
VELOCIPEDEN

PASSAR
FOR ALLA

Mirdu^

Velocipeden är den
enda maskinella upp-
finning, som förstorar
människokraffen 300
—400% ufan att man

använder mera kratt
än tili gäendet. Velo-
cipeden är ett prak-
tiskt ooh billigt fort-
skattningsmedel.
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TUNTURI 39
Riktigt ett ungdomens trafikmedel. Utom den vanliga
utrustningen bl.a. skenor av lättmetall eller av silver-
färgat stäl, stänkskärmarna i färg med föregäende,
sadeln citrongul.

Med stälskenor:
Herrcykel 1,400:—
Damcykel 1,450:—

Med skenor av lättmetall:
Herrcykel 1,460:—
Damcykel 1,495:-—

IPECIAL-TUNTURI
Säker och smäcker. Ramens främre del och gaffeln för-
sedda med inre och yttre fötstärkningar. Tredubbe!
lackering. Specialsadel, vilken är försedd med stälf jädrar
under lädret. I skenorna och stänkskärmarna likafär-
gade dekorationsränder.

Herrcykel 1,300:—
Damcykel 1,350:—



Tunturii
I hällbarhet likställd med Special-Tunturi, men tili det
yttre anspräkslösare. Avsedd huvudsakligast för arbets-
färder. Alla delar och utrustningen av bästa material
som stär tili buds.

Herrcykel 1,200:
Damcykel 1,250:

TUNTURI. S PE ClAL. BALLONG
Henna cykel lämpar sig i synnerhet för äkning pä gator
samt för tunga personer, ty ballongringarna utjämna
synnerligen väl de av vägens ojämnheter förorsakade
stötarna, varvid körandet blir angenämt.

Herrcykel 1,400:—
Damcykel 1,450:—



T||JI*II/7-velocipedernas
standard utrustn ing 1939

Ärets Tunturi-velocipeder aro försedda med nedannämnda utrustning
och delar. I de olika modellerna finnes dessutom säregenheter, vilka finnas
uppräknade vid respektive modell pä textsidan.

RAMEN TP. Högsta kvalitetstillverkning fran eget fabrik, vilken tili -
verkning utvecklats under mängärig erfarenhet.

SKENOR av stäl, förbättrad modell,

STÄNKSKÄRMAR, vilka fästas vid ramen med dubbla bärskenor.
YTTERRINGAR Dunlop eller Nokias Kuningas-ringar.

INNERRINGAR Continental, Dunlop eller Nokia.
Framav synnerligen lättgäende Brampton eller nägon annan motsvarande

engelsk modell försedd med %" axel.
EKRARNA rostfria.
PEDALERNA av senaste modell.
KEDJAN av hög engelsk kvalitet.
KEDJESKYDD aluminium av market Tunturi med beslag av rostfritt

materia!.
REFLEX modern patenterad av orispbar celluloid.
KLOCKA av market Tunturi med behagligt ljud.
VÄSKA av bästa läder, försedd med tvä las.
VERKTYG: Skiftnyckel, frihjulsnyckel, skruvmejsel, reparationsask och

putsduk.
LÄS att fästas i bakre gaffeln, kan öppnas och slutas i en handvändning.
PAKETSTÄLL av stalrör, nyhet, första äret i bruk, lätt och hällbar. Märk-

bart bättre än tidigare modeller. Har ej förut hört tili velocipedernas
standard-utrustning.

PUMP, specialpump av mässing överdragen med celluloid av kvalitets-
market Tunturi.

STYRSTÄNGEN av synnerligen bekväm modell och giver den äkande den
bästa ställning man kan önska sig.

Alla blanka delar aro förkromade, alltsä rostfria och bibehällas alitin
blanka.



En Abodams
ERFARENHETER

Av en händelse hörde vi, att en
Äbodam sommaren 1938 med nägra
av sinä vänner företagit en läng cy-
keltur genom norra Sverige. Vi bädo
henne berätta om sinä erfarenheter
under denna färd i synnerhet som hon
använt Tunturi-cykeln. Sä berättade
hon:

”Jag cyklar mycket och efter att
för fyra är sedän ha skaffat mig
en Tunturi-cykel företog jag tili först
en färd tili Helsingfors (220 km) pä
tvä dagar.

Därefter blevo vi intresserade för
en längtur tili norra Sverige. Vi äkte
sammanlagt 1,139 km och endast jag
hade Tunturi-cykel. Jag omnämner
detta, emedan jag var den enda som
klarade resan utan nägra som helst
reparationer av väre sig velocipeden
eller ringarna. Alla de övriga fingo
ofta företaga reparationer.

Minä reseminnen aro synnerligen
angenäma. Nägra av bifogade foto-
grafier intyga även att under en cy-
keltur upprullas för resenären land-
skapen och utsikterna bättre än om
man färdas med nägot annat fort-
skaffningsmedel, enär man kan stanna
där man önskar. Jag är en passione-
rad cykeläkare och jag tror, att var
och en, som färdas med Tunturi-cykel
och besparas för oangenäma situatio-
ner, ocksä blir intresserad av läng-
färder med cykel.

Tunturi-cykeln lämpar sig utmärkt
som längfärds-cykel, dä den tack väre

sin gedigna konstruktion kan täla en
ganska omild behandling. Jag kan pä
det varmaste rekommendera den tili
alla som vilja hava en verkligt stark
och god cykel.

överst: Frk. Torsoe

resfärdig. Ovan:
Under resan stifta-
des nya bekantska-
per. Bredvid: Det
är trevligt att före-
viga en frän Indien
ätervändande bät.
Nedan: En liten
vilostund vid stran-
den av en fors.

Oulu 28.07.1938
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TUNTU Rl-UT FAR DSC YK EL
Gynnad av den sportande ungdomen, tili det yttre en
luxuös cykel, vars utrustning, begynnande frän sadeln
är ändamälsenlig. Bakom sadeln en utfärdsväska för de
allra nödvändigaste reseutensilierna.

Herrcykel 1,400;—
Damcykel 1,400:—

När Ni ämnar skaffa Eder en cykel,
beskäda dessa bilder
TUNTURI-cyklarna förfärdigas med stöd av mangärig erfa-
renhet, en erfarenhet som ernätts pä velocipedreparations-
omrädet. En allt växande ätgäng bevisar att köparna aro
nöjda med vara velocipeder.
En skriftlig garanti ätföljer varje cykel, vilken garanti för-
vissar köparen om, att ingen del i cykeln är undermälig. Om
bristningar eller andra skador med avseende ä materialet
uppstä, repareras dessa avgiftsfritt. Tunturi-velocipedens kö-
pare komma ytterst säilän att använda sig av detta erbju-
dande, ty TUNTURI är stark, men likväl är det bra att bevara
garantibeviset.

KANTOR K. LINDROOS
Kl MITO


