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HERR-SRORT-CVKEL
l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla
blanka delar starkt förkromade, alla övriga ej emaljerade delar av rost-

fritt material. Pris Fmk 1.600:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel, är byggd i helracertyp, av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad, varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER; Extra l:ma härdat svenskt stål och fabrikat, med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrannt och korrekt arbete, vilket bidrager till »Mo-
nark» cykelns sällsynt lättagång.

STYRLAGER: Svarvade extra I :ma.
FRAMHJULSNAV: Monark N :o 1110 med hävarmsmuttrar.
BAKHJULSNAV: »Novo» racer med hävarmsmuttrar.
STYRE; Racer.
SADEL: Racer extra l:ma spännläder.
PEDALER: Racer typ med tåstöd.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
HJULRINGAR: »Westwood» 28” X 1 1/2”.
STÄNKSKÄRMAR: Smala racermodell.
GUMMIRINGAR; Monark.
BROMS: Dubbelverkande fälgbroms på framhjulet.
FÄRG: Levereras elegant emaljerad i orange, casinoröd eller blå färg med ornament

och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12” mässingspump-patent, väska, mejsel, navnyckel, mutter-

nyckel, vevlagernyckel, reparationsask, oljekanna, putsduk, samt byxfästen medfölja
gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA. AKTIEBOLAGET



HERR-CYKEL
I:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blan-

delar starkt förkromade; alla övriga, ej emaljerade delar, av rostfritt
material. Pris Fmk 1.450:

För kulörta färger tillskott Fmk 50:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER: Extra Irma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbete, vilket bidrager till »Mo-
nark» cykelns sällsynt lätta gång.

STYRLAGER: Svarvade extra Irma.
BAKNAV: »Novo» eller »Torpedo».
FRAMNAV: Monark N:o 1107.
STYRE: ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: extra l;mafjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: »Reform» N :o 1230.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium.
HJULRINGAR: »Westwood» 28” x 1 5/8”.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» I :ma ytterdäck och slangar.
FÄRG : Levereras elegant emaljerad i svart, orange, röd eller blåfärg med ornament och

ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12” mässingspump-patent, väska, mejsel, navnyckel, mutter-

nyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna, putsduk samt byxfästen medfölja
gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET



DAM-CYKEL
l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blanka
delar starkt förkromade, alla övriga, ej emaljerade delar, av rost-

fritt material. Pris Fmk 1.500:

För kulörta färger tillskott Fmk 50: —.

SPECIFIKATION
RAMEN: med förstärkt gaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stål-

rör, mycket noga riktad och justerad varför den trotsar även de största påfrestningar.
VEVLAGER: Extra l:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-

lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbete vilket bidrager till »Monark»
cykelns sällsynt lätta gång.

STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV: »Monark» N:o 1107.
STYRE: Ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: Extra I :ma fjädersadel med dubbla understag.
PEDALER; »Reform» N:o 1232.
KEDJA: Engelskt fabrikat, högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium.
KJOLNÄT: Silkesnät i olika färger.
HJULRINGAR: »Westwood» 28”x1 5/8"
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» yttre däck och slangar.
FÄRG; Levereras elegant emaljerad i svart, orange, casinoröd eller blå färg med

ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" mässingspump-patent, väska, mejsel, navnyckel,

mutternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna och putsduk medfölja
gratis.

NO RDISKA ELEKTRISKA - [AKTIEBOLAGET



H ERR-CVKEL med ballongringar

l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej emaljerade delar, av rostfritt
material. Pris Fmk 1.500:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER: extra l:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbetevilket bidrager till »Monark»
cykelns lätta gång.

STYRLAGER: svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV; »Monark» N :o 1107.
STYRE; ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: extra l:mafjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: »Reform» N:o 1230.
KEDJA: Engelskt fabrikat, högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium.
HJULRINGAR: »Westwood» 26” X 1 3/4”.
STÄNKSKÄRM; Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Ballong 26”x2".
FÄRG: Levereras elegant svart emaljerad, med ornament och ränder, likaså stänkskär-

mar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12” mässingspatent-pump, väska, mejsel, navnyckel, mut-

ternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna, putsduk samt byxfästen med-
följa gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA-AKTIEBOLAGET



D J\ M - C V K E L med ballongringar

l:ma svenskt l/xutförande. 1 års material-och rostgaranti. Alla blanka
delar starkt förkromade, alla övriga, ej emaijerade delar av rostfritt ma-
terial. Pris Fmk 1.550:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER: Extra l:ma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbete vilket bidragertill »Monark»
cykelns lätta gång.

STYRLAGER: Svarvade extra l:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV: Monark N :o 1107.
STYRE: Ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: Extra I :ma fjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: Reform N :o 1232.
KEDJA: Engelskt fabrikat, högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Monark av aluminium.
KJOLNÄT: silkesnät i olika färger.
HJULRINGAR: »Westwood» 26”x1 3/4”.
STÄNKSKÄRMAR; Förlängd framskärm stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Ballong 26” X 2”.
FÄRG: Levereras elegant svart emaljerad med ornament och ränder, likaså stänkskär-

mar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12” mässingspump-patent, väska, mejsel, navnyckel, mut-

ternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna och putsduk medfölja gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA-AKTIEBOLAGET



HERR-CYKEL
l:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade. 1 års
garanti. Pris Fmk 1.250:

SPECIFIKATION

RÅMEN: med förstärkt framgaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER; Extra Irma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbete vilket bidrager till denna
cykels lätta gång.

STYRLAGER: Svarvade I:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV: Prima.
STYRE: Ställbart. Handtag N:o SSS.
SADEL: l:mafjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: »Reform» 1230.
KEDJA: Högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
HJULRINGAR: »Westwood» 28” X 1 5/8”.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: I :ma ytterdäck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant svart emaljerad med ränder, likaså stänkskärmar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel, vevlager-

nyckel, reparationsask, oljekanna, putsduk samt byxfästen medfölja gratis.

NO RDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET



DAM-CVKEL
l:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade. 1 års
garanti. Pris Fmk 1.300:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad, varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER: Extra Irma härdat svenskt stål och fabrikat med slipade kulbanor. Kul-
lagren äro oöverträffade i noggrant och korrekt arbete, vilket bidrager till denna
cykels lätta gång.

STYRLAGER: Svarvade Irma.
BAKNAV; »Novo».
FRAMNAV: Prima.
STYRE: ställbart.
SADEL: I:ma fjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: Reform 1232.
KEDJA: Högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
KJOLSKYDD: silkesnät i olika färger.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Irma ytterdäck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant svart emaljerad med ränder, likaså stänkskärmar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel, vevlager-

nyckel, reparationsask, oljekanna samt putsduk medfölja gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET



HERR-CYKEL med ballongringar

l:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade. 1 års
garanti. Pris Fmk 1.300:

SPECIFIKATION

RAMEN : med förstärkt framgaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad, varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER; Extra l:ma härdat svenskt stål och fabrikat och kulbanor. Kullagren äro
oöverträffade i noggrant och korrekt arbete, vilket bidrager till denna cykels lätta
gång-

STYRLAGER: Svarvade I:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV: l:ma.
STYRE: Ställbart. Handtag N:o 555.
SADEL: I :mafjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: Reform 1232.
KEDJA: Högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
HJULRINGAR: Westwood 28”x1 3/4”.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Ballong 26”x2”.
FÄRG; Levereras svart emaljerad med ränder, likaså stänkskärmar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel, vevlager-

nyckel, reparationsask, oljekanna samt putsduk medfölja gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET



DAM-CVKEL med ballongringar

l:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade. 1 års
garanti. Pris Fmk 1.350:

SPECIFIKATION

RAMEN: med förstärkt framgaffel, är omsorgsfullt byggd av högsta kvalitet, heldragna
stålrör, mycket noga riktad och justerad, varför den trotsar även de största påfrest-
ningar.

VEVLAGER: Extra Irma härdat svenskt stål och fabrikat och kulbanor. Kullagren äro
oöverträffade i noggrant och korrekt arbete, vilket bidrager till denna cykels lätta
gång.

STYRLAGER: Svarvade l:ma.
BAKNAV: »Novo».
FRAMNAV: l:ma.
STYRE: Ställbart. Handtag N:o 555.
SADEL: hmafjädersadel med dubbla understag.
PEDALER: Reform N:o 1232.
KEDJA: Högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
KJOLSKYDD: silkesnät i olika färger.
HJULRINGAR: Westwood 28”x1 3/4”.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Ballong 26”x2”.
FÄRG; Levereras svart emaljerad med ränder, likaså stänkskärmar och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel, vevlager-

nyckel, reparationsask, oljekanna samt putsduk medfölja gratis.

NORDISKA ELEKTRISKA-AKTIEBOLAGET



TRANSPORTCYKEL
N:o 1

Pris på begäran

NORDISKA ELEKTRISKA. AKTIEBOLAGET



TRANSPORTCYKEL
N:o 2

Pris på begäran

NORDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET



TRANSRORTCVKEL
N:o 3

Pris på begäran

N O RDISKA ELEKTRISKA - AKTIEBOLAGET





NORDISKA ELEKTRISKA AB
HELSINGFORS

Filial: VII PURI, Torkelsgatan 8

TELEFONER:
Växel 20 651 HELSINGFORS

Installationsmaterial;
Elektr. material, isolatorer och krokar,
kablar, lampor, telefonapparater, ring-
ledningsmaterial, kwh-måtare, mätar-
tavlor och värmeapparater, Pfalzgraf
ackumulatorer, Hellesen batterier, Dai-
mon lyktor m.m. (Efter kontorstid
27 893)

Belysningsmaterial:
Hem-, ytter-, sjukhus- och fabriks-
armaturer (Efter kontorstid 27893)

Maskiner:
Motorer, elektr. borrar och -hammare,
ventilatorer, mätinstrument, kylanlägg-
ningar, värmeapparater, British Insula-
ted Cables Ltd’s produkter m.m. svets-
ningsaggregat, kondensatorer, likrikta-
re, kablar och asbestledningar. (Efter
kontorstid 32893)

Högspänningsanordningar:
Transformatorer, strömbrytare, från-
skiljare, säkerheter m.m. Compagnie
Générale d’Electricité S.A’s produkter,
Cie Générale d’Eléctro-Ceramique’s
motor- och hängisolatorer m.m. (Efter
kontorstid 32 893)

Hiss- och Neon-avd.: (32 893)
Neon-ljusreklamer, ljussignalapparater,

Graham - Brothers - hissar. Hiss- och
Neon service (Efter kontorstid 73 387;

Radio-avd.:
Tefag och Ekco radioemottagare, radio-
tillbehör, störings-skyddsapparater,
högtalare, förstärkare och automatiska
radiogrammofoner. (Efter kontorstid
31031)

Grammofonavd.:
Odeon- och Parlophon representation,
grammofoner, nålar, apparater för åter-
givning av grammofonmusik. (Efter kon-
torstid 27 070)

Cykelavd.:
Monark och PSO cyklar. (Efter kon-
torstid 27 893)

Kassa, reskontra och fakturering
Kontorschef (32 046)

Verkställ, direktör O. Rokkanen
direkt ledning 26486

Lager:
Landsortsexpedition (32 918)
Stadsexpedition (32707)

Verkstad, Butik (27 070)

VII PURI

Försäljningsavd. och lager 4 240 Föreståndare 4 242

TILGMANNS TRYCKERI, HELSINGFORS 1936


