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Minkä vuoksi ?
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HEIKKI J. HELKAMA, VIIPURI

»Imatra**
Runko hieno ja kestävä. Laakerit tomutiiviit,

kaksinkertaiset kellolaakerit. Parhaat puu* tai teräs?
vanteet. Satula pumppujousilla. Rumpu New?Depar?
ture. Kumit Nokia tai Hunder. Sisäkumit punaiset.
Polkimet hyvät, 4=kumiset. Hinta Smk.

Naisten pyörä »Imatra** samanlaisista hyvistä
osista kuin mieh. pyöräkin. Hinta Smk.
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„Kotka“
Runko erittäin kestävä, hienosti lakeerattu ja mallikas.

Laakerit tomutiiviit. Parhaat teräsvanteet. Rumpu amerikka*
lainen alkuperäinen New*Departure A tai Rotax. Satula pumppu*
jousilla. Kumit Nokia, sisäkumit punaiset. Polkimet 4*kumL
set. Kaikki osat yleensä hyviä. Hinta Smk.

Naisten pyörä ~Kotka“ samanlaisista hyvistä osista kuin
miehen pyöräkin. Hinta Smk.
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~Venus Special"
Loistomaili.

(Ruotsalainen pyörä.)
Runko parhaasta ruotsalaisesta teräksestä, Ruotsissa valmis»

tettu, erittäin hienosti mustaksi emaleerattu. Fauber keskiöllä.
Rumpu Torpedo. Kumit Nokia. Teräsvanteet, mustat, juovilla.
Likasuojat teräks. Ohjauslaite ruotsal., hyvin niklattu. Kädensi»
jätruotsal. nikkeliheloilla, ruuveilla kiinnitettävät. Satula pumppu»
jousilla, tummaa primanahkaa. Ketju amerikkal. Diamond 1/2”.

Ketjunsuoja aluminiumista. Polkimet 4»kumiset. Pumppu, laukku
avaimilla, kello ja kissansilmä. Hinta Smk.
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„Venus Special" naisien
Loisiomalli.

(Ruotsalainen pyörä.)
Runko parhaasta ruotsalaisesta teräksestä, Ruotsissa valmis*

tettu, erittäin hienosti mustaksi emaleerattu. Fauber keskiöllä.
Rumpu Torpedo. Kumit Nokia. Teräsvanteet, mustat, juovilla.
Likasuojat teräks. Ohjauslaite ruotsal., hyvin niklattu. Kädensi*
jät ruots. nikkeliheloilla, ruuveilla kiinnitettävät. Satula pumppu*
jousilla, tummaa primanahkaa. Ketju amerikkal. Diamond 1/2”.

Ketjunsuoja aluminiumista. Polkimet Tkumiset. Pumppu, laukku
avaimilla, kello ja kissansilmä. Hinta Smk.
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„Paketinkuljetuspyörä“
Lindbladin tehtaan, Tukholmassa, valmistama, on

vahvarunkoinen, etupyörä 2” tuuman vahvuisella ku?
millä. Paras ja vahvin pakettipyörä mitä on saatavissa.

Hinta Smk.



Polkupyöriä
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