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försäljningsvillkor.
Priserna gälla fritt banvagn eller ångbåt härstädes och

utan förbindelse.

Betalningen bör erläggas vid rekvisitionens aflämnande
eller per efterkraf, i fall icke särskild öfverenskommelse träffats.

Anmärkningar böra göras genast efter varans ankomst
till adressorten.

Som ilgods afsändas alla varor, om ej annorlunda beordras.
Vid partiköp träffas skild öfverenskommelse efter kvantite-

tens storlek.

Kommissions-lager lämnas icke

Frakten betalas af köparen



Vulf N:o I.
Specifikation och utstyrsel: Ramen af heldragna stål rör svart

emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och damfritt klock-
lager vefparti, ramhöjd 22“ och 24“ Hjulen 28“ med Nev.-dep. Frinaf
och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä Skenor.
Qummirlngar dunl. system med vårt firma märke på slitytan. Sadei
svenskt fabrikat med 3 spiraler i fjädern. Styrstång ställbar med svarta
celuloid handtag. Stänkskärmar af trä, samma färg som skenorna. Pe-
daler King modell med gummi. Kedja rull 5/BX3 / 16

-
Väska med verktyg.

Pump 12“ fästad pä ramen.

Pris Fmk 140:
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Vulf N:o. 2

Pris Fmk 150: —
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Spesifikatlon och utstyrsel: Ramen af heldragna stålrör svart
emaljerad, med modärn förgaffelkrona fint förnicklad, och damfritt klock-
lager vefparti. Höjd 22" och 24" Hjulen 28" med Nev.-dep. Frinaf och
dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä skenor, öum-
miringar dunl. system med vårt firma namn på slitytan. Sadel svenskt
fabrikat med 3 spiraler i fjädern. Styrstång ställbar med svarta celuloid
handtag. Stänkskärmar af trä samma färg som skenorna. Kjolnät dub-
belknutet i flerskiftiga kulörer. Pedaler king modell med gummi. Kedja
rull 5 /sX 3/i6. Kedjelåda af svart celuloid med nickel kanter. Väska med
verktyg. Pump 12" med hållare fästad på ramen.



N:o 3 National.

Pris Fmk 150: —
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Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör
svart emaljerad med modärn förgåffelkrona fint förnicklad, och ett mycket
välbeprövadt klocklager vefparti, samt 1" öfre rör framåt lutande hvilket
ger ramen en vacker snitt, ramhöjd 22" och 24" Hjulen 28" med Nev.-dep.
Frinaf och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och svart randiga trä ske-
nor med alluminium botten. Gummiringar dunl. system med vårt firma
märke på slitytan. Sadel Svenskt fabrikat N:o 15 med spiraler i fjädern.
Styrstång ställbar! fint förnicklad med gröna celuloid handtag. Stänk-
skärmar af trä samma färg som skenorna. Pedaler king modell med
gummi. Kedja rull 5 /»X 3 /io. Väska med verktyg. Pump 15" Celuloid
fästad på ramen med förnicklade fästen.



N:o 4 National. Damvelociped.

Pris Fmk 165
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Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör,
svart emaljerad med modärn förgaffelkrona fint förnicklad och hållbart
vefparti, ramhöjd 22" och 24" Hjulen 28" med Eade Prinaf och dubbelt
förstärkta Ekrar samt grönrandiga träskenor med aluminium botten. Gum-
miringar dunl. system med vårt firma märke på slitytan. Sadel Svenskt
fabrikat N:o 15 med väl fjädrande spiraler i fjädern. Styrstång ställbar,
fint förnicklad med gröna Celuloid handtag. Stänkskärmar af trä, samma
färg som skenorna. Pedaler dyrkopp modell med gummi. Kedja rull
5/8X:! /io Kedjelåda af svart Celuloid med nickel kanter. Väska med verk-
tyg. Pump 15" Celuloid, fästad på ramen med förnicklade fästen.



National Täflings Velocipeden N:o 5

Pris Fmk 165: —
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är stilig hållbar och lättlöpande hvilket bevisas bäst
därmed att den vid hvarje täfling- tillvinner sig pris.

Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör
svart emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och med spe-
cielt gjordt vefparti för täflingsmaskin samt 1" rör med framåilutande
öfre rör, hvilket ger maskinen ett trefligt utseende, ramhö.jd 22" kan äf-
ven erhållas 24". Hjulen 28" med Eade frinaf, hvilket är det lättast löpande
af alla samt dubbel förstärkta Ekrar och grönrandiga smakfullt färgade
träskenor med aluminium botten. Qummiringar dunl. system med vårt
firma märke på sHtytan. Sadel extra fin och bekväm med goda spiraler
i fjädern. Styrstång ställbar, fint förnicklad med gröna celuloid hand-
tag. Stänkskärmar af trä samma färg som skenorna. Pedaler Dyrkopp
modell med gummi. Kedja rull '/»X 1/*. Väska med verktyg. Pump 15"
celuloid fästad på ramen med förnicklade fästen.


