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TAKUUTODISTUS.
Täten takaamme

YHTIÖ-polkupyörän:
N:o

Runko kahdeksi ajokaudeksi ja muut osat yhdeksi
ajokaudeksi, ja sitoudumme maksutta korjaamaan
kaikki ne viat jotka mahdollisesti voivat syntyä aine-
tai valmistusvirheiden takia, jos nimittäin vika ei ole
syntynyt luonnollisen kulumisen, huolimattoman hoi-
don tai varomattomuuden takia. Muualla tehtyjä kor-
jauksia emme korvaa emmekä myöskään maksa kor-
vauksia rahassa. Takaukseen eivät sisälly lisätarpeet
kuten pumppu, kello tai torvi, kädensijat, öljykannu,
satula, laukku, polkimet, likasuojat, hameverkot, ei

ruuvi- eikä vaihtoavaimet.

Turussa, p:nä kuuta 19

Turun Kone- ja Polkupyöräliike,
Turku

Rekisteröiti/ tavaramerkki.
V. 1910.



Yhtiö Ekstra
Miesten polkupyörä

Hinta Smk 1,250:

Yhtiö Priima
Miesten polkupyörä

Hinta Smk 1,150:



„YHTI“ Ekstra
Miesten polkupyörä

Erikoisluettelo:
Runko: Wictoriawerke tai Yhtiö Ekstra Priima ruot-

salaista timanttiteräsputkea. Keskiö: maailmankuulu
kulumaton Kanto-laakeri ja priima ketjurattaineen.
Etuhaarukka niklatulla, pyöreällä kruunulla ja nikla-
tuilla alipäillä.

Pyörät: 28” korkeat „Svan“ alumiinilla vahvistetuilla
puuvanteilla tai ruotsalaisilla teräsvanteilla. Väri valin-
nan mukaan. Vapaaratas ja eturumpu „New Departure".

Kumirenkaat: päällyskumit „Michelin“, „Duniop“ tai
„Avon“, sisäkumit „Michelin“.

Ketju: „Coventry“ tai „Appleby“.
Polkimet: Ekstra priima 4;llä kumilla.
Ohjaustanko: Ekstra priima etumutkalla.
Satula: Concordia viisivieterinen Ekstra priima.
Likasuojat: puusta tai pellistä, riippuen vanteista.
Ketjusuoja: selluloidista.

“YHTIÖ" Ekstra
Naisten polkupyörä

Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on
samanlainen kuin Yhtiö Ekstra miesten.

„YHTI“ Priima
Miesten polkupyörä

Erikoisluettelo:
Runko: „Union“ tai „Yhtiö Priima" ruotsalaisesta

teräsputkesta, siromallinen, mustaksi emaljoitu, joko
puu .lisillä viivoilla tai kukilla koristettu. Etuhaarukka
niklatulla pyöreällä kruunulla ja niklatuilla alipäillä.

Kellokeskuslaakeri.
Pyörät: 28” korkeat „Svan“ alumiinilla vahvistetuilla

puuvanteilla tai ruotsalaisilla teräsvanteilla. Väri valin-
nan mukaan. Vapaaratas ja eturumpu „New Departure".

Kumirenkaat: päällys- ja sisäkumit „Michelin“.
Ketju: englantilainen „Appleby“.
Polkimet: Priima 4:llä kumilla.
Ohjaustanko: etumutkalla.
Satula: Wittkopp-tehtaan kaksinkertaisilla pumppu-

jousilla ja kaksinkertaisella siltajousella.
Likasuojat: puusta tai pellistä, riippuen vanteista.
Ketjusuoja selluloidista.

„YHTI“ Priima
Naisten polkupyörä

Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on
samanlainen kuin Yhtiö Priima miesten.

Yhtiö-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin tunnetut ja hyviksi tunnustetut ja ovat laadultaan korkeinta mitä
nykyaikainen polkupyöräteollisuus kykenee luomaan.



Yhtiö Ekstra
Naisten polkupyörä

Hinta Smk 1,300:

Yhtiö Pr Hm a
Naisten polkupyörä

Hinta Smk 1,200:



TAKUUTODISTUS.
Täten takaamme

KONKURENT-polkupyörän:

Runko kahdeksi ajokaudeksi ja muut osat yhdeksi
ajokaudeksi, ja sitoudumme maksutta korjaamaan
kaikki ne viat jotka mahdollisesti voivat syntyä aine-
tai valmistusvirheiden takia, jos nimittäin vika ei ole
syntynyt luonnollisen kulumisen, huolimattoman hoi-
don tai varomattomuuden takia. Muualla tehtyjä kor-
jauksia emme korvaa emmekä myöskään maksa kor-
vauksia rahassa. Takaukseen eivät sisälly lisätarpeet
kuten pumppu, kello tai torvi, kädensijat, öljykannu,
satula, laukku, polkimet, likasuojat, hameverkot, ei

ruuvi- eikä vaihtoavaimet.

Turussa, p:nä kuuta 19

Turun Kone- ja Polkupyöräliike,
Turku Rekisteröity tavaramerkki.

V. 1895.



Konkurent Ekstra
Miesten polkupyörä

Hinta Smk 1,225'. —

Konkurent Priima
Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,125:



„KONKURENT“Extra
Miesten polkupyörä

Erikoisluettelo;
Runko: „Victoria Special" ruotsalaisesta timantti-

teräsputkesta, erityisillä sisäpuolisilla vahvikkeilla,
erittäin siromallinen, mustaksi emaljoitu, punakeltai-
silla viivoilla tai kukilla koristettu, tai W.K.C. runko,
etuhaarukka niklatulla pyöreällä kruunulla ja niklatuilla
alipäillä.

Pyörät: 28” korkeat, alumiinillavahvistetuilla puuvan-
teilla, tai ruotsalaisilla teräsvanteilla. Väri valinnan
mukaan. Vapaaratas ja eturumpu „New Departure".

Kumirenkaat: päällyskumit „Michelin“ tai „Dunlop“,
sisäkumit „Michelin“.

Ketju; englantilainen Coventry tai Appleby.
Polkimet: Ekstra priima 4:l!ä kumilla.
Ohjaustanko: Ekstra priima etumutkalla.
Satula: viidellä vieterillä erittäin vahva.
Likasuojat; puusta tai pellistä, riippuen vanteista.
Ketjusuoja: selluloidista.

KONKURENT 1 Extra
Naisten polkupyörä.

Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on

samanlainen kuin „Konkurent Extra" miesten.

„KONKURENT“Priima
Miesten polkupyörä

Erikoisluettelo:
Runko: parhaasta ruotsalaisesta teräsputkesta, siro-

mallinen, mustaksi emaljoitu, etuhaarukka niklatulla
pyöreällä kruunulla ja niklatullia alipäillä.

Pyörät: 28” korkeat „Svan“ alumiinilla vahviste-
tuilla puuvanteilla, väri valinnan mukaan. Vapaaratas
„New Departure" ja eturumpu „New Departure" mal-
linen.

Kumirenkaat; „Michelin“ päälli- ja sisäkumit.
Ketju: englantilainen Coventry.
Polkimet: 4:llä kumilla.
Ohjaustanko: etumutkalla.
Satula: Wittkopp-tehtaan pumppujousilla, erittäin

mukava ja kestävä.
Likasuojat: puusta tai pellistä riippuen vanteista.
Ketjusuoja: selluloidista.

„KONKURENT“ Priima
Naisten polkupyörä.

Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on
samanlainen kuin Konkurent Priima miesten.

Koukurent polkupyöriä on Suomessa myyty yli 30 vuotta, vanha tunnettu, arvossa pidetty polkupyörämerkki.



Konkurent Ekstra
Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,275:

Konkurent Priima
Naisten polkupyörä

Hinta Smk 1,175:



TAKUUTODISTUS.
Täten takaamme

TRE KRONOR-polkupyörän:

N:o

Runko kahdeksi ajokaudeksi ja muut osat yhdeksi
ajokaudeksi, ja sitoudumme maksutta korjaamaan
kaikki ne viat jotka mahdollisesti voivat syntyä aine-
tai valmistusvirheiden takia, jos nimittäin vika ei ole
syntynyt luonnollisen kulumisen, huolimattoman hoi-
don tai varomattomuuden takia. Muualla tehtyjä kor-
jauksia emme korvaa emmekä myöskään maksa kor-
vauksia rahassa. Takaukseen eivät sisälly lisätarpeet
kuten pumppu, kello tai torvi, kädensijat, öljykannu,
satula, laukku, polkimet, likasuojat, hameverkot, ei

ruuvi- eikä vaihtoavaimet.

Turussa ,
p:nä kuuta 19

Turun Kone- ja Polkupyöräliike,
Turku



Tre Kronor
(Kolme Kruunua)

Miesten polkupyörä
Hinta Smk 1,400:



Uutuus Suomessa! JRE KRONOR“
(Kolme kruunua)

Miesten polkupyörä

Ruotsalaista valmistetta.
Kehys: „H e r m e s“ malliakokovedetystä ruotsalai-

sesta timanttiteräsputkesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaa-
rukka kokovedetystä putkesta, nikkelöityine haarukan-
päineen ja pyöreine taottuine ja nikkelöityine haarukan-
kruunuineen. Keskuslaakeri Fauber-Special mallinen.

Pyörät: 28” korkeat, kaksinkertaisilla priima teräs-
vanteilla, tumman harmaaksi lakeeratut, 2:11 a leveällä
puna- ja 4:llä kapealla kultajuovalla. Hieno kaunis väri.

Uutuus Suomessa!

Kumirenkaat: päällyskumit „Michelin“ tai „Avon“,
sisäkumit „Michelin“.

Ketju; „Coventry
Polkimet; ruotsalaiset „Husqvarna“.
Ohjaustanko: ruotsalainen etumutkalla.
Satula: Ekstra priima viidellä vieterillä.
Likasuojat: teräksiset samanväriset kuin vanteet.
Ketjusuoja: selluloidia.

JRE KRO
(Kolme kruunua)

Naisten polkupyörä

Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on samanlainen kuin „Tre Kronor" miesten.

„Tre Kronor" polkupyörät ovat kotimaassaan Ruotsissa, sekä muualla missä niitä on kaupan, saavuttaneet
suuren kysynnän korkean laatunsa, kestävyytensä kuin myös hienon ulkoasunsa tähden.



Tre Kronor
(Kolme Kruunua)

Naisten polkupyörä
Hinta Smk 1,450:





Paitsi polkupyöriä myymme
myös

Radiokoneita,
Puhelinkoneita,
käytettyjä (Eriksson-tehtaan)

Lastenvaunuja,
y.m. y.m.

Tiedustelkaa hintojamme!
Halvat hinnat!


