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■■
Orn e n N:o 1

Miesten

Selostus
Runko Lindblad tehtaan erikoisvalmiste, kokovedettyä, ruot-

salaista teräsputkea.
Keskiö Fauber Special, kaksinkertaisine pölysuojuksineen,

kammet ja keskusakseli taottu yhdestä kappaleesta.
Yksinkertainen, vahva ja helposti irroitettava. Ke-
vytkulkuinen ja kaunis.

Etuhaarukka... Kokovedettyä putkea, pyöreällä nikkelöidyllä kruu-
nulla ja nikkelöidyillä haarukanpäillä.

Ohjaustanko ... Ruotsal. valmistetta, leveä, etumutkalla, kädensijat
ruuvikiinnityksellä.

Satula Pumppujousisatula, parasta laatua, malli N:o 2759.
Ketjut Ruotsalaiset C. E. J. tai paras englantilainen.
Polkimet Nelikumiset parasta laatua, malli N:o 3055.
Kumit Dunlop tai raakakumi Amber.
Rumpu Torpedo vapaa- ja eturumpu. Määräyksestä muilla

merkeillä. Korkeus 20", 22" tai 24". Ellei tilauksessa
mainita korkeutta, toimitamme aina 22".

Ketjusuoja Alumiinia, ruotsalaista valmistetta, erittäin hieno.



Vanteet Westwood vanteet 28x1 5/ s ", ruotsal., juotetuilla lii-
toksilla; ehdottomasti luotettavat.

Likasuojat Peltiset, pitkällä etusiivellä ja sivuosilla, takasuo-
jassa valonheijastaja, n.s. kissansilmä, Torpedo-mal-
lia.

Työkalulaukku. Neliskulmainen priima nahkaa.
Varusteet Pumppu 15" messinkinen. Kello messinkisoittimella.

Avaimia ja öljykannu, korjausrasia japuhdistusliina.

h a

Orn e n N:o 6
Poikain

Selostus: Kuten yllä, seuraavilla muutoksilla:
Runko 18" korkea.
Pyörät 26" vanteilla.
Satula Kevyt kilpailuinani.
Ilman ketjusuojaa.

L A ATUPYÖRÄ „ÖR NE N"
edellä muita kauneutensa ja kestävyytensä puolesta,

myydään vuoden takuulla.



■ ■
Orn e n N:o 11

Naisten

Runko Lindblad tehtaan erikoisvalmiste. Korkeus 20" tai
22", selostus kuin N:o l:lle.

Keskiö Sama kuin miesten.
Etuhaarukka... Sama kuin miesten.
Ohjaustanko

... Ruotsal. valmistetta, suoralla kantaputkella, 52 cm.
leveä. Kädensijat ruuvikiinnityksellä.

Varusteet ja tarpeet kuin miesten pyörässä seuraavilla lisäyksillä:
Ketjusuoja Alumiinia, erittäin hieno.
Suojusverkko... Tiheä, kiiltolankainen, Filigraanikudontaa.

Ö rn e n N:o 16
Tyttöjen

Selostus: Sama kuin naisten pyörälle.
Runko 18".
Pyörät 26".



Örn e n N:o 21
KilpaMupyörä

Runko Lindblad tehtaan racer runko 22—23".
Keskiö Lindblad erikoiskeskiö.
Pyörät Kaksinkertaiset teräsvanteet 28xl 1 //' .

Kumit Lankareunaiset, prima-laatua 28x1 1/4
".

Vaihde 76" tai 81", pyynnöstä toisenlainen.
Ohjaustanko.... Aseteltava, kilpailumallia.
Kädentiiat Kumiset erikoislaatua.
Satula Pitkä kilpailusatula, erikoislaatua.
Ketju 1/a"'~ 1/a" Englantilainen tai C. E. J.
Polkimet Kilpailumallia, varvaskoukkuineen.
Jarrut Bowden vaijerijarrut etu- ja takapyörään. (Vapaa-

kapalla varustettuna ainoastaan etujarru.)
Kapat Kilpailutakakappa, siipimuttereineen kahdella ketju-

rattaalla (tilauksella toimitetaan toisena vapaa kulku-
ratas n.k. villikissa). Eturumpu siipimuttereineen.

Varusteet Työkalulaukkn, pumppu, avaimet, öljykannu ja puh
distusriepu.



Ö r n e n N:o 25
Tavara n kuljetuspyörä

Runko 22" korkea 1 1 / 8 "x 18 g. runkoputkea. Etuosa ja sa-
tulakannatinliitos teräsvalua. Kaksinkertaiset ylä-

[ _>■ ' putket. Erikoisen vahva etuhaarukka, täysintaotulla
‘

, kruunulla.
Keskiö »Mito», kammet ja akseli yhdestä kappaleesta taottu.
Pyörät Teräsvanteet, 24"x2" etu- ja 28x1 5/ 8

" takapyörä.
Reunat juotettu ja vanteen pohja vahvistettu. Musta
väri. Puolat tavallista paksumpia.

Rummut Eturumpu erittäin vahva. Torpedo takarumpu.
Telineet Pakettiteline 500x400 m m, sivuosilla, pyynnöstä

ilman sivuosia. Seisomaan asettamista varten etu-
pyörään erikoisteline.

Reklaamikilpi .. Musta, runkoon kiinnitetty.
Varusteet Pumppu, kello ja avaimet.



Revolta
Miesten N:o 40.

Runko »Revolta», 22" korkea, hitsattu teräsputkesta, suo-
malaista mallia, aistikkaasti juovitettu.

Etuhaarukka... Pyöreällä nikkelöidyllä kruunulla ja nikkelöidyillä
haarukanpäillä.

Keskuslaakeri
.. Kaksoiskellolaakerijärjestelmää, erittäin herkkäkul-

kuinen.
Polkimet Neliskulmaisilla kumeilla.
Ketju Pallas tehtaan paraslaatuinen rullaketju. (1 v. teh-

taan takuulla.)
Vanteet Westwood malliset, paraslaatuiset teräsvanteet, erit-

täin hienosti lakeeratut ja juovitetut.
Kumit Nokian tai Michelin uiko- ja punaiset sisärenkaat.
Ohjaustanko.... Hienosti nikkelöity (alta kuparoitu) leveä yläputki

ja pitkä etumutka, kädensijat celluloidia.
Satula Pumppujousiila.
Likasuojukset .. Teräspeltiä, samaa valmistetta kuin vanteetkin. Pitkä

etusiipi.
Rumpu Rotax vapaarumpu.
Varusteet Laukku, kello, pumppu, avaimet, öljykannu ja valon-

heijastin n.k. kissansilmä



Revolta
Naisten N:o 48

Runko »Revolta», teräsputkesta, hitsattu, suomalaista mallia,
aistikkaasti juovitettu.

Etuhaarukka... Pyöreällä nikkelöidyllä kruunulla ja nikkelöidyillä
haanikanpäillä.

Keskuslaakeri.. Kaksoiskellolaakerijärjesteimää, erittäin herkkäkul-
kuinen.

Polkimet Neliskulmaisilla kumeilla.
Ketju Pallas tehtaan paraslaatuinen rulla-ketju. (1 v. teh-

taan takuulla.)
Vanteet Westwood malliset, paraslaatuiset teräsvanteet, erit-

täin hienosti lakeeratut ja juovitetut.
Likasuojukset .. Teräspeltiä, samaa valmistetta kuin vanteetkin.
Kumit Nokia tai Michelin uiko- ja punaiset sisärenkaat.
Ohjaustanko ... Hienosti nikkelöity (alta kuparoitu) leveä yiäputki

ja pitkä etumutka, kädensijat selluloidia.
Ketjusuojus .... Mustaksi emaljoitu, kultajuovaincn, kahdella sellu-

loidi-ikkunalla.
Suojusverkko... Helmilankaa, erittäin tiheä.
Satula Pumppujousilla.
Rumpu Rotax vapaarumpu.
Varusteet Laukku, kello, pumppu, avaimet, öljykannu ja valon-

heijastin n.k. kissansilmä.
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