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S. H. T.

Ryhdyttyäni taas itsenäisesti harjoittamaan entistä toimialaani,
johon kuuluu myöskin polkupyörien myynti, lähetän Teille täten
kuvitetun polkupyörätarjoukseni halvimpine hintoineen. Tähdäten
polkupyöräkauppatoiminnassaniikin mahdollisimman kauas tulevaisuu-
teen olen hankkinut kauppaamiini pyöriin vain tuotteistaan maailman
kuuluisampien tehtaitten valmistamia tarvikkeita ja saavuttanut siten
tuloksen, jota voin sanoa toistaiseksi polkupyörät ek n likan
viimeisimmäksi saavutukseksi.

Erityisesti painostan ruotsalaista Lindblad tehtaan valmista-
maan runkoon koottua NORDEN polkupyörää mieleenne ja kehoitan
jokaista asiakasiani myymään tarmokkaasti juuri Nordenia, sillä
osat, kuten ylempänä mainitsin, ovat laadultaan parasta mahdollista.

Asettaen tarjoamien! polkupyörien hinnat mahdollisimman alhai-
siksi toivon liiketoimintamme muodostuvan niin Teille kuin minullekin
mitä miellyttävimmäksi ja luottamuksellisimmaksi yhteistyöksi, mitä
seikkaa silmälläpitäen tulen aina toimimaan ja jään odottamaan runsaita
tilauksianne, jotka toimitan nopeaan ja huolellisesti.

Kunnioittavasti:

L. P. RYHÄNEN.



NORDEN

Tähän mennessä on polkupyörätekniikan viimeisin saavutus lässä.

Osaerittelynä tahdon mainita tässä vain tärkeimmät Norde-
nin osat:

Runko Lindblad teht. valm. Fauber-Special keskiöllä
Taka- ja etunapa Torpedo
Ulkorenkaat D u n 1 o p tehtaan valmisteita
Sisärenkaat D u n 1 o p ~ ~

Satula Veleda tehtaan valmisteita, leveine siltapontimineen
Ohjauslaite kokonaan ruotsalainen
Vanteet teräksiset 2 kertaiset 28X 1 5/g", ruotsalaista valmistetta
Likasuojat teräksiset, sivulevikkeillä, ruotsalaista valmistetta
Polkimet Brampton tehtaan valm., englanti!.
Ketju Diamond amerikkalainen
Muut pienemmät osat ovat täydellisesti laadultaan sopusoinnussa edellä-

lueteltujen pääosien kanssa
Tarvekalulaukkuun on pakattu kaikki pikkukorjaustarpeet ja avaimet



NORDEN naisten polkupyörä.

Miesten NORDEN polkupyörän hinta on ... . Smk. 1,500: kpl.
Naisten NORDEN polkupyörän hinta on ... . ~ 1,600: ~

Saksalaiseen runkoon koottua Special polkupyörää tarjoan
Teille n.s. halvempana polkupyöränä ja huomautan arvoisille asiak-
kailleni, että tähänkin olen käyttänyt yksinomaan kokeilujen perusteella
valikoituja tarvikkeita, joten Special polkupyöräkin on hintaistensa
joukossa ehdottomasti voittamaton.

SPECIAL
Special polkupyörä on tavattoman kestävä, siro ja hyvin kevyt ajaa, mutta sittenkin hämmästyttävän halpa



Osaerittelynä tahdon mainita tärkeimmät Special polku-
pyörän osat:

Runko kaksoiskellolaakerikeskiöllä, pitkäaikaisen kokemuksen perus-
teella todettu erittäin kestäväksi

Taka- ja etunapa R o t a x

Uiko- ja sisärenkaat Michelin teht., valm. 28X 1 S/ B
"

Satula erittäin hyvä
Ohjauslaite belgialainen, uusi ruotsalainen malli
Vanteet Ohligs tehtaan valmist., teräksiset 28Xl^>/8,,

Ketju U n i o n tai Q u e e n
Ketjusuoja aluminiuminen miesten ja naisten pyörässä
Likasuojat sivulevikkeillä
Polkimet nelikumiset, erittäin hyvät, saksalaiset Union tai Uebemann
Pienemmät osat ovat laadultaan ylläesitettyjä pääosia vastaavat

SPECIAL

Miesten SPECIAL polkupyörän hinta on ... . Smk. 1,200: kpl.
Naisten SPECIAL polkupyörän hinta on ... .

~ 1,250: ~






