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Joka aamu työhön lähtiessänne ja joka ilta
sieltä palatessanne ajatte Hermes pyörällänne
käyttämällä neljännesosan siitä ajasta, mikä
kuluu kulkiessa saman matkan jalkaisin.
Matka käy lyhyeksi ja väsymys häviää, kun
istuutuu keveäkulkuiselle Hermes polkupyö*
rälle.

Oletteko ajatelleet, minkä tyydytyksen
hyvän polkupyörän omistaminen tuottaa?
Nuoremmat katselevat kadehtien sitä, joka on
hankkinut itselleen pyörän ja vanhemmat sekä
kokeneemmat pitävät viisaana valita juuri

Hermes polkupyörän.



.Minkäänlaista hätiköimistä ei tarvitse sattua,
omistaessanne hyvän polkupyörän. Lyhyessä
ajassa riennätte työhönne tai sieltä takaisin;
ruokailu* ja kahvilomanne ehditte käyttää
kunnollisesti.

Rauhassa nautitte aterianne. Kun tove*
rinne, joka kävelee jalkaisin, täytyy ahmia
ruokansa ja syöksyä matkaansa, istutte Te
hyvässä rauhassa ja ehditte sittenkin ennen
häntä Hermes polku*
pyörällänne.

Hyvä polkupyörä
ei säästä ainoastaan
voimia, se säästää
myöskin aikaa ja aika
maksaa rahaa.



Ehtona,
että polkupyörä tuottaa sen hyödyn ja huvin,
jota omistaja siltä vaatii, on, ettei se aiheuta
vaivaa.

Täytyy ehdottomasti voida luottaa sen
vankkuuteen ja varmuuteen. Täytyy voida
ajaa sillä kuukausi kuukaudelta ilman min*
käänlaista häiriötä. Silloin vasta saa kokea
sen varmuuden tunteen, joka tekee polkupyö*
rällä ajon todelliseksi huviksi.

Kysykää Hermeksen omistajalta, mitä hän
pitää polkupyörästään! Olkaa varma siitä, että
saatte kuulla ylistystä ja hän on varmaan

Teille kertova, mikä huvi hänellä on ollut

Hermes polkupyörästään.



Meiltä kysytään
usein: »Mistä johtuu, että Hermes on niin
voittamaton? Missä piilee salaisuus?»

Lukekaa tämä selostus ja Te olette ym*

märtävä syyn Hermeksen menestykseen ja
siihen kasvavaan suosioon, joka on tullut
Hermesen osaksi yleisön taholta. Syyn voisi
vertauskuvaa käyttämällä esittää seuraavalla
pienellä sanalla: »Perinpohjaisuus», joka on
johtavana periaatteena koko valmistuksesi
samme.



Erikoistuminen.
Ensimäisenä ehtona perinpohjaisuuteen on

erikoistuminen. Se on ajan tunnussana. Sen,
joka tahtoo todellakin tässä elämässä saada
aikaan jotakin, täytyy täysin perehtyä omaan

erikoisalaansa.
Me olemme ottaneet erikoisalaksemme poU

kupyörien valmistuksen. Polkupyörien vah
mistus on vastuullinen ala, joka vaatii ehdo=
tonta keskittämistä. Jokainen pienempikin
polkupyörän osa on perusteellisesti muovaih
tava, jokainen pikkuseikka on suoritettava
suurimmalla tarkkuudella.



Tarveaine.
Oikeastaan lienee tar*

peetonta lähemmin maini*
ta tarveaineesta, jota käy*

tetään Hermes polkupyörien valmistukseen.
Periaatteemme on käyttää aina mahdollisina
man parasta raakaainetta.

Ruotsalaisen teräksen erikoinen laatu ja se
asiantuntemuksellinen muokkailu, jonka alai*
seksi mainittu teräs joutuu tehtaassamme
pitkän ja vaivaloisen työn tulos ovat pää*
vaikuttimina siihen, että Hermes vankkuu*
teensä ja kestävyyteensä nähden on tullut to*
delliseksi laatupolkupyöräksi. Siksi voikin
aivan turvallisesti ajaa Hermeksellä vaikeim*
missäkin maastoissa.

Jos polkupyörä on varustettu Hermes*
merkillä, niin voi olla varma sen kestävyy*
destä, sillä Hermes=polkupyörä on rakennettu
suomalaisia teitä varten.



Valmistus,

Ensiluokkaisen raakaaineen rinnalla on

teknillisen johdon ja työväestön taituruus
alallaan korkealle kehittynyt. Valmistukselle
omistetaan mitä tarkin ja tunnollisin huolen*
pito. Kaikki parantamismahdollisuudet ote*

taan täysin huomioon. Jokainen mies työpa=
jassamme on alaansa täysin perehtynyt am=
mattimies ja näin ollen hyvin tietää, mikä
merkitys polkupyörälle on juuri sillä osalla,
joka on hänen muovailtavanaan. Me valmis=
tamme koko polkupyörän sen pienemmästä
osasta suurimpaan. Tämä seikka takaa lisäksi
sen, että Hermes polkupyörä on kaikinpuo=
Un ensiluokkainen.



Tehkäämme pikimmiten kierroksen tehtaas*
samme! Ensiksi herättää ehkä huomiotamme
se, että tapaamme siellä joukon Ruotsin suos
situimpia ja voittoisimpia kilpailijoita. Arki*
päivisin seisovat he työkoneittensa ääressä tai
tarkastuspöytiensä luona; sunnuntaisin tava=
taan heidät kilpailuradoilla, jossa he silloin
saavat osakseen uutta merkityksellistä huo*
miota.

Te omaksutte itsellenne heidän kokemuk*
sensa ostamalla

Hermes polkupyörän.



Tarkastus.
Jokainen tehtaassamme valmistettu polku*

pyörä tarkastetaan erittäin huolellisesti, ennen*

kuin se lasketaan markkinoille.
Ennenkuin polkupyörä pannaan kokoon,

tarkastaa jokaisen sen eri osan alaan täydel*
lisesti perehtynyt ja ehdottomasti arvostelu*
kykyinen henkilö. Jokaisen osan täytyy pie*
nimmässäkin erityiskohdassaan olla oikea tul*
läkseen käytäntöön. Kun polkupyörä on ra*

kennettu valmiiksi, joutuu se viimeisen tar*
kastuksen alaiseksi, jolloinka asiantuntija
laajalti tunnettu voitoistaan kilpailuradalla
tarkastaa, että polkupyörä kaikissa kohdissaan
on juuri sellainen kuin sen täytyy olla jos
hän itse ajaisi sillä.



Kilpailija,
valmistuessaan ponnistuksia vaativaan kilpai*
luun, tekee sen luottamuksella ja turvallisuus
della, jos polkupyörä on Hermes.

Keveästi ja varmasti vie se ajajansa lähtö*
paikasta päämäärään. Hän tietää kilpailevansa
pyörällä, joka on rakennettu silmällä pitäen
maamme maastoa ja teittemme usein koetuk*
selle panevaa laatua. Tomu ja lika eivät pääse
laakereihin, joten Hermes niinmuodoin on
yhtä kevytkulkuinen loppupinnistyksessä kuin
ensimmäisellä kilometrilläkin.

Hermes Specialracer (Erikoiskilpailu)
polkupyörää käyttää sellai*
nen urheilija, joka antaa
arvoa kilpailua varten eri*
tyisesti rakennetulle keveäU
le, vankalle ja erittäin käy=
tunnolliselle kilpailupyöräh
le, jonka ensiluokkaisia omi*
naisuuksia ajaja eri tilanteis*
sa kilpailujen kestäessä voi
käyttää hyväkseen.



Paitsi urheiluvälineenä
on polkupyörä tullut käytännölliseksi ja var*

sin arvokkaaksi myöskin kuljetusvälineenä.
Polkupyörää käytetään kuljetusvälineenä

yhä laajemmalti siitä syystä, että kuljetuskus*
tannukset siten supistuvat mahdollisimman
pieniksi.

Uusmallinen Hermes kuljetuspolkupyörä
on valmistettu aivan uusien, käänteentekevien
periaatteiden mukaan. Se on heti kauppaan
laskettuna joutunut tavattoman kysynnän alah
seksi, joka selvästi osottaa, että myöskin tämä
tyyppi on lajiltaan ihanteellinen.

Hermes
on siis jokamiehen polkupyörä.



Virkistys ja huviajeluun
on Hermes verraton. Se on välttämätön sekä
kaupunkilaiselle että maalaiselle. Kestävänä,
kevytkulkuisena ja luotettavana sillä on juuri
ne ominaisuudet, joita Te vaaditte hyvältä
polkupyörältä.

Hermes on sanalla sanoen todellinen ]oka=
miehen polkupyörä.

Kerran koeteltuna osottautuu se ylivoi*
maiseksi ja tulee omistajansa ystäväksi.

Etsiessänne polkupyörämerkkejä, punnit*
kaa niiden edut Hermeksen etujen rinnalla
ja Te huomaatte, että etsimänne polkupyörä
on juuri

Jokaisen perheenisän, joka haluaa lahjoit*
taa pojalleen tai tyttärelleen keveän mutta
samalla vahvan ja hyvän polkupyörän, on
ostettava meidän erikoisesti tätä tarkoitusta
varten rakennettu

Hermes Se out polkupyörä.
On tärkeää pitää huolta siitä, ettei lapset

liiallisesti rasita lihaksiaan käyttämällä polku*
pyöriä, jotka ovat valmistetut täyskasvuisille.

Meidän Hermes Se out on oivallisin
lastenpolkupyörä.



Korkeapyöräinen, 18904uvun polkupyörä.

1 ämän mallin kehittyminen nykyaikaiseksi
Hermes polkupyöräksi täydellisine rakentein
neen on ilmeinen todistus polkupyöräteolli*
suuden suurenmoisesta kehityksestä.

Hermes=polkupyörä.
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