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Pyytäisin ostajien! mieliin teroittaa muutamia tärkeitäkoh-
tia valitessaan ja ostaessaan polkupyörää. Liikkeeni pe-

rustamisesta alkaen on ollut päämääränäni se, että KES-
TÄVÄ-pyörän pitää olla ehdottomasti ensiluokkainen. Tässä
olenkin onnistunut verrattain hyvin. Aivan erikoisilla osilla
ovat KESTÄVÄ-pyörämme nykyään valmistetut. Näissä pyö-
rissä ovat erikoiset ohjaustangot etumutkineen aivan taval-
lisesta poikkeavat, parhaasta teräksestä. Omat KESTÄVÄ-
kumit, jotka olen huomannut pitkäaikaisen kokemuksen
kautta kaikkein parhaimmiksi, ovat hienolla kangaskudok-
sella puhtaasta raakakumista valmistetut. Jokainen kappale
taataan vuodeksi. Tämä rengas on murtumaton laatukumi,
joustava ja keveä ajaessa. Samaten ovat KESTÄVÄ-satulat
erikoiset, KESTÄVÄ-ketjusuojat kaksinkertaiset, etukapat
taotusta teräksestä, rintaiaakerit ja rungot parhaasta englan-
tilaisesta teräksestä, läpi juotetut kaksinkertaisella sisävah-
vikkeella, joten pyörä on varmin, mitä Suomesta voidaan
saada ja sen ovat jo eri paikkakunnilla Suomea ostajani huo-
manneet, sillä KESTÄVÄ-pyörien menekki on vuosittain niin
lisääntynyt, että emme vielä tähän mennessä ole onnistuneet
saamaan Suomeen kyllin riittävää määrää vuosittain. Mutta
nyt toivomme varastomme osittain edes riittävän, kun olemme
lisänneet tilauksemme kaksi kertaa suuremmaksi viimevuo-
tisesta.

Ostajille onkin aina parempi, että saadaan tavara tuo-
retta ja hyvää. Esim. kumit ovat pian pilaantuvaa tavaraa,
jos niitä jää yli vuoden. Siksi olemmekin rakennuttaneet
betonikellarin kumeja varten, että helposti pilaantuvat tär-
keät pyöränosat säilyisivät tuoreina minäkin aikoina, minkä
ne tulevat olemaan varastossa. KESTÄVÄ-kumirengas on
hyvin kaupaksikäypä laatutavara. Se on vain jonkun verran
kalliimpi tavallisia kumeja, mutta käytännössä varmasti mo-
ninkerroin parempi ja lujempi.

KESTÄVÄ-pyörä on pitkäaikaisen kokemuksen tulos ja
valmistavat sitä varmat ammattimiehet tarkan valvonnan
alaisina.



Tämän pyörän mallia on vuosi vuodelta parannettu ja
uudistettu, niin värin kuin osienkin puolesta, joten jokainen
ostaja tulee varmasti olemaan tähän pyörään tyytyväinen ja
saamaan rahalleen vastaavan tavara-arvon.

Että ei jäisi asiakkailleni mitään epäselväksi, tahtoisin
muutamilla viimevuotisilla kokemuksilla selostaa KESTÄVÄ-
pyörää käytännössä. Vuodesta 1923 vuoteen 1926 on KES-

saavutettu 38 ensimäistä palkintoa näytte-
lyissä ja kilpailuissa koti- ja ulkomailla. Vuonna 1925 pal-
kittiin KESTÄVÄ-pyörä Tanskan suurissa maatalous- ja teol-
lisuusnäyttelyissä ensi palkinnolla. Vuonna 1926 ajettiin
KESTÄVÄ-pyörällä Europan mestaruus 50 kilometrin mat-
kalla Tanskassa. 1926 voitettiin KESTÄVÄ-pyörällä Nur-
mossa Etelä-Pohjanmaan mestaruus 1 kilometrin matkalla.
Hyvin ansiokkaasti suoriutui Alavuden joukkue samoissa kil-
pailuissa tavallisille KESTÄVÄ-maantiepyörineen, anastaen
ensi sijan ja jättäen taakseen monet kuulut ajajat kilpapyö-
rineen.

Lukemattomia muita saavutuksia on KESTÄVÄ-pyörällä
jo aikaisemmilta vuosilta ulkomaisista näyttelyistä ja kilpai-
luista kaikenlaisissa maastoissa, joissakoetellaan, onko pyörä
varmasti lujaa tekoa sekä kestävä. Olkoon myös mainittuna,
että polkupyörien takauksista puhutaan tavattoman paljon,
mutta kun tulee kysymykseen tosi takaukset, ovat ne vain yli-
malkaan tehtaan vioille, mutta KESTÄVÄ-pyörä taataan kir-
jallisesti kaikille ostajille jokaisesta osastaan. Poikkeusta
takauksen suhteen eivät tee muut kuin ilmakumit, jotka voi-
vat räjähtää niin autoissa, moottoripyörissä kuin polkupyö-
rissäkin. Ilmakurnia, joka on alttiina tapaturmille, ei juuri
näiden syiden vuoksi voida taata. Takauskirjoissani seloste-
taan myöskin polkupyörän hoitamista.

Kaikkien ammattimiesten velvollisuus olisi tunnustaa,
että teräsvanteinen pyörä on ehdottomasti monin kerroin pa-
rempi kuin puuvanteinen pyörä, jos teräsvanne on vain ehdot-
tomasti sellainen kuin KESTÄVÄ-pyörän teräsvanteet ovat,
jotka ovat juotetut javahvistetut. Ovathan kaikki raskaam-
mat kulkuneuvot varustetut teräsvanteilla, kuten esim. autot,
moottoripyörät, kilpakärryt y.m., niin miksi ei polkupyörä ole
vielä monin kerroin edullisempi teräsvanteilla. Nykyään ei
enää edes saada sellaisia puuvanteita kuin ne ovat edellisvuo-
sina olleet, siitä syystä, että jättiläispuut ovat Euroopasta
loppuneet ja nuori puu ei ole koskaan niin luja kuin vanha,
olkoonpa puun laatu mikä tahansa.



Asiakkaitten! huomiota tahtoisin vielä kiinnittää muuta-
malla sanalla ostajien! ja KESTÄVÄ-pyörän käyttäjien lau-
suntoihin, joita liitän tähän tilanahtauden takia vain jokuja.

Juho Karjala lausuu seuraavaa:

Herra Hj. Vainionpää,
Alavus.

Olen monta kertaa aikonut Teille kirjoittaa kiitokseni siitä, kuinka
hyvän pyörän sain Teiltä 1922. Olen ajanut sillä tavallista enemmän
kaikkialla huonoilla teillä ja kaikenmoisilla maastoilla ja on pyöränne
todella ollut kestävä. Aina vuodesta 1922 olen vuoteen 1926 ollut ko-
vissa kansallisissa ja mestaruuspyöräilykilpailuissa KESTÄVÄ-pyöräl-
läni ja olen voittanut aina ensi palkinnon.

Viime kesänä ajoin Nurmossa 20/6 Etelä-Pohjanmaan mestaruu-
den 1 kilometrin matkalla. Ratakilpailuissa tavallisella KESTÄVÄ-
maantiepyörällä suoriutui Alavuden joukkue parhaiten, erinomaisen hy-
vin, kun ottaa huomioon, että KESTÄVÄÄ on tähän asti rakennettu
silmälläpitäen vain käytännöllistä elämää, tavalliseksi maantiepyöräksi.
Olen ollut mukana useoissa kilpailuissa, jolloin KESTÄVÄ-pyörillä on
ajettu kaikki palkinnot, ensimäisestä viimeiseen saakka. Tästä selvästi
huomaa kuinka keveitä KESTÄVÄ-pyörät todella ovat. Olette rehelli-
nen liikemies, kun sanoitte, että pyöränne on parasta eurooppalaista
terästä kaksinkertaisilla sisävahvikkeilla läpijuotetuin rungoin, joten ne
varmasti kestävät. Nyt olen kokemuksen kautta tullut huomaamaan,
että puhuitte totta.

Olin kilpailuissa Sapsalammilla heinäkuun 5 pnä 1925. Siellä oli
kiertorata ajettavana eikä yhdellä kulmalla ollut tietä laisinkaan. Jou-
duimme ajamaan kivistä mäkipeltoa ja pellon pyörtänöä. Monet kil-
pailuja varten saapuneet pyöräilijät eivät uskaltaneet ottaa osaa lai-
sinkaan näihin ajoihin, kun heillä ei ollut KESTÄVÄ-pyörää. Me pojat
ajettiin ja onnistuttiin erinomaisesti. Pyörämme eivät olleet millänsä-
kään ja palkinnot olivat meidän. Viime kesänä, kun ajoin eräissä maan-
tiekilpailuissa, tuli huomaamatta auto vastaan eräässä maantiemut-
kassa niin lähellä, että en ehtinyt muuta kuin ajaa suoraa päätä ojaan
kivistä louhikkoa vastaan. Ajattelin, että nyt tuli pyörästäni kappa-
leita, mutta ei niin päinkään, vaan uudestaan pyörän päälle ja ajoimme
näissäkin kilpailuissa erään nuoren miehen kanssa I ja II palkinnon
KESTÄVÄ-pyörällä. Herra Oja-Nikkola kilpapyörineen jäi kolman-
neksi.

Hajotin pyörän viime syksynä ja tarkastin sen kaikki laakerit
y.m. sekä huomasin, kuinka hyvin pyöränne on vahvistettu, kaksi eri
vahviketta sisällä ja kahveleissa, joten pyöränne on varmasti valmis-
tettu siten, että jokainen on siihen tyytyväinen. Viiden vuoden kovan
ajon jälkeen ovat pyöräni laakerit ihan kuin uudet, ne eivät aijokaan
kulua. Tämä on juuri se, joka tekee pyöränne kevyeksi ja nuo vah-
vikkeet, ne jotka tekevät pyöränne KESTÄVÄKSI. Olen sitä mieltä,
että varmasti ajan tällä pyörällä vielä monet ensi palkinnot. Etuka-
pat, jotka ovat kaksinkertaisilla kupeilla, että päällikupin voi ruuvata
irti ja kiristää, on saavutus, jota en ole nähnyt missään muissa pyö-
rissä. Sisälle ei pääse tomu, eikä se muutenkaan kulu.



Liikkeenne näkyykin yhä vain vuosi vuodelta kasvavan ja toivoi-
sin, että kaikki ostaisivat KESTÄVÄ-pyörän, niin silloin tulisivat var-
masti olemaan kauppaansa tyytyväisiä. Täällä onkin hyvin paljon
KESTÄVÄ-pyöriä ja jokainen pitää niistä yhtä paljon kuin minäkin.
Nyt kun Haapaluoman Osuuskauppakin alkaa myydä KESTÄVÄ-
pyöriä, niin olen varma, että muita ei tänne paljonkaan osteta, kun
KESTÄVÄ-pyöriä tulee nyt näin lähelle.

Suomalaiset näyttävätkin nykyään jo suosivan suomalaisia erikois-
liikkeitä, joka onkin oikea periaate.

Toivotan Teille vain hyvää jatkoa ja pyydän lausua parhaat kii-
tokseni pyörästä, joka oli ja on edelleenkin todellinen KESTÄVÄ ja
hyvä laatutavara.

Keskikylä, 1. 3. 1927.
Monin tervehdyksin: Jussi Karjala.

Herra Hj. Vainionpää,
Alavus.

KIITOSLAUSE.

Täten mielihyvällä ilmoitan, että se KESTÄVÄ naisten pyörä,
jonka vaimoni on Teiltä ostanut noin 8 vuotta sitten, jolla on ajettu
kaiken aikaa aina niin kauan kun keli on myöten antanut, ei ole vielä
tähän mennessä mitään korjauksia tarvinnut, vaan on se edelleenkin
vielä kymmenien vuosien pyörä. Itsekin olen käyttänyt sitä nyt jo 3
vuotta. Erikoisesti olen sillä ajanut 14 kilometrin taipaleen joka päivä,
kun työmaani on sen matkan päässä kotoani, sekä muut ajot siihen li-
säksi.

Suosittelen KESTÄVÄ-polkupyöriä kaikille, sillä ne ovat lujia
sekä erikoisen keveitä ajaa.

Alavus, Lahdenkylä, huhtikuun 22 pnä 1924.
Väinö Viinamäki.

Toiminimi Hj. Vainionpää,
Alavus as.

Teiltä ostamastani KESTÄVÄ-polkupyörästä pyydän lausua mitä
parhaimmat kiitokseni. KJESTÄVÄ-pyöränne ovat siroja, lujia ja ke-
veitä ajaa ja kestävät ne kilpailussakin varmasti huonommissakin maas-
toissa. Olen voittanut KESTÄVÄ-pyörällä Alajärvellä heinäkuun 29 p.
1923 ensi palkinnon sekä Nurmon kovissa kilpailuissa Etelä-Pohjan-
maan mestaruudesta ajoin rinnakkain KESTÄVÄ-maantiepyörällä kil-
papyörien kanssa ja voitin KESTÄVÄLLÄ silloinkin ensipalkinnon ta-
vallisista maantiepyöristä viime kesänä.

Olen monen muun KESTÄVÄ-pyörän käyttäjän kuullut kiittävän
ja vakuuttavan, että Teidän KESTÄVÄ on maineessaan nouseva laatu-
pyörä. Se on varustettu osilla, joita ei ole muissa pyörissä, ja kuiten-
kin myytte sitä helppohintaisena. Täällä lupaavat tarvitsevat ostaa
vain KESTÄVÄ-pyöriä, sillä tunnetaan, että KESTÄVÄ on voittama-
ton polkupyörä, joita kodissanikin on jo kaksi ja molemmat erikoisen
keveitä ja kestäviä, aivan nimensä mukaan.

Toivon Teille hyvää menestystä asiantuntijana polkupyöräalalla.
Kuortane, maalisk. 23 pnä 1924.

Ystävyydellä Svante Haaparanta.



KESTÄVÄ polkupyörät uutuuksineen 1927 mallia

tulevat olemaan varustetut seuraavilla erikoisosilla: Rungot
englantilaisesta teräksestä, läpi juotetutkaksinkertaisilla sisä-
vahvikkeilla, keskusosissa kellolaakerit, kaksinkertaiset.
Kammit kuudelta taholta taotut, erikoisen hyvät lujat ja vah-
vat akselit. Jo entisestään hyviksi tunnetut erikoiset kumipol-
kimet, englantilaiset teräsketjut, kaksinkertaiset etukapat,
ohjauslaakerit taottua terästä, tavallisesta poikkeavat ohjaus-
tankolaitteet, ohjaustangot erikoisesti jengatut, etukahveli
vahvikkeella, kuten rungotkin, kumit maailmankuulut
EESTÄVÄ-kumirenkaat, erikoisen joustavat ja valmistetut
puhtaasta raakakumista, jotka taataan myöskin kappaleittain
myytynä yhden vuoden ajaksi, KESTÄVÄ-satulat, 5-vieteri-
set, KESTÄVÄ-ketjusuojat, hyvin lujat ja tukevat, kolmella
kiinnipidäkkeellä, joissa myöskin ovat takarattaat suojatut,
vapaakapat New Departure, Rotax tahi N.S.U. merkkejä,
jotka ovat kaikkialla hyviksi tunnetut, vanteet ja likasuojat
joko uutuus siniraitaiset tai uutuus ruskearaitaiset, läpi juote-
tut teräsvanteet ja suojat y.m. Yksinkertaisimmatkin osat
ovat ensiluokkaisesti valmistetut.

Erikoinen laatutavara on

Ihanne „KESTÄVĔ

uutuus, ilman ketjua, mutta siltä vapaavälityksellä, suoja-
tuilla rattailla käypä, harvinaisen keveä pyörä. Tällä ajelee
lystikseen 50 kilometriä pienessä ajassa, ilman vaivaa ja
väsymystä, käyttävät paljon keski-ikäiset javanhemmat mie-
het. Myydään 2 vuoden takuulla. Hinta Smk. 1,750:—.

Nuorille urheilijoille

Kilpailu „KESTÄVē
Tämä pyörä on nuorten urheilijain ihanne. Mikään muu

laatu ei ole Europassa nykyään niin kysytty, kuin KESTÄVÄ
kilpapyörä, joka on nykyaikaisilla varusteilla valmistettu
komea laatu, kaksoisuutuusväreineen. N :o, 9 kauniin ruskea.

Hinta Smk. 1,330;—.

Sama sinikeltainen kaksoisväri ja punasininen kaksois-
väri. N:o 12. Hinta Smk. 1,330;—.

KESTÄVÄ-kilpapyörät täyttävät kaikkien urheilijain
korkeimmatkin vaatimukset, sillä ne ovat valmistetut kahdella



Hj. Vainionpään liiketalo.

välityksellä, käsijarruilleen sekä ilmakumit erikseen. Rungot
ovat myös päältä vahvistettu. Erinomainen laatutavara, hy-
vin kohtuhintainen. Myydään tunnetuilla takauksillamme.
Tätä pyörää suosittelen erikoisesti nuorille, nouseville urheili-
joille, sillä se on keveä ajaa ja harvinaisen lujarakenteinen.

Vielä on varastossamme lasten polkupyöriä, isommille
26-tuumaisia ja pienemmille 24-tuumaisia, tunnettuja KES-
TÄVÄ-merkkiämme, vuoden takauksella. Pyörät sopivat hy-
vin juoksupojille y.m. poikalapsille. Hinta Smk. 970:—.

Tyttölapsille, pienempi, „ „ 650:—.

N :o 1. KESTÄVÄ miestenpyörissä ovat myöskin ketju-
suojat. Jokaista KESTÄVÄ-pyörää seuraa kirjallinen ta-
kaus vuodeksi.
N :o 1 joko siniraitainen tai kukitettu runko.

Hinta miesten pyörästä Smk. 1,160:—.

Naisten pyörästä 3-kertaisella helmiverkolla „ 1,220:—.
Kuten edellinen N :o 1, mutta niklatut teräsvanteet kes-

keltä ja reunat maalatut, samoin rungot, joko kukitettu tai
kauniisti raidoitettu. Hinta miesten pyörästä Smk. 1,175:—.

Naisten pyörästä „ 1,240:-—.

Erikoisen vankkarakenteinen KESTÄVÄ-runko, joka
taataan erikoisesti 8 vuodeksi. Tämä pyörälaatu on erikoi-



Hj. Vamionpään tehdasrakennus.

sesti rakennettu painavia miehiä varten, valmistetaan rus-
keilla teräsvanteilla ja suojilla, Rotax patenttikapoilla y.m.
ensiluokan osilla, aivan kuten edellisetkin. Hinta miesten
pyörästä Smk. 1,170.

Sama, painavia naisia varten. Hinta „ 1,235:—.

Tätä pyörälaatua suosittelisin kaikille niille, jotka ovat
tunteneet ja kokeneet sitä, että pyörä ei ole kestänyt, kyllä
tämä kestää, olkoon mies tai nainen kuinka painava tahansa.
Edelleen kuten N:o 1 loistamallakin, mutta värit uutuudet:

Väri N:o 3. Kauniisti marmoreerattu uutuus, kirsikka-
sininen, runko, vanteet ja likasuojat sekä ketjusuojat ihan
samanlaiset ja kauniisti raidoitetut. Hieno ja komea loisto-
pyörä. Vuoden kirjallinen takaus. Hinta miesten pyörästä

Smk. 1,260:—.
Naisten pyörästä „ 1,320:—.

Kuten edellinen, mutta marmoreerattu uutuus:
Väri N:o 7. Kauniisti kuvioitu, tummanruuni, puner-

tava, samanväriset vanteet, likasuojat ja ketjusuojat.
Hinta miesten pyörästä Smk. 1,260:—.

„ naisten „ „ 1,320:—..



Kokonaisuudessaan kuten edellinen, mutta kuvioitu
kaunis ruskea:

Väri N:o 9. Runko, vanteet, likasuojat ja ketjusuojat
kaikki samanlaiset. Tämä väri oli jo viime vuonna erikoisen
pidetty kaikkialla. Hinta miesten pyörästä Smk. 1,260:—.

Hinta naisten pyörästä „ 1,320:—.

Edelleen uutuusväriä, tumman vihriä, kuvioitu:
Väri Njo 11. Sopiva vihreän nurmen väri, joka on hy-

vin suosittu. Hinta miesten pyörästä Smk. 1,260:—.

Hinta naisten pyörästä „ 1,320:—.

Kuten edellinen, mutta uutuusväri:
Väri N:o 12. Sinipunainen loistoväri, hieno laatu ja ko-

konaisuus, vanteet, likasuojat jaketjusuojat aivan kuten edel-
lisissäkin saman väriset. Hinta miesten pyörästä

Smk. 1,260:—.
Hinta naisten pyörästä „ 1,320:—.

Näissä pyörissä, niin miesten kuin naistenkin, on kai-
kissa ketjusuojat sekä 3-kertaiset helmiverkot naisten pyö-
rissä, sekä erikoiset ketjusuojat, jotentakarattaat ovat myös-
kin suojattuna. Kirjalliset takaukset kaikin puolin jokaiselta
osalta. Nimikilvissä on N:o 1 ja värit erikseen, kuten edellä
on jo lueteltu.

Koska on paljon ruvettu käyttämään yksinomaan teräs-
vanteita, emme ole luetelleet erikoisesti muunvanteisia pyö-
riä, mutta jos niitä joku haluaa, niin voimme kyllä toimittaa
pyöriä myöskin puuvanteilla. Gemla, tavallisella mahonki-
värillä, alumiinivahvikkeella, hinta sama kuin teräsvantei-
sillakin pyörillä. Michelin prima päällis- ja sisäkumilla
voimme myös toimittaa, jos joku haluaa, mutta KESTÄVÄ-
kumi on ehdottomasti parempi, jos se on hintaansakin näh-
den kalliimpi.

On paljon puhuttu halvoista pyöristä, ja olemme mekin
nyt järjestäneet ensi ajokaudeksi KESTÄVÄ N :o 2.

Tämä pyörä on muuten samanlaisilla osilla kuin N:o 1,
mutta satulat y.m. ovat vähän yksinkertaisemmat sekä mies-
ten pyörästä puuttuu ketjujen suoja. Muuten takaukset ku-
ten edellisissäkin. Hinta miesten pyörästä Smk. 1,100:—.

Hinta naisten pyörästä 3-helmiverkkoin. „ 1,160:—.

N:o 2 saadaan myös ruskeilla vanteilla ja puoliniklatulla
jakukitetulla rungolla, mutta ovat erot tilauksessa erikoisesti



ilmoitettava. Vielä pyydän huomauttaa, että jokaista pyö-
rää täydellinen kalusto ja kellot ohjaustankoihin.

Edelleen olemme saaneet yksinmyyntioikeuden edesmen-
neen Juho Väliahon pyörille, joita tulemme tänä vuonna las-
kemaan jo kauppaan jonkunverran. Tätä pyörää valmiste-
taan Michelin kumilla teräsvanteilla tai puuvanteilla, ympä-
ristössämme tunnetulla Väliahon HYVÄ-rungolla sekä koo-
taan muilla tavallisilla osilla ja taataan tämä pyörä vuodeksi.

Hinta miesten pyörästä Smk. 950:—.
„ naisten „ „ 1,000:—.

Union-pyöriä, jotka ovat myöskin tunnetuilla Michelin
kumilla, teräs- tai puuvanteilla ja muilla tavallisilla osilla va-
rustetut, myydään. Takaukset tehtaan vioille.

Hinta miesten pyörästä Smk. 900:—.
„ naisten „ „ 950:—.

Uunion polkupyörän runkoja 5/s sekä 1/2 os. jaolla.
Hinta miesten pyöriin Smk. 325 :—.

„ naisten „ ' „ 375:—.
Kestävä-runkoja voimme kyllä toimittaa erikoistilauk-

silla, kun ilmoitetaan jako y.m.

KESTÄVÄ osia

Rintalaakerit, erikoisen vahvat, uutuus.
Ryhmä Smk. 30:—.

Etukahvelit, erikoisen vahvat, eri mittoja. Smk. 42:—.
Keskusosalaitteita, kuulakuppeja, kampia, laakereita,

keskusaksiloita y.m. Kelloja, hyviä ja kauniisti niklattuja.
Kpl. Smk. 6:50.

Polkupyörän lukkoja Maximus, 2 avaimella.
Kpl. Smk. 8;—.

Ketjurattaita, kaikkiin kappoihin sopivia, eri jakoa.
Kpl. Smk. 7:50.

New-Departure, alkuperäisiä amerikkalaisia, niklattuja.
Kpl. Smk. 12:—.

KESTÄVÄ-kumit, erikoisen hyviä, myydään vuoden kir-
jallisella takauksella, ehdottomasti parhaasta raaka-kumista,
hvxtQllii ImnnlrctinQ

KESTÄVÄ ulkokumit 28x11/2 ja 28xl5/ s. Kpl. Smk. 52:—.
KESTÄVÄ keulakumit, ilman rautalankaa, sopivat

molempiin suuruuksiin. Kpl. Smk. 62:—.



KESTÄVÄ ilmakumit, erikoisen hyviä. Kpl. Smk. 23:—,

Michelin ulkokumit, prima, molempia suuruuksia.
Kpl. Smk. 43:50.

Michelin ilmakumit, prima, molempia suuruuksia.
Kpl. Smk. 22:—,

Moseley Special ilmakumit, kuvioidut, molempia suu-
ruuksia. Kpl. Smk. 26:—,

Vapaa kapat:

Rotax vapaa kappa. Kpl. Smk. 95 :—.

New-Departure vapaa kappa, alkuperäinen amerikkalai-
nen A-malli. Kpl. Smk. 100:—,

New-Departure vapaa kapan varaosia, amerikkalaisia,
A-malli: jarru Kpl. Smk. 12:—.

vetoholkki „ „ 9:—.
kolmihaara „ „

9:—,
ratasmuhvi t „ „

15:—,

vieteri „ „ 2:50.
akselit laakerein, ja mutterein. „ „ 6:50.

Rotax- jaN.S.U. kappojen osia: Kaksinkertaiset etuka-
pat, samaa laatua kuin Kestävässä. Kpl. Smk. 32:—.

Tavalliset etukapat. „ „ 20:—.

Etukapan akselit, laakeroineen ja muttereineen.
Kpl. Smk. 4:—.

Varastossamme on myöskin uutuus vapaakappoja käsi-
jarrulaitteilla. Joka tahtoo saada vaikka vanhemmankin pyö-
rän keveäksi, niin olisi mukava laittaa tämän pyöräänsä. So-
pii myöskin kilpailutarkoitukseen, urheilijain pyöriin mai-
niosti. Tämä on monta vertaa keveämpi kuin vapaa kappa.

Hinta kpl. Smk. 82:—.

Käsijarrulaite, uudemman mallinen. „ „ „ 48:—,

Pyörän vanteet.
Ruotsalaisia teräsvanteita, juotettuja, erikoisen hyviä,

useita eri värejä. Kpl. Smk. 24:—.
Saksasi, teräsvanteita, puoliniklattuja. „ „ 22:—.
Ruotsalaisia Gemla puuvanteita, alumiinivahvikkeella.

Kpl. Smk. 34:—..
Pyörän pinnat, erikoisen hyvät, hyvällä niklauksella,

tuuman nippeleillä, mitat 300x802x305. 100 kpl. Smk. 28:—.
Pyörän pinnat, tavall., samat mitat 100 „ „ 25:—.
Vanne rikkoja 1000 „ „

15:—,



Likasuojia, Kylliäisen prima, useita värejä, numeroitten
mukaan. Pari Smk. 12:—.

Likasuojan aisoja, hyvin niklattuja. „ „ 3:—.

Likasuojan ruuvia 35 mm. Kpl. Smk. —:4O.
~ ~ 15 ~ ~ ~ .30.
„ „ 10 „ „ ~ :20.
„ etukulmikkaita 2 ruuvilla „ „ 1:—.
„ kooniruuvit 50 mm. „ „ :55.

Pyörän satulat:
Pumppusatulat, erikoisen hyvät, niklatuilla vietereillä.

Kpl. Smk. 59:—.
Tavalliset satulat, niklatuilla vietereillä.

Kpl. Smk. 45:—.
Tavalliset satulat, erikoisen vahvoilla sivuraudoilla.

Kpl. Smk. 55:—.
Satulan lukot, hyvät. Kpl. Smk. 12:—.
Satulan alajousi, paksusta teräslangasta, niklattu.

Kpl. Smk. 4:50.
Satulan pystyjöusia, niklattuja, yksinkertaisia.

Kpl. Smk. 3:25.
Satulan pystyjöusia, niklattuja, kaksinkertaisesta teräs-

langasta. Kpl. Smk. 4:50.
Satulan nahankiristysruuvi „ „ 3:—.
Satulan naulat muttereineen „ „ 1:—.

Satulan muttereita „ „ —:4O.
Satulan putki „ „ 14:—.
Satulan tyynyt, topatut, erikoisen hyvät

„ „ 12:—.
Satulan tyynyt, yksinkertaiset „ „ 8:—.

Ketjuja.

Union ketjuja. Kpl. Smk. 22:—.
Koventry ketjuja, englantilaisia „ 27:—.
Diamond ketjuja, amerikkalaisia. „ „ 30:—.
Brilliant ketjuja. „ „ 20:—.

Göricke ketjuja, englantil. teräksestä. „ „ 25:—.
Sekalaisia ketjuja. „ „ 15:—.
Maailmankuuluja englantilaisia Apleby-ketjuja: 5/Bx3/ 16,

sekä tuumaa. Hinta kpl. Smk. 26:—.
Ketjuja vanhanaik. pyöriin 1 tuum. „ „ „ 28:—.

Sitäpaitsi löytyy varastossamme ketjuja kaikkia mittoja,
sekä leveyttä, että jokaisen pyörään tuleex sopivat. Kaikkia



polkupyörän tarpeita, joita ei ole erikoisemmin mainittuna,
tulee varastoomme.

Ketjun kiristäjiä, hyviä. Pari Smk. 3:—.
Ketjuruuvit, useampaa eri mittaa. Kpl. Smk. -—-:60.
Ketjurattaita, useampaa eri laatua. „ „ 7:50.
Ketjusuojia, naisten, pellisiä. „ „

20;—.
Ketjunsuojia, naisten, uutuus, selluloidi-ikkunalla.

Kpl. Smk. 25:—.
Ketjusuojia, uutuus, miesten. „ „ 15:—.
Hameverkot helmillä, lajit, värejä. Pari Smk. 10:—.
100 parin erissä. „ „ 9:25.
Hameverkot ilman helmiä, lajit, värejä. „ „

8:50,
Hameverkon kolmioita, erik. hyviä. „ „ 3 :—..

Polkimet.
Ranskalaisia kumipolkimia, erikoisen hyviä.

Pari Smk. 27;—,
Wipperman kumipolkimet, hyvät. „ „ 23:—.
Idea! polkimet, tavalliset. „ „ 21:—.
Polkimen akselit useaa eri mittaa, laakereineen ja mut-

tereilleen. Kpl. Smk. s:—,
Polkimen hattuja, usempaa eri laatua. „ „ 2:—.
Polkimen kuularenkaita kuulineen. „ „

1:25,
Ohjaustankoja, uutuus. „ „ 22:—.
Ohjaustangon etumutka, uutuus. „ „

20:—,
Ohjaustangon mutkan kiinnitysnaula pulttineen.

Kpl. Smk. s:—,
Kädensijoja, puisia, messinkihelalla, kiilloitettuja.

Pari Smk. 2:25.
Kädensijoja, selluloidia. „ „ 3:50.
Keskustat, erikoisen hyvine kellolaakereineen, täydelliset.

Pari Smk. 125:—.
Keskusta-akselit laakereineen ja muttereilleen, usempaa

laatua. Kpl. Smk. 30:—,
Keskustan kuulakupit, eri suuruuksia. „ „

9:—,
Keskustan kuularenkaat, kuulineen. „ „

3:—,
Keskustan mutterit, useita eri laatuja. „ „ 2:—,
Rintalaakerit. Satsi Smk. 15:—,
Rinnan korjausmuhvi. . Kpl. Smk. 14:—.
Rinnan kuularenkaita, kuulineen. „ „

3:—,
Tavaratelineitä, erikoisen hyviä, kahdella jousella.

Kpl. Smk. 16:—,
Tavaratelineitä, tavallisia. „ „ 8:—.
Vannenauhoja, hyviä. „ „

2:—,



Kuulia, suuruus 1/8 Krossi Smk. 4:50.
~ ~ 5/32 ~ ~ 7:75.
„ „ 1/16 s „ „ 13:50.
„ „ 7/32 „ „

15;—.
„ „ 1/4 „ „ 16:50.

Vaseliinia, purkeissa, puhdistettua, erikoisen hyvää.
Kpl. Smk. 2 510.

Mustaa runkomaalia. „ „ 3:—.
Kumiliimaa, hyvää. Tusina Smk. 12:—.
Venttiilikumia. Metri Smk. 12:—.
Pumppuja, messinkisiä, 15 tuumaa, ietkuineen.

Kpl. Smk. 11:—.
Pumppuja, messinkisiä, 12 tuumaa, letkuineen.

Kpl. Smk. 10:—.
Pumpun letkuja, kangaskudos päällä. Kpl. Smk. 1:50.
Pumpun letkuja, patentti, kierretyllä teräslangalia.

Kpl. Smk. 3:60.
Pumpun pitimet, hyvät. Kpl. Smk. 3:—.

Pumpun pitimet, hyvät. Pari Smk. 3:—..

Pyörän avaimia.
Kahdeksareikäinen avain. Kpl. Smk. 3:75.
Jakoavain, tavallinen, niklattu. „ „ 6:50.
Jakoavain, erikoisen hyvä ja kauniisti niklattu.

Kpl. Smk. 9
Pyörän pinnausavain, pyöreä. Kpl. Smk. 4:—.
Pyörän pinnausavain, tavallinen. „ „ 3:50.

Hinnat hyvin kohtuulliset ja tavaramme laatu ehdotto-
masti ensiluokkaista.

Tilaukset toimitetaan aina mahdollisimman joutuun ja
huolellisesti.

Rehellisellä palveluksellani sulkeudun sekä entisten, että
uusien asiakkaitteni suosiolliseen huomioon.

Nyt taas kun saatte ensimäiset lähetykset ja uudet mal-
lit KESTÄVÄ-pyöristä, kumeista y.m., niin olen vakuutettu
siitä, että kauppayhteydet välillämme jatkuvat.

Kunnioituksella
HJ. VAINIONPÄÄ.








