittäin sopiva 10—15 vuo-

tiaitten käytettäväksi.

N:o 7 DOLOMIT polkupyörä, nuorison, on kokoonpantu seuraavista tarvik-
keista:

Runko erityisesti tätä pp. varten 1 8" = 46 cm. korkea, kellolaakerikes-
kiöinen, saksalaista valmistetta, kukitettu, yläputki 1 " ja alaputket

1 1 /16
,/ paksuista runkoputkea

Takanapa R o t a x
Etunapa saksalainen A-mallia
Ulkorenkaat Englebert 26X 1 Yl"

Likasuojaruuvit ja -vinkkelit lima laatua
Pumppu 15" messinkinen, niklattu
Pumpunpitimet I;ma laatua
Tarvekalulaukku, tavallinen malli
Polkimet, nelikumiset, Uebemann tai Union tehtaan valmist.
Öljykannu lana laatua
Vaihdeavain niklattu
Hameverkko n:o 0
Hameverkonkolmiot I;ma laatua
Runkoon kuuluvat avaimet mukana
Miesten U-polkupyörän hinta on Smk. 750: kpl
Naisten U-polkupyörän hinta on 800: ~
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Sisärenkaat The National 26X1J/2”
Satula Hammock-mallinen, yksinkert, siltapontimilla
Ohjaustanko Ideal tai belgialainen
Kantaputki Ideal tai belgialainen, suora tai suorakulm.
Kädensijat, celluloidiset, II laatua
Vanteet teräksiset dunlop- ja continentaljärj; 26X1 /i"
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Puolat W.B.A.
Nippelinaluslaatat I:ma laatua
Ketju W.B.A. tai H & B.
Ketjukiristäjät I:ma laatua
Ketjusuoja, tyttöjen pyörässä, erityisesti tätä pyörää varten valmistettu
Likasuojat myös erityisesti näitä pyöriä varten valmist.
Likasuojankannattimet suojien mukaan saapuneet
Likasuojavinkkelit ja -ruuvit I:ma laatua
Pumppu 1 2" messinkinen, niklattu
Pumpunpitimet I:ma laatua
Tarvekalulaukku, tavallinen malli
Polkimet n.s. työmiespolkimia
Öljykannu I:ma laatua
Vaihdeavain niklattu
Hameverkko n:o 0
Hameverkonkolmiot I:ma laatua
Runkoon kuuluvat avaimet mukana
Poikain Dolomitin hinta on Smk. 600: kpl
Tyttöjen Dolomitin hinta on

„ 650:






