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MIESTEN MATKAILUPYÖRÄ
l:ma ruotsalaista loistovalmistetta. Yhden vuoden ruoste- ja aine-
takuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut, muut emaljoimat-
tomat osat ruostumatonta metallia. Smk. 1.600:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: Erittäin huolellisen valmistuksen ja tarkistuksen ansiosta erikoisen kes-
tävä.
Kilpa-ajopyörämallia, vahvistetulla haarukalla, avoimilla haarukan päillä.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla.
Kiitos voittamattomien kuulalaakerien sekä huolellisen työn, nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma.
ETURUMPU: »Monark» 1110 siipimuttereilla.
TAKARUMPU: »Novo» N:o 1146 siipimuttereilla, ja kahdella hammasrattaalla.
OHJAUS; Kilpa-ajopyörän.
ISTUIN; Kilpa-ajopyörän, erittäin kestävää nahkaa.
POLKIMET: Kilpa-ajopyörän mallia, jalanpitimillä.
KETJU: Englantilainen, extra l;ma.
KETJUSUOJA: Alumiinia.
VANTEET: VVestvvood-mallia. 28" x 1 3/8".
KUMIRENKAAT; »Monark», 28"x1 1/2".
JARRUT: Etupyörään vaikuttava käsijarru.
VÄRI: Toimitetaan hienosti emaljoituna, oranssin, kasinopunaisin tai sinisin värein,

ornamentteineen ja raitoineen. Samoin myös lokasuojat ja vanteet.
LISÄVARUSTEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, nahkainen työkalu-

laukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, keskiöavain, kuminkorjausrasia,
öljykannu, puhdistuskangas sekä housunpitimet maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



MIESTEN POLKUPYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Yhden vuoden ruoste-
ja ainetakuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut
emaljoimattomat osat ruostumatonta metallia. Smk. 1.450:

Värillisten lisähinta Smk. 50:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta luok-
kaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen ansiosta
kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla.
Kiitos voittamattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä
pyörät ovat erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT; Sorvatut, extra l:ma.
TAKARUMPU: »Novo» tai »Torpedo».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N:o SSS.
ISTUIN: Extra l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET; »Reform» N:o 1230.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark».
VANTEET; »Westwood» mallia 28"x15/8".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit 28" x 1 3/4".VÄRI: Runko mustaksi, kasino-punaiseksi, oranssin väriseksi tai siniseksi emal-

joitu kultaornamentteineen ja raitoineen samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, pumpunpidin, nahkainen työ-

kalulaukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiö-
avain, öljykannu, puhdistuskangas sekä housunpitimet maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



NAISTEN POLKUPYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Yhden vuoden ruoste-
ja Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut
emaljoimattomat osat ruostumatonta metallia. Smk. 1.500:

Värillisten lisähinta Smk. SO:

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: Vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta

luokkaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen an-
siosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos voitta-
mattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma.
TAKARUMPU: »Novo» tai »Torpedo».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N:o 555.
ISTUIN: Extra l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark».
VANTEET: »Westwood» mallia 28"x1S/8".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit 28 X 1 3/4.
VÄRI: Runko mustaksi, kasino-punaiseksi, oranssinväriseksi, tai siniseksi emaljoitu

kultaornamentteineen ja raitoineen, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvi-

taltta, rumpuavain, vaihtoavain, kumikorjausrasia, keskiöavain, öljykannu, puh-
distuskangas maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



MIESTEN POLKUPYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Yhden vuoden ruoste-
ja ainetakuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut
emaljoimattomat osat ruostumatonta metallia. Smk. 1.500:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: Vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta
luokkaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen an-
siosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos voitta-
mattomien kuuialaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma,
TAKARUMPU; »Novo» tai »Torpedo».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N;o 555.
ISTUIN: Extra l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark».
VANTEET: »Westwood» mallia 26"x 13/4".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT: Pallorenkaat 26"x2".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu kultaornamentteineen ja raitoineen, samoin myös

lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvi-

taltta, rumpuavain, vaihtoavain, kumikorjausrasia, keskiöavain, öljykannu, puh-
distuskangas sekä housunpitimet maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



NAISTEN POLKUPYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Yhden vuoden ruoste- ja
ainetakuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut
emaljoimattomat osat ruostumatonta metallia. Smk. 1.550:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta
luokkaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen
ansiosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla.
Kiitos voittamattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä
pyörät ovat erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma.
TAKARUMPU; »Novo», tai »Torpedo»."
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N:o 555.
ISTUIN: Extra l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark».
VANTEET: »VVestvvood» mallia 26"x13/4".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: Pallorenkaat 26"x2".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu kultaornamentteineen ja raitoineen, samoin myös

lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, pumpunpidin, nahkainen työ-

kalulaukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiö-
avain, öljykannu, puhdistuskangas maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



MIESTEN POLKUPYÖRÄ

ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Kaikki kiiltävät osat vahvasti
kromioidut. Yhden vuoden takuu.

Smk. 1.250: -

OSIEN SELOSTUS

RUNKO; vahvistetulla haarukalla. Erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta
luokkaa, vedettyä teräsputkea, erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen an-
siosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos'voit-
tamattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut l:ma.
TAKARUMPU: »Novo».
ETURUMPU: Irma.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat l:ma Nro 555.
ISTUIN: Irma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» Nro 1230.
KETJU: Korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia.
VANTEET: »VVestvvood» mallia 28"X 15/8"
LOKASUOAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT: uiko- ja sisäkumit. 28" x 1 3/4".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu raitoineen samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, messinkinen pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvi-

taltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu sekä
puhdistuskangas maksutta.

POHJOISMAINEN SAHKÖ-OSAKEYHTIÖ



NAISTEN POLKUPYÖ ITÄ

Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Yhden vuoden takuu. Kaikki

kiiltävät osat vahvasti kromioidut.
Smk. 1.300:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: Vahvistetulla haarukalla. Erittäin' huolellisesti rakennettu, korkeinta
luokkaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen an-
siosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos voitta-
mattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut l:ma.
TAKARUMPU; »Novo».
ETURUMPU: l:ma.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat N:o 555.
ISTUIN: I:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alusvahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia.
VANTEET: »VVestvvood» mallia 28"x15/8".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO; Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: l:ma uiko- ja sisäkumit 28" X 1 3/4".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu raitoineen, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, messinkinen pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvitaltta,

rumpuavain, vaihtoavain, .kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu sekä puhdistus-
kangas maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ- OSAKEYHTIÖ



MIESTEN POLKUPYÖRÄ
Pallorenkailla. Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Yhden vuo-
den takuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut.

Smk. 1.300: -

OSIEN SELOSTUS

RUNKO; Vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta
luokkaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen an-
siosta kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ: Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos voitta-
mattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn, nämä pyörät ovat
erittäin keveät ajaa.

OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma.
TAKARUMPU: »Novo».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N:o 555.
ISTUIN: l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alavahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N :o 1230.
KETJU: Korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia.
VANTEET; »VVestvvood» mallia 26"x1 5/8".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa,
KUMIRENKAAT: Pallorenkaat 26"x2".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu raitoineen samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen patentti-pumppu, nahkainen työkalulauk-

ku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kumikorjausrasia, keskiöavain, öljy-
kannu sekä puhdistuskangas maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ- OSAKEYHTIÖ



NAISTEN POLKUPYÖRÄ
Pallorenkailla. Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Yhden vuo-
den takuu. Kaikki kiiltävät osat vahvasti kromioidut

Smk. 1.350:

OSIEN SELOSTUS

RUNKO: Vahvistetulla haarukalla, erittäin huolellisesti rakennettu, korkeinta luok-
kaa, vedettyä teräsputkea. Erittäin huolellisen ja tarkan tarkistuksen ansiosta
kestää tämä runko ankarimmatkin rasitukset.

KESKIÖ; Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuilla kuularadoilla. Kiitos voitta-
mattomien kuulalaakerien sekä huolellisen ja tarkan työn nämä pyörät ovat

erittäin keveät ajaa.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut extra l:ma.
TAKARUMPU: »Novo».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark» N:o 555.
ISTUIN: l:ma jousi-istuin kaksinkertaisine alavahvikkeineen.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
VANTEET; »Westwood» mallia 26" x 15/8".
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT; Pallorenkaat 26" x 2".
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu raitoineen samoin myös lokasuojat ja vanteet.
TARPEET: Soittokello, 12" messinkinen patentti-pumppu, nahkainen työkalulaukku,

ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu,
sekä puhdistuskangas maksutta.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



TAVARAN KULjETUSPYÖRÄ

N:o I

Hinta kysyttäessä

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



TAVARANKULJETUSPYÖRÄ
N:o 2

Hinta kysyttäessä

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



TAVARAN KULJETUSPYÖRÄ
N:o 3

Hinta kysyttäessä

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ





POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OY
HELSINKI

Sivuliike: VIIPURI, Torkkelinkatu 8

PUHELIMET:

Vaihde 20651 HELSINKI:
Sähkötarvikeosasto:

Sähkötarvikkeet, eristimet ja koukut,
kaapelit, lamput, puhelimet, soittojohto-
tarvikkeet, kVVh-mittarit, mittaritaulut
keitto- ja lämpökojeet, Pfalzgraf-akku-
mulaattorit, Hellesen-paristot, Daimon-
lyhdyt y.m. (Konttoriajan jälkeen
27 893)

Valaistuskalusteet:
Koti-, uiko-, sairaala- ja tehdasvalaisimet
y.m. (Konttoriajan jälkeen 27 893)

Koneet;
Moottorit, sähköporat ja -vasarat, tuu-
lettajat, mittauskojeet, jäähdytyslaitteet,
lämpökojeet, British Insulated Cables
Ltd:n valmisteet m.m. uuttauskoneet,
kondensaattorit, tasasuuntaajat, kaapelit
ja asbestijohtimet (Konttoriajan jälkeen
32 893)

Suurjännitelaitteet;
Muuntajat, kytkimet, eroittimet, varok-
keet y.m., Compagnie Generale d'Elect-
ricite S. A;n valmisteet, m.m. Cie Ge-
nerale d’Electro-Ceramique’n moottori-
ja riippueristimet y.m. (Konttoriajan
jälkeen 32 893)

Hissi- ja Neon-osasto: (32 893)
Neon-valomainoslaitteet, valomerkin-
antolaitteet, Graham-Brothers-hissit.
Hissien ja Neon-kilpien hoito (Konttori-
ajan jälkeen 73 387)

Radio-osasto:
Tefag ja Ekco-radiovastaanottajat, radio-
tarvikkeet, häiriönpoistolaitteet, kova-
ääniset, vahvistajalaitteet ja radiogramo-
foniautomaatit (Konttoriajan jälkeen
31 031)

Gramofoniosasto:
Odeon- ja Parlophon-levyjen edustus,
gromofoonit, neulat, gramofoonimusii-
kin radiotoistolaitteet (Konttoriajan jäl-
keen 27 070)

Kassa, reskontra ja laskutus
Konttoripäällikkö (32 046)
Toimitusjohtaja O. Rokkanen

suora johto 26 486

Varasto:
Maaseutulähetykset (32 918)
Kaupunkilähetykset (32 707)

Työpaja
Myymälä (27 070)

VIIPURI

Myyntiosasto ja Varasto 4 240 || Johtaja 4 242

TILGMANNIN KIRJAPAINO, HELSINKI 1936


