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~Cromi-molybcleeni-metalliseos, elliptiset haarukkaputket ja kartiomaiset runkoputket ovat vuosien yhteistyössä mai-
neikkaimp~en italialaisten tutkimuslaboratorioiden kanssa saavutettuja tuotekehittelyn tuloksia entistä kevyempien ja
estävämpien runkoputkistojen tekemiseksi, joista esimerkkinä SLX-putkisto, jonka avulla maailmalla menestystä ovat
iittäneet suuret mestarit, Gimondi, Hinault, Merckx, Saronni, LeMond...

olumbuksen laajasta runkoputkivalikoimasta löytää omansa niin ammatti-
pyöräilijä kuin amatööri- ja retkipyöräilijäkin.

A r

._~ ~~,..

Rossin-runkovalikoi ~~=~ -- - = =~ ~~~ ~ - ..'
vat Columbus SLX- ~a SL- ca
Falk-runko.

Rosin maantiepyörän runl<ojen painot haa- Rossin ratapyörän runkojen painot ha.a.ru- Rossin runl<ojen kierteet ja mitat niissä käy-
rukoineen (58 cm): koineen (58 cm): tettäville komponenteille:
Columbus SLX, 2,85 kg, Columbus SL, 2,8 kg, ovh. alkaen 2990 mk Ohjainlaakeristo ~s 25,4 x 24 F
ovh. alkaen 3450 ml< Keskiö ~ 36 x 24 F
Columbus SL, 2,8 kg, ovh. alkaen 2700 mk Istuinkannatin ~ 27,2 mm (Falk-rungossa
Falk, 3,3 kg, ovh. alkaen 1 120 mk ~ 26,4 mm)

Ohjainl<annatin s~ 22,2 mm

COLUMBUS PUTKISARJAT MAT~R~AALI PAINO

MS - "multishape" erikoismuatailtu
ammattilaisille kromimalybdeeni 1.965 g

SLX - "superbutted" vahvistettu
ammattilaisille kromimalybdeeni 1.959 g

SL -Universal-malli, vahvistettu
keveille heille kromimol~tadeeni 1.925 g

SPX - "superbutted" vahvistettu
ammattilaisille, kArkeisiin kromimalybdeeni
runkamalleihin, aika-ajoon 2.325 g

SP -korkeat rungot, vahvistettu
epätasa.i~ille teille kromimal~rbdeeni 2.295 g

PL - keveille radoille kromimal~rbåeeni 1.845 g

PS - Sprint~i/GP- vahvistettu
kilpailuihin kromimAlyfadeeni 2.255 g

RECQRD -radalle ennätys-
kokeisiin kromirnalybdeeni 1.610 g

KL -maantielle, aika-ajoon vahvistettu
kromimol~bdeeni I.b70 g

GT - retkipyöriin, vahvisxettu
suurempi joustavuus kromimol~bdeeni 2.257 g

MATRIX - va~tiville vahvistettu
pyöräilijöille kromimolybdeeni 2.190 g

AELLE AR - kau~unkiajoon mang./hi~literäs 2.745 g

AEL~.~R - amaxööri- vahvistettu
pyöräili~älle mang./hiiliteräs 2.257 g

AELLE -amatööri-, retki- ja
pä~vittäispyöräili~älle mangJhiiliteräs 2.345 g

C&C-A - miesten ammattilais- vahvistettu
ten ta~~dem kramimalybdeeni 4.980 g

C&C-B - miesten ja naisten
tandem-retkipyörä

vahvistettu
kromimAl~rbdeeni 2.580 g

OR - maastoon,
kovaan kä~rttöön

vahvistettu
kromimal~rbdeeni 2.580 g

TRA.MPQ I-BMX -ammatti-
laiskilpailuun

vahvistettu
kromimolybdeeni 2.200 g

TRAMPO 2-QMX -kilpailuun krom~molybdeeni 2.245 g

TR,AMPO 3-SMX - vapaa-aikaan mangy./hiiliteräs 2.245 g

2

(Paino 53 cm runkakprk~~delle)

Rungon korkeus mitattu kuvan osoitt~.m~,lla
tava.l la.

Ovh. 22.500 mlc

Vuonna -83 tapahtui pyöräurheilussa mullistava välinek~hitys. Näkyvimmät ja merkittävimmät uudistukset olivat pyö-

rän runkomalli, linssikiekat, "häränsarvi"-mallinen ohjau~stanko ja pienempi — 24" ja 26" — etupyörä. Pyörä saatiin mata-

lammaksi, jolloin ilmanvastus pieneni. Myös akseliväliä lyhennettiin siirtämällä takapyörää ete~np~in, mikä joukkue-

ajossa pienentää kokonaisilmanvastusta. Nämä tekijät parantavat tulosta jopa useita minuutteja tavallisiin pyöriin ver-

rattu n a.
Suomen maajoukkue käyttää Rossin Futura CX 4 pyöriä samoin kuin Turun Urheiluliiton Suam~n joukkueajomestaruu-

den voittanut joukkue.

Runko: Columbus SLX Jarrut: Campagnolo Super Record
Pyärät: ns. linssilciel<ot lentol<onel<evytme- Renkaat: Clement
tallia (Avional), liitoslcohta yhdistetty van- Ketjut: Regina Extra CX

teella (Pat. Silva.-men.) Vapaaratas: Regina CX, 5-lehtinen
Kammet: Campagnolo Super Record Satula: Super Turbo ~
Rattaat: Campagnolo Super Record Ohjaintanlco: Cinelli
Keslciö: Campagnolo Super Record ~hjainlcannatin: Cinelli
Vaihteet: Campagnolo Super Record



Ovh. 8.300 mk
Takana levykiekko Silva, ovh. 1 1.900 mk

•• ••

Runko: Columbus SLX,
Etu- ja takakiekko: vanne Aubisque,
napa Gipiemme Special
Renkaat: Wo I be r Pro S P
Vaihteet: Gipiemme Cronospecial
Takaratas: Maillard Compact
Ketjut: Sedis, kullan värinen
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Gipiemme Cronospecial

Polkimet: Gipiemme Special
Varvasraudat: Cinelli
Varvasraudan remmit: Cinelli
Jarrut: Gipiemme Cronospecial
Istuin: Selle Royal Prestige
Istuinl<annatin: Gipiemme Special
Ohjainlaakeristo: Gipiemme Cronospecial
Ohjaintanko: Cinelli 66
Ohjainkannatin: Cinelli I/A

Ovh. 1 3.500 mk
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' • ~,,, .

_y

,.

•o ••

Runko: Columbus SLX, kulmikas Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Etu- ja takakiekko: vanne Nisi, Campagnolo Super Record
napa Campagnolo Record Polkimet: Campagnolo Record
Renkaat: Clement Jarrut: Campagnolo Super Record
Vaihteet: Campagnolo Super Record Istuin: Turbo
Takaratas: Regina CX Istuinkannatin: Campagnolo Super Record
Ketjut: Regina CX Ohjainlaakeristo: Campagnolo Super

Record
Ohjaintanko: Cinelli EXA

~~ _ Ohjainkannatin: Cinelli I /A
~ uomapullo: Rosin
~.~~- ..

~~-= --Y-~-~ - ~
...

Väri: Tummanharmaa/valkoinen
~ Runkokorkeudet: 55 — 62 cm, muut.`~~

~,, ~ ~ korkeudet tehdastoimituksina Italiasta.

Ovh. 6.400 mk

Runko: Rossin Columbus SL
Etu- ja takakiekko: vanne Arc En Ciel,
napa Gipiemme White Laser
Renkaat: Wolber Strada
Vaihteet: Gipiemme White Laser
Takaratas: Maillard Compact
Ketjut: Sedis hopean värinen
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Gipiemme White Laser
Polkimet: Gipiemme White Laser
Varvasraudat: Cinelli
Varvasraudan remmit: Cinelli Super
Jarrut: Gipiemme White Laser
Istuin: Selle Royal Prestige
Istuinkannatin: Gipiemme White Laser

Ovh. 1 3.500 mk

Runko: Columbus SL
Etu- ja takakiekko: vanne Fiamme,
napa Campagnolo Record
Renkaat: Vittoria
Vaihteet: Campagnolo Super Record
Takarattaat: Regina CX
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Campagnolo Super Record,
laakeristo Nuovo Record
Polkimet: Campagnolo Record
Varvasraudat ja remmit: Cinelli
Jarrut: Campagnolo Super Record
Ohjainlaa.keristo: Campagnolo Super
Record
Ohjaintanko: Cinelli
Ohjainkannatin: Cinelli

•• ••

Ohjainla.akeristo: Gipiemme White Laser
Ohjaintanko: Cinelli 66
Ohjainkannatin: Cinelli I /A
Kädensijanauha: Rossin PVC
Pumppu: HP Zefal
)uomapullo: Rossin
Runkokorkeudet: 5 I — 65 cm
Värit tummansininen, vaaleansininen ja
valkoinen.

•• ~•

Kädensijanauhat: Cinelli
Pumppu: Silca
Väri: helmenharmaa.
Runkokorkeudet: 55, 56 ja~7cm, muutkor-
keudet tehdastoimituksina Italiasta.

Iq~

~'
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Etu- ja takakieLcl<o: Vanne Wolber Vaihteet; Gipiemme Cronosprint Economic
Arcenciel, napa Maillard 600 CX Ta{<arattaat: Maillard Atom
Renkaat: Wolber Strada Ketjut: Sedisport

6

Kampi-, ratas- ja I<eskiösarja:
Gipiemme Cronosprint Economic
Poll<imet: Gipiemme Classic
Jarrut: Gipiemme Cronosprint Economic
Istuin: Selle Royal Futura
Istuinkannatin: Selle Royal
Ohjainlaal<eristo: Gipiemme Cronosprint
Economic
~hjaintanko: Cinelli 66
~hjainkannatin: Cinelli I /A
Kädensijanauhat. Rossin
Pumppu: SKS
Runkokorkeudet: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
ja 64 cm. Huom! Runkokorkeulcsissa 50, 52
ja 54 cm eturattaat 50/42z, takarattaat 16-
21 z, muissa runkokorkeuksissa eturattaat
52/42z, takarattaat 13/23z.
Värit: Sini-valkoinen ja puna-valkoinen

,.

Cronospecial Multiasse olkimet
Epälcesl<o-poljinal<seleillavoidaan säätääpol-
kim~n pail<I<aa ±2,5 mm. Tarvitset vain Ica.ksi
kampipituutta 167,5 ja 172,5 mm pituiset
niin Mul~iasse-pollcimilla voit laajentaa Icäyt_
töalueen I b5 mm:stä 175 mm:iin eli viiden
kampipituuden alueella.

Ovh. b30 ml< pari

Sama poljin ilman säätö-
mandollisuutta:
Cronosprint, ovh. 320 ml<
Cronospecial, ovh. 5 30 mk

• • •

u~ u as ua u~ u~ e .. .. ..

Gipiemme on onnistunut jatkuvasti tuottamaan uusia laadukkaita sarjakokonaisuuksia, joihin luottavat monet huiput,

kuten ratapyöräilijä Tony Doyle, maailmanmestari ammattilaisten takaa-ajossa -$6 Coloradossa, monet amr~atti~ais- ja
maajoukkueet sekä urheiluseurat ympäri Eurooppaa.
Täydellisillä maantie-, rata- ja cross-sarjoillaan Gipiemme tyydyttää yhä suurempia käyttäjäryhmiä. Gipiemmen tavoit-

teenaonkin tuottaa nykyaikaista tekniikkaa ja luotettavaa laatua kohtuuhinnalla kaikkien eri pyöräiiymuotojen hyväk-

si.
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Gipiemme Cronosprint Economy (I )
Osoituksena, ettei Icilpapyörän välttämättä
pidä tulla Icalliilcsi, on Gipiemmen edullinen
Economic-sarja.
Jarrusarja, ovh. 285 ml<
Kampi-, ratas- ja I<eslciösarja, ovh. 640 mk
Kammet 170 mm, rattaat 42/52z, kuulape-
sien !<ierre as 36 x 24F
Ohjainlaal<erisarja, kierre ~s 25,4 x 24F,
ovh. 143 ml<
Vaihdesarja, ovh. 270 ml<
Edulliseen Gipiemme Cronosprint Econo-
my -sarjaan kuuluvat seuraavat Crono-
sprintClassic -osat:
Poll<imet: ovh. 137 ml<
Napasarja, 36-reilc., ovh. 265 ml<
Istuinlcannatin, ~a 26.4, 27 ja 27.2 mm,
ovh. 142 ml<
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Gipiemme Cror~ospecial (2)
Sarja, jossa on käytetty parhaimpia saatavis-
sa olevia materiaaleja ja jossa on onnistuttu
tehol<I<aasti saavuttamaan kestävyys, Keveys
ja aerodynaamisuus.
Sarjal<ol<onaisuus, josta Gipiemme on syys-
tälci n ylpeä.
Jarrusarja, ovh. 1030 ml<
Kampi- ja ratassarja, ovh. 755 mlc
Kampien pituusvaihtoehdot: 165, 167.5,
170, 172.5 ja 175 mm, rattaat 42/52z.
Kesl,iösarja, ovh. 250 mlc
Kierrevaihtoehdot: ~a 36 x 24F, M 35 x I ja
1,370 x 24 T.p.i.B.S.0

Tunturipalvelun Rossin-pisteestä
saat myös Campagnolo Super Record-
jaVictory-sarjoja.

Gipiemmellä täydellinen
poljinvalikoima

Uuden Multiassen, Cronospecialin ja Cro-
nosprintin lisäksi Gipiemmellä on perintei-
set mallit sekä rata- että maantieajoon. Gi-
piemmen paremmuus polkimissa perustuu
Kestävyyteen. Akseli on eril<oisterässeosta,
runko päällystetty anodisoidulla Icevytme-
tallilla. Gipiem~men Icorr~ponenteissa on tun-
nistusnumero, joka todistaa niiden allcupe-
rän ja takaa näiden teknis-laadullisen testin
läpäisyn.
Kail<I<i Gipiemme-pollcimet 9/ 16" x 20E-
Iciertein.

Gipiemme Special, ovh. 320 ml<
Gipiemme Classic, ovh.~ 137 mlc

Ohjainlaalcerisarja, Icevytmetallia,
ovh. 259 mlc
Kierrevaihtoehdot: ~a 25,4 x 24F, M25 x I ja
" x 24 T.p.i.B.S.0
Pollcirr~et, ovh. 530 ml<, sisältää varvasl<ou-
I<ut ja remmit.
Vaihdesarja, ovh. 795 ml<
Gipiemme Cronospecial -laatusarjaan Icuu-
luvat seuraavat GIPIE~IME SPECIAL
-osat:
Istuinlcannatin, ~a 26.4, 27, 27.2, ovh. 217 ml<
Napasarja, 28-, 32- ja 36-reil<., ovh. 470 ml<
Pollcimet, ovh. 320 rnlc
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GIPIEMME WHITE LASER (3)
Uutuussarja, jossa Gipiemme tarjoaa perin-
teisen I<iillotetun I<evytmetalliosan rinnalle
vallcoisel<si maalatun vaihtoehdon.
Vaihdesarja, ovh. 325 ml<
Jarrusarja, ovh. 630 mlc

`~' -~ Kar~npi- ja ratassarja, ovh. 600 ml<,,~<:,
kammet 170 mm, rattaat 42/52z.
~lapasarja, 36-reilc., ovh. 305 ml<
Ohjainlaal<erisarja, Kierre ~s 25,4 x 24F,

~~' ovh. 170 ml<
~~ Istuinl<annatin, ~a 27 ja 27,2 mm, ovh. 166 ml<

Poll<imet, ovh. 154 mlc
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Cinellin ohjaintangot ovat kylmänä tai- Cinellin ohjainkannattimet ovat kevyt- ,, ~ ~ °~
vutettua, vedettyä ja saumatonta erikoisalu- metallia, Cinellin tinkimätöntä laatua. -~..,~~ r 1_ J•

~ `

miinia. Tangon keskiosa vahvistettu. ~ ~
Malli I /A, maantieajoon, 73° kulma, etu- - ~ ;'

Champione del Mondo N166, syvä malli ulottuvuudet 80 — 130 mm, ~ 22 ja 22,2 mm. _ ̀ ~
•:~c: ...

maantieajoon. Leveydet 40 ja 42 cm, OWh. kirkkaana 149 mk, mustana 152 mk , ,_ ~ ~ ~~ ~ '~ ~~ . ~,~ :: ~.t,k ;- t~;,~;
ovh. 122 mk ~'' ~ _ ~ ~,~,'

Malli I /Record, maantieajoon, 73° kulma, ~ ~ ~"~='~..
Giro de Italia M64, maantieajoon. etu-ulottuvuudet 95 — 130 mm, ~ 22 ja 22,2 :-` ~ ~~.~~~ ~-z ~. .
Leveydet 38 ja 40 cm, ovh. 122 mk mm. Patentoitu Iciinnitysmekanismi. == `~ -~ -~- ~t _,~ ; ~'

Ovh. kirkkaana 239 mk, mustana 245 mlc ~ ' & r `~ 4s

Criterium M 65, kortteli- jaaika-ajoon. Uutuus
Leveys 40 cm, ovh. 122 ml< Malli 2A, rata-ajoon, 65°kulma, etu-ulottu- Kädensijanauhasarja Cinelli

vuodet 100 — 130 mm, ~s 22,2 mm. Korkkia, värit valkoinen, sininen ja punai- ~
Pista M67, rata-ajoon. Ovh. kirkkaana I67 mk nen. Ovh. 75 mk _ - ---
Leveys 39 cm, ovh. 134 ml<

•• • • • •• • •• •• • ••

a ensi ~nau o~ a vary as a ~ m~ a ~
.. ..

i ~ oriin _._ .. _ _ r.~~ _:;
• ITAL ~~P RT ~~.~--~ _= __:

s ~

~ ~ , ~,-r
r

~; - tee :A

...~' 
~.Velox 85 ~. ~~ ~- ,

,, Tarrakangas, pituus 2,5 m. _~ ,-- ~,. ~..._~ Väri musta. ~ 
., 

r ~ . '... 
...

.. ... r ~: ~~; Ovh. I I mlc -~ ,.,..,
~.,

"~ `~,.,,,~,~ ,~ f.
.~„~ ~,
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Velox 83 kädensijanauhasarja
Tarralcangas, väri musta. ~ ~-~,~ ~,-. _._

Rossin kädensijanauh~sarja Velox Tressomouss 94 Ovh. 23 mk t' ~ ~ '~~-:-.~ ~.. ~.
PVC-muovia, pehmustettu. Joustopohjainen I<angastarra. "~
Värit: musta, valkoinen, unainen ja sininen. Väri musta. Gipiemme kädensijasarja ~ 1_'~,~ ~ `;

P
Ovh. 24 ml< Ovh. 62 mk/pari Pehmustetut.

Ovh. 47 mlc

Rossin Columbia kädensijanauhasarja Velox Tressnuple 302
Säämislcäjäljitelmää. 100 %puuvillaa, pituus 2,5 m. Kädensijatulpat

Värit: musta, valkoinen, punainen ja sininen. Väri musta. Expander-kiinnitys, materiaali kumia. r, ~~

Ovh. 38 mlc Ovh. 17 mlc Värit: musta, valkoinen, sininen, punainen, ",.~.. _.._ .~
vihreä. _ y 1
Ovh. 3,50 mlc/Icpl ~--
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Castellin Yhermodress asuste myötäilee ihoa kuin silkki, on kevyt kuin lycra, pi~
tää lämpimänä kuin villa.
Aerodynaar~nisesti ja anatornisesti loppuur~ asti suunniteltuna ja leikattuna
Thermodress pyöräilyasu vähentää merkittävästi ilmanvastusta, on joustava ja
miellyttävä pitkäaikaisessakin suorituksessa, kaikissa sääolosuhteissa Castellin
värikkäissä Thermodress asusteissa on helppo voittaa!

..
r. ~ Thermodress Pro Team amrr~attilais-
' paita

Eri ammattilaistallien väreissä.
~ Tuotenro alk. 752.141.12 lyhythihainen,

ovh. 325 mlc r
1 Tuotenro alk. 752.160.12 pitl<ähihainen, "'° '~

ovh. 370 mk
-~

J
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Suomen P öräil liitto suositte- ~~'~ ~~ ~ ~ `'~~: `~ ~ ~~ ~y y .~~.. ~. , lr~ ,~` 1
lee Castellin kilpapyöräasuja. , ? ~ ~ ''`~~r `~~ .~, ,.

a {` ~f
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Therr~odress Deir~nos kilpapyöräilijän
paita
Tuote~nro alk. 752.143.12 lyhythihainen,
ovh. 315 mlc
Tuotenro allc. 752.157.12 pitkähihainen,
ovh. 360 ml<
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-~ -- ~ Castelli Colorado kilpapyöräilijän
. ~ paita (3)

,, ~~ ~~~ ~` Paidassa pyöräilyn MM-I<isatunnus, 1986
~I, ~ World Championships Colorado.

Tuotenro allc. 752.141.22, ovh. 315 mlc
~~s~ ,-'~ Thermodress Samos kilpapyöräilijän

~F paita (I) __ _ . _ _
Tuotenro all<. 752.145.12 lyhythihainen

f~ ovh. 315 m l<
Tuotenro allc. 752.159.12 piticähihainen

~, ovh. 360 mlc ~~ ~"° ~-~;, -
i - - k

.~Y:' r ̀.: '~
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Thermodress Solaris kilpapyöräilijän HENGITTÄVÄ THERMODRESS
haita (2) 72 %polyamidin, 28 % triasetaattia
Tuotenro all<. 752.131.12 lyhythihainen,
ovh. 255m1c Kilpapyöräilijät arvostavat Thermo- ~ ~ -~"
Tuotenro alle. 752.136.12 piticähihainen, dress-asusteissa erityisesti niiden toi-
ovh. 280 ml< mivuutta kaikissa sääolosuhteissa.

Kylmällä ilmalla Thermodress tuntuu
iholla lämpimältä ja lämpimällä ilmal-
laviileältä. Thermodress hengittää jo-
pasateella jakuivuu erittäin nopeasti.

i

I

~~

•
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cast~llin joustavat I<ilpapyöräilijöiden hou-
sut ovat 76 % polyamidia ja 24 %lycraa.
Joustava m~.teriaali oikein mitoit~ttuna an-
taa t~~lAlcselcsi täysin vartaloa myötäilevän
asun ja tämä minimoi ilmanva,stuksen. Ja
vauhti I<i i htyy.

Castellin I<ilpapyöräilijän housut ovat elasti-
sia, lahlc~iden pituus vaihtelee aivan lyhyestä
po~~ri- tai nillcicapitu~teen.
Valittavana on myös haalarima.11eja tni housu-
ja, joissa on haa.ralciila.

s

Castelli-asujen kokojen vastaavuus ',,
(italial.) (unsex) ~~_

XS Tuot~nro 752.330.19, ovh. 215 ml< (5)
Säämislcähaaralciila, yhd~nlcoon.2 S

~;3 M .~~
4 L Castelli Promotion kilpapyöräilijän j~

5 XL paita (4) - ~'

6 XXL Materiaali 100 %polyester. ~ ,

7 XXXL Tuotenro all<. 752.100.1 I, ovh. 219 ml< I ~
10

Tuotenro 752.303.14, ovh. 259 mk (6)
Säämiskähaaralci i la.
Koot: M ja L.
Tuotenro allc. 752.307.14, ovh. 210 mk (7)
Amateur-malli, säämiskähaarakiila.
Koot: M ja L.
Tuot~nro alk. 752.405.1 I, ovh. 300 mk (8)
Koot: I — 7.

Tuptenro 752.304.19 (9)
Säämiskähaaralciila hdenkoon.,y
TARJC~IJSHINTAAN 150 mk
(ovh. 290 mk)
Katso kuponlcitarjousta takasivulla!

•• •

as~nee
••

a een
' ~

~=

^J
~~ ~

~f'~~y
i' 

i .

-~ r

` ./

i

.-~

f,,
,moi

.___._...~: .. h:.
Tuot~nro alk. 752.9 1 2.13, ovh. 105 mk (I 0)
Ela.stinen s~llc~.mys, kä.mmenASa nahkaa.
Koot: S, M, ja L.
Pro Team (I I)
TuAtenro all<. 752.914.13, ovh. 122 mk
Elastin~n selk~mys, kämmenosa nahkaa.
Eri a.mmattilaistallien väreissä.
Koot: S, M ja L.



. . .. .. .... ..
en eva am oa us~~n verran en~mman.

Cantellin Th~rmodr~ss plus -a~uis~a on IämmÄnpitok~kyä edelleen lisätty ajo-
kauden pident~mis~ksi yli kylr►~~n kauden unoht~m~tta niitä tärkeitä ominai- `L ~~
suuksia, keveyttä* vartal~anm~akaisu~tta ja elastisuutt~, jo~~la ilmanvastus mini- v
moid~.~n. Plus-m~rkl~i t~rkoitt~akin paksur~~i~,a lampimampia m~teriaale~a:
57 % polyamidia, 29 % ~olyesteri~, 14 % ~la,stania.

O
Kilpapyöräilijän ajopuvut ja paidat Castelfi-asujen kokojen vastaavuus:
Korot: I — 7 ; (italial.) (unisex)

XS
2 S •~'

• ~ ~ - 3 M - Tuotenro all<. 752.624.1 I, ovh. 745 ml<
4 L -

Tuotenro allc. 752.615.12, ovh. 775 mlc ~~ 5 ~ - ,~~ XL
6 XXL -. .-

Tucat~nrc~ allc. 75~.14Q.1 I, yl«ivärinen,
ovh. X79 mlc

12

Tuotenro all<. 752.140.1 I.I, kuviollinen,
ovh. 34å mlc

j

• •• •• • • • ••

~ a oras ~ an ousu
a suo u se

Suomen Pyöräilyliitto suositte-
lee Cantellin kilpapyöräasuja.

mom-

Kil~ap~röräilijän housut ja suo~ukset. KAOt XS — XXL

~~'.

1 • , ~ 1 • , ~ 1 • , ~

Tuot~nro all<. 752.520.1 I Tuot~nro allc. 752.421.1 I Tuat~nro allc. 752.420.1 I,
ovh. 375 mlc Sä~.m islcä.haaralci i la. i Iman sää.misl<äha~.ral<i i laa.

ovh. 3 I 5 m I< ovh. 290 m I<
13

Kilpapyöräilijän pitkät housut
Kaot: I — 7.
Tuotenro allc. 752.401.1 I, ovh. 215 mlc
100 %villaa, ilman sää.misl<ähaaral<iilaa

Tuotenro allc. 752.407.1 I, ovh. 265 ml<
100 %villaa, etu- ja haaraosa päällystettty
nylonilla, joustava polviosa. Korkea sellcäosa
lammitta~a miellyttavasti sellcaa.

Tuot~nro all<. 752.402.1 I, ovh. 255 ml<
00 % vi I laa. S~äm isl<ähaaralci i la.

Tuot~nro ~.Ilc. 752.320.1 I, ovh. 250 mlc

Käsivarsisuojus Säärisuojus
Tuotenro a,ll<. 75~.~21.12 Tuotenro all<. 752.820.12
ovh. 95 mlc ovh. 150 mlc
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Castelli tuulipusero
Tuotenro alk. 752.802.12, ovh. 95 mk
Materiaali nylonia.

-~
~ ~.
~ .a. ~;

~ ~~

... _ 
~.

~:
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ThPrm~dress nylantakki (I)
Tuotenro all<. 751.710.1 I, ovh. 405 mlc
Etuosa, hihat ja selän yl~.osa päällystetty
nylonilla.

Castelli nylontakki (2)
Tuotenro all<. 751.709.1 I, ovh. 595 mlc
K~.I~sinlcert~.ista nylonia.

~~ Kilpapyör~ilijän kengänsuojus
Tuotenro a.11<. 752.916.13
TARJOUSHINTAAN 129 mlc (ovh. I ~3 mlc)
K~.tso Icuponl<i~arjoul<sia takasivulla!
Koot
S (34 - 37) ~--~
M (38 -40)
L (40-43) ,~ ,,
XL (44 - 47) ~,,

Cas~k~lli t~lvilakki
Tuot~nro 752.90~.QQ, ovh. 74 ml<
Ma.~eri~.ali vill~.a.. Yhdenlcoon.

Kilp~pyör~ilij~n ri~nt~suojus
Tuc~t~nr~ allc. 752.$Q9.19, oyh. 141 mlc
Säämi~l<ää, yhd~nlcoon.
Värit sininen ja harmia.

Kilpa~y~ir~ilijän ~alvipusero
Tucat~nro ~.Ik. 752.7Q~.1 I, ovh. 34S mlc
Materiaali: ~0 %villaa, 20 % alcryyliä..
Rinta- ja s~ll«asassa tuulelta suojaava nylan-
Ic~ngas.

14

Talvikäsin~et
Tuot~nrc~ alk. 72.925.13, avh. Iå0 ml<
Sell<ämys ~lastin~n, I«mm~nASa nahl<~.a.
KoAt: S, M , L j a. X L.

Cas~~lli-asujen knkQjen vastaavuus:
(itali~l.) (unisex)

i xs
2 s
3 M
4 L
5 XL
6 X)CL
7 X~XL

Kilpapyöräilijän paita
Tuotenro alk. 752.1 b8.1 I,;ovh. 235 mlc
Materiaali 100 %polyester.
Koot: I - 7. ~ I~,

P ö rä i I r~ ' a va aa-aikaan ~ vy ~y J P ~ ~ ~~~~,,

,., ~ ,~~:. ~,
1't`~,~ ~ c~~_~~, ;;

Thermodress+ kilpapyöräilijän paita (3)
Tuotenro alk. 752.175.1 I, ovh. 365 ml<
Koot: I - 7.

`~ r',,. ,` , :''~` en pyar i►yliitto ositte

Suon► öräasuja•
lee Castellin 

kilpapY

,~
~. 8._

~~,; _ ~`

~~

~ Thermodress verryttel~ypuvut Ther~nadr°ess ajo~usero
Tuotenro all<. 751.625.1 I, ovh. 695 ml< (4) Tuotenro all<. 752.% 13.1 I, ovh. 395 mlc
Tuoter~ro allc. 751.628.1 I, ovh. 695 mk (5) Koot: I - 7.
Koot: I - 7.
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I-liha~on 1'hermodress ~~
kilpipyöräilijän paita (7~
Tuotenro all<. 751.166.1 I, ovh. 265 rnlc
iherrnodress kilpapyöräilijän
paita (~)
Tuotenro all<. 752.149.1 I, ovh. 245 mlc
Koot: I - 7.
Professional kilpapyöräilijän
housut (9)
Tuotenro all<. 752.305.1 I, ovh. 360 mlc
Pitkämallinen säämislcähaaralciila.
Koot: XS, S, M ja L.
Fu~ur~ ki~papyöräilijän housut (10)
Tuotenro allc. 752.309.1 I, ovh. 235 ml<
Pehmustettu piticämallinen säär~nisl<ähaara-
~~ I I ~ 1.

Koot: XS, S, M ja L
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Cinelli pyöräilykypärä
Tuotenro alk. 572.376.84, ovh. 155 mlc
Helleolosuhteisiin ja pitl<äailcaisiin suoritul<-
siin suunniteltu. Korvasuojulcset, puuvillaf-
roteinen hilcinauha, jolta Icuivattaa ihon eikä
ärsytä päänahkaa.
Koot 54 - 6

Cinelli pyöräilykypärä
Tuotenro allc. 572.098.81, ovh. 152 ml<
Korvasuojulcset, päällinen PVC-muovia, si- Vetta pyöräilykypärä
sä11ä polystyreeni/Icorl<Ici-I<ur~nitoppaus. Säädettävät toppaulcset, ovh. 250 ml<
Koot 55 - 60 Koot: S (55 - 57), M (58 - 62)

~,
~~~ ~-~=

%~':

Max Poker pyöräilykypärä
Tuotenro allc. 574.920.00, ovh. 150 ml<
Koot: S, M, L ja XL

Kunto- ja retkipyöräilijä!

Ajettaessa kovilla nopeuksilla ja isoissa
ryhmissä on kypärä todella tärkeä pyö-
räilyvaruste. Siksi yhä useampi kunto-
pyöräilijäkin käyttää kypärää. Tunturi-
palvelun ja Rossin-pisteen valikoimasta
löydät laadukkaat, pyöräilyyn kehite-
tyt kypärät.

~ast~, n~~/~~/ ~~,~„~.`I.
~~,

~_
`~ - ~ ~` !~` ̀ fit ~' X R.t ~`y .
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Pro Team kilpapyöräilijän lakki
Tuotenro 752.905.00, ovh. 24 mlc

Tunturi kilpapyöräilijän lakki
Tuotenro 576.497.80, ovh. 24 mlc

Cinelli pyöräilykypärä
Tuotenro 572.385.00, ovh. 348 ml<
Aerodynaaminen, yhdenlcoon malli.
uuruus

Publitre pyöräilykypärä
Tuotenro allc. 572.981.78, ovh. 160 mk
Korvasuojul<set, tekonahkatoppaukset, il-
mareiät. Koot 53 - 60

Uutuutena värikkäät kypäränsuojukset
Elastinen materiaali. ovh. 66 mk

Tuotenro 752.900.30 Tuotenro 752.900.10 Tuotenro 752.900.20

Pyöräilijän sadetakki
Tuotenro allc. 572.258.82, punainen
Tuotenro allc. 572.261.$2, sininen
Säätöhihna, ovh. 39 mlc

16

A,

~:
s

t .. ~~m

~~~~, w~~~ ~ _ .

~-

Kilpapyöräilijän otsan~uha
Tuotenro 752.920.19, ovh. 19 mlc
S i säp i nta f roteeta.

• •

es ~ suoma aseen

Tuotenro all<. 752.881.35, ovh. 350 ml<
Päällys nahkaa. Pohja n~rlonia. Säädettävä
I<lossi.
Koot 37 - 47

Tuotenro all<. 752.$2.37, ovh. 430 mk
Päällys osin nahkaa, osin polyarr~idia. Pohja
nylonia. Säädettävä Iclossi.
Tarra.lciinnitys.
Koot 37 - 47

Kilpapyöräilijän kengär~suojukset

I. ICotimair~en
Tuotenro allc. 572.264.$2 ovh. 31 mlc

2. Cinelli
Tuotenro ~.II<. 5%2.274.82 ovh. 50 ml<

3. Cinelli
Tuotenro all<. 572.329.83 ovhe 110 mlc

4. C aste I I i
Tuotenrn allc. 752.916.13
ovh. 163 ml<

Rivat Rick
Tuotenro atk. 572.95 I.~ I, ovh. 325 mlc
Päällys puhvelinnahl<aa, turlcisvuoraus.
Koot 37 - 46

•• ••

Tuotenro all<. 752.8~0.3~ ovh. 295 ml<
Päällys osin nahkaa, osin polya~nidia. Pohja
nylonia. Säädettävä I<lossi. i
Koot 3i - 47

Kengän klossit
Tuotenro 576.893.84, ovh. 48 ml<
Rivatin Icenl<iin.

___-..~,p__

Rivat ~/anois~ Touring
Tuotenro all<. 572.320.82, ovh. 450 rr~l<
Päällys osin nahlc~.a, osin polyarr~idia.
Pohja nylonia. Koot 38 - 46
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l~arjoushintaan 270 ml<
Katso kuponkit~rjouksia talc sivulla!

Tuotenro 576.510.0, ovh. 28 ml<
Materiaali nylonia.

~~'';:.

Ftivat Cross
iuoter~ro all<. 572.1 14.84, ovh. 430 ml<
Päällys osin nahkaa, osin polyarr~idia.
Pohja takaosastaan nylonia, etuosastaan ku-
mia. Takana 2 I<pl irrotettavia nappuloita.
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Monet I<ilpapyöräilijät ovat valinneet Sedis-
port-I<etjut niiden nopean ja joustavan siirty-
misen vuoksi. Sedilcsen joustavat ominaisuu-
det perustuvat Ketjun sisälenlcin ja akselin
väliseen muotoiluun. Tällä erikoisella muo-
toilulla on aikaansaatu normaalia suurempi
sivuttaisjousto, minkä vuoksi ketjun Icullcu
rattailla on notkeaa. Ketjun rakenne on erit-
täin kapea, joten ne sopivat hyvin myös 7-
osaisille rattaille. Sedisport-I<etjut sopivat
Icail<ille I /2" x 3/32"-rattaille.

Sedisport kultaketjut, 116 lenlciciä,
ovh. 104 ml<
Sedisport hopeaketjut, 116 lenl<I<iä,
ovh. 92 ml<
Sedisport ratapyörän ketju, hopeanvä-
rinen, 114 lenlcl<iä, I /2" x I /8"-rattaille,
ovh. 84 mlc
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Gipiemme vap~arattaat
Gipiemmen laadul<Icaasta vapaaratasvalil<oi-
masta Cronospecial-mallit ovat I<evytmetal-
lista, Cronosprint-mallit teräksestä.
Gipiemrr~e Cronospecial 6-osainen,
ovh. 8 I 0 m Ic
Gipiemme Cronosprint 6-osainen,
ovh. 245 mlc
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Tunturi ketjuöljyaerosoli, 170 cm3
Ovh. 21 ml<

Gipiemme Cronosprint hopeaketjut,
14 lenl<I<iä, ovh. 110 ml<

Q

Maillard Super Plus -vapaarattaat
Maillard on varsinainen ammattilaisten
merlcici, sillä esim. I I perättäistä Tour de
France -voittoa on poljettu Maillardin rat-
tailla.
Maillardin vapaaratasvalilcoirr~assa on sekä
Kullan että hopean värisenä useita eri ham-
masvaihtoehtoja.
Hint~esimerl<it:
Maillard Compact kulta, ovh. 320 mlc
Maillard Course hopea, avh. 250 mlc

!_ __
Vetta ketjunpuhdistaja- ja voitelulaite
Ovh. 112 ml<

Vetter ketjunpuhdistaja- ja voiteluöljy_~T
Ovh. 30 ml< ~~ua~~`.
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Käsintehdyt tuubirenkaat
Puhdasta egyptinpu~villaa,
37 lank~~l'em.
Suositeltava ilm~r~paine 6 -- 7 baria.
Wolber Champion de France S1~1 (I)
Kaikkien kelien ma.antieajnon. Uusi SP I po-
lyuretaanisuojaus.
Eril<oislce~ryt Latex-sisärengas.
Paino 250 g, leveys 22,7 mm.
Vannesuositus: Special Competition ja
Aubisque.
Ovh. 4 14 mk
V1/olber Record R~nute (2)
Ailca-ajoon.
Erikoiskevyt Latex-sisärengas.
Paino I ~0 g, leveys I ~,5 mm.
Vannesuositus: Profil 18.
Ovh. 375 mlc
Wolber FZ.eeord 18 Piste (3)
Rata-ajoon.
Erikoislcevyt Latex-sisärengas.
Paino 160 g, leveys 18,5 mm.
Vannesuositus: Profil 18.
Suositeltava ilrr~ar~paine 10 baria
Ovh. 375 mlc
3 ma~ilmanr~nestaw~uutta ja rr~italisija
Wolberille Colradon MM-kisoissa.
Tony Doyle — Nlaailmanrnestari am-
rr,attilaisten 5 krr~:n takaa-ajossa.
Jeannie Lango — Maailmanmestaruus
naisten 3 km:n takaa-ajossa ja r~~~n-
tieajossa.
Char°ly Mottet — Ammattilaisten
ma~arrtie~jo, toinen sija.

Käsi~viir~eistellyt tuubirenkaat
Loistavat ajo-ominaisuudet, vulkanoi-
dun kestävyyttä ja ~Cäsintehdyn herk-
~yyttä. Puhdasta egyptinpuuvill~~ 37
lankaa/cm. ~utyylisisärengas, jossa ai-
nutlaatuinen ilrnanpitävyys (vain Wol-
berilla). Suositeltava ilmanpaine 6 — 7
baria.

V1/olber Strada 80
Vullcanoitu, matalaprofiilinen tuubirengas
harjoitusajoon.
Paino 315 g, leveys 22 mm.
Vannesuositus: Arc En Ciel.
Tarjoushintaan 79 mlc (ovh. 99 ml~)
Katso kupon kitarjou kset takasivu I la!

Vulkanoidut, litteär~ä muotoillut tuu-
birenkaat
Matalan profiilinsa vuoksi helpot
asentaa.
Puhdasta egyptinpuuvillaa, 24 Iank~aJ
crn. Bu~yylisisärengas. Suositeltava il-
man~aine 6 — 7 baria.

Wolber International (6)
V1/olber Pro SP I (4) Maantie- ja harjoitusajoon.
Maantieajnon, uusi SP I polyur°etaanisuojaus. Butyylisisärengas.
Paino 255 g, leveys 21,7 rnm. Paino 280 g, leveys 24 mm.
Vannesuositus: Aspin. Vannesuositus: Arc En Ciel ja I"~ixte B.
Ovh. 237 mlc Ovh. 149 mlc

Sisär~r~~Caattornat tuubirenkaat

Kudos hienosäikeistä egyptinpuuvil-
laa, voidaan paikata ulkoapäin V1/ol-
ber paikka-aineella.

Wo~ber Prafil T.B (5)
Maantie- ja ha.rjoitusajoon selcäTriathloniin.
Kartiomain~n I<ulutuspinta lisää rullausomi-
naisuulcsia ~a Icestaa Kulutusta. Erikoinen ren-
I<aan va.n n etta vastaan to I eva rake n ne vahvi s-
taa. r~enl<a~r~ päälläpysyr~istä.
Paino 270 g, leveys 21 mr~.
Vannesuositus: Asein
Ovh. 165 rr~l<
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Wolber Cross 2~ Extra (7)
Maasto- ja ta.lviajoon, suositeltava ilmanpai-
ne 5 — 6 baria.
Paino 325 g, leveys 28 mm.
Ovh. 165 ml<

Wolber Invulnerable (~)
Maantie- ja harjoitusajoon sel<äTriathloniin.
Teräsvyörengas, jolla I<olminlcertainen I<ulu-
tuslcestavyys.
Paino 275 g, leveys 21,5 mm.
Vannesuositus~ Asein.
Ovh. 208 ml<

V1/olber Cor~sa 80 (9)
Nlaar~tie- j~ harjoitusajoon.
Paino 265 g, leveys 21,5 r~~n.
Vannesuositus: Asein ja Arc En Ciel.
Ovh. 132 mlc



V1/olber vaateet
V1/olber vannevalikoir°n~stta korkea-
luokkaiset v~niteet maantie- aika- ja
maastoajoon.

PUOLAUSiAULUICKO

matalalaippa 3 x
norm. kilpap.
vanne etupyörä takapyörä
28-reik. 306 r~nm 304/306 mm
32-reik. 302 r~nm 300/302 mm
36-reik. 300 r-nm 297/300 mm
Wolber Profil
28-r~eik. 304 mm 302/304 mm
32-reik. 300 mm 298/300 mr~

~~~
Modn In /rely Mad. Doh.

•

Wolber Discjet Pro, Wolber Discjet Competition,
napa Campagnolo Record napa Carr~pagnolo
Tal<al<ielcl<o 2~", paino 1400 g Tal<al<ielcl<o 28", paino 1500 g
Materiaali hiili/lasil<uitu. Materiaali hiili/lasilcuitu.
Ovh. 9.950 ml</Icpl Ovh. 6.950 mk/I<pl

Wolber C~iscjet Record, Silva, napa Carr~pagnolo Reeord
napa Carr,pagnolo Reeord Etukielcico 26", paino 2400 g
Etulciel<I<o 26", pa.ino 1200 g Takakielcl<o 28", paino 3300 g
Talcalciel<Ico 2~", paino 1 300 g Materiaali ler~tokor~ekevytrnetallia.
Materiaali hiilil<uitu. Ovh. 3.950 mk/kpl
Ovh. 1 3.500 ml</Icpl

V1/olber Discjet -levykielcot ovat saaneet mahtavan vastaanoton kilpapyöräi-
lypiir~eissä. Ammattilaisista rim. ~. Hir~ault, G. Lerriond ja L. Pignc~n käyttä-
vät Wolberin Discjet -levykiekkoja.
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Velux 2 paikkarasia
Liimaa, liitua, pailcl<oja, lankaa, I<arhentimen
ja sorrnustimen sisältävä I<ilpapyörärenl<a.an
I<orjaussarja.
Ovh. 44 mlc

Ve I ox
Lankaa ja neula tuubirenlca.an I<orjaulcseen.
Ovh. 12 mlc

Ve I ox 40
Kilpapyörän v~nteen I<angastarranauha.
V it . 2 ~ C'i'1 ~<

Velox 46
Kilpapyörän vanteen tarnnauhan irroitus-
lappusarja.
Ovh. 6,50 ml<, 10 I<pl/rasia.

Velox va~nteen tar~ranauhaliirr~a
Ovh. 33 mlc

Wolber tuubiren~asliima
Ovh. 7,50 rr~l<

Vannehaw~ja
Uvh. 5,50 ml<
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Cinelli tuubirengaslaukku
Puhvelinnahl<aa, ovh. 70 mlc

San Mareo tuubirer~gaslaukku
PVC-Icyllästettyä nylonia, o~vh. 47 rr~l<
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J uomapu l lo Rossir~ ~- ~ _
Ju~omapullo Columbus
Juomapullo Castelli
Juomapullo Gipi~mme
Juomapullo Cinelli ovh. 18 mk/kpl

~mapullo
~. 14 ml<

Juomapuflo Tunturi
1 vh. 29 mk

... sisältää telineen)

Juoma ullo Aero

Luotettavat ja vaivattomat
Zefal-pumput

Zefal HP korkeapainepumppu (I)
Lul<ittavan suutinlcappaieen ansiosta Zefal
HP:IIä korkeiden ilmanpaineiden pumppaa-
minen on helppoa. Kiinnitys runlcoputl<iston
väliin runkol<orlceulcsille 535 — 585 mm ja
590 — 640 mm.
Ovh. 58 ml<

Zefal Maxi jalkapumppu (2)
Tiivis patentoitu suuttimen lulcicosysteemi,
selkeälulcuinen ilmanpainemittari, korlcea-
painesäiliö helpottaa I<orl<ean ilmanpaineen
pumppaamista.
Ovh. 165 ml<

Zefal Plus jalkapur~nppu (3)
Nopea ja helppokäyttöinen 2-sylinterinen
pumppu, jolta pumppaa sekä työntö- että
vetaliil<Iceen aikana. Sopii sekä pollcupyörä-
että neulaventtiileille. Ilmanpainemittari sel-
Iceälulcuinen. Kuori muovia, paino n. 2 Icg.
Ovh 292 m Ic

GIPI~MME.~, ~fir.-rt.rea~

. - , -

~,
~t ~,

z ~.
~. ~ .

a„ I,PIEMM~E,

t~IP1EMME

.~_
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P
ovh. 36 mk

Kilpapyörän soittokello, ovh. 12 mlc

Kilpapyörän ohjaustankoon peili,
ovh. 26 mlc

Gipi~mme kilpapyörän erikoisvaselii-
nit
00 g palcicaus ovh. 17 ml<
200 g palcicaus ovh. 32 ml<
500 g palcl<aus ovh. 63 ml<

I<g palcicaus ovh. 98 mlc
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Gipiemme istuinkannattimet
Runko puristettua kevytmetallia. Kannatti-
men halkaisijavaihtoehdot: ~ 26,4 mm, 27
mm ja 27,2 mm.
Gipiemme Cronosprint, ovh. 142 mlc (I )
Gipiemme Special, ovh. 217 ml<`~2)

~ .~:

~ ~~o
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F-lyvä istuin voi ratkaista monta ongelmaa ~Cilpamatkallasi. 5elle Royalin kilpaistuimet valmistetaan arr~r~nattitaidolla kä-
sin aeradyna~r~nisuus, keveys ja kilpailijan istur~isr~ukavuus ~uornioid~n.

Salle Royal Prestige (3)
Uuden tel~niil<an säädettävä I<ilpaistuin. Istui-
rner~ rungossa on säätöruuvi, jolla pollcija voi
säätää istuimen oran anatomisen ral<en-
te~nsa mukaan. Istuimen pääll~rs on nahkaa.
Nyt myös valkoisena.
Ovh. 265 mlc, rr~usta
Ovh. 280 rnlc, valkoinen
Salle Royal CSC (4)
Yhteistyössä arnrr~attipyöräilijöiden ja huip-
p~ulceveiden Kilpapyörien valmistajien kanssa
suunniteltu istuin, jonka joustovarat vastaa-
v~.t lantion luuston pollcer-nisliilciceitä. Kuori
on nylonia ja nahkainen päällys on Kiinnitetty
käsin ornpelernalla.
Ovh. 23% ml<

Salle Royal kilpaistuir~et (6)
~eigen värinen on Salle Royalin perinteinen
Icilpa,istuinr~alli 400, Icrorr~attu teräsrunlco,
nahl<apäällys Käsin ommeltu.
Ovh. 195 mlc
Musta istuin malli 491, I<romattu teräsrun-
Ico, säämisl<äpinta.
Ovh. 99 ml<

Cinelli L (5)
Eril<oisl<evyt istuin rr~aantiepyöräilyyn. Pääl-
linen puhvelinnahkaa, runko valettua kevyt-
metallia.
Ovh. 309 mlc

Cinelli Volar~
Ar~atööripyöräilyyn Kehitetty malli, joka
sallii laajat asennon vaihtar~iset koko satulal-
a.
Ovh. 150 ml<

Uutuutena Cinelli Volare SL~C
Materiaali rei'itettyä nahkaa. Värit valkoinen
ja musta. -
Ovh. 24~ ~Ic

Cinelli 65 N
Teräsrur~lcoinen ja puhvelinr~ahlcainen istuin.
Ovh. 15~ mlc

Kilpapyörän istuir~suojus (7)
Materiaali latexia. Ovh. 10 mlc

H~rj~it~a~kilametrien seuraamiseen
ja it~en~ä kehittämisen huippukun-
to~n on ki Ipai I i joiden oiv~ksi avo ksi
kehitetty tie~Akoneentarkkoja el~k-
troni~ia mittareita, joille voidaan mi-
ta~a matkan pituutta, aika, eri no-
pe~ksia tai vaikka syd~m~n sykettä.

Sachs-Harat M~Itronic (8)
elelctronin~n matka.- ja nop~~smittari
La.ngattamasti ja täysin automaattisesti toi-
miva, ajonopeuden 99 Icm/h sa.alcl<a näyttävä,
os~.ma.tl<an 999 Icm saa,lcl<a ja Icok4naismat-
kan 99 999 Icm saal<Ica näytt~,vä mittari.
Asenneta~.n suoraan etuh~.arul<I<aan, josta
mittario~~. on helppo ir~ott~.a ja m~.htuu
vailcica t~slcuun.
YI<sinlcert~.inen ja s~llc~ä näyttö.
TARJOU~HINTAA,N 19~ mlc (ovh. 24~ mlc)
Kato ku~~nkit~r~~uksia t~k~siv~lla!

9

(I ()Vuoristo-osuuksien huippunimis-
tä m m. Battag I i n j a Lo ro käyttävät tätä
mittariavalmistautuessaan (cilpailuihin.

Ca~eye Solar I I (9)
Aurinlcoener~ia.toiminen poll<upyörätieto-
I<one, jossa tehoa parant~va.t isot aurinl<o-
Icennot ja energiaa säästävä virra.nlcaticaisu-
systeemi. Lisävarusteena nyt myös pulssin
mitta.~.va Icavaelelctrodinen pulssianturi. TQi-
minnc~t: nopeus, ajastin, trippimittari, I<eslci-
nopeus, huippunopeus, ma.tl<amittari, I<am-
pil<ierr4lcset, Kello, väliaika, a~robiset pis-
teet, pulssi. ~lelctroninen merl<I<iääni voi-
d~an asettaa nopeuden, ajan ja matkan mit-
t~.amiseen. Aerobisten pisteiden ja mukana
seur~.avien ta~ululcoiden avulla voit I~slcea val-
lit~evan Kuntosi.
Uusi vira.ta.viivais~sti muotoiltu I<ot~lo on
t~.ysin v~~itiivis ja. kosteutta pitävä.
Ovh. 795 mlc
Kovael~IctrA~inen p~lssia.nturi, ovh. 495 mlc

•• ••

I(rar~im~ovilAk~suojapari (13)
ovh. 22 ml<

(14) Nit uu~tu~tena myÄS eteen pika-
kiir~~nit~k~~ll~ k~inni~et~kävä lokasuoja,
ovh. 24 mlc.
Taa~~~ ki~nn~itettävä, ovh. ~4 mlc.

Muovilak~suoja,
jossa t~var~t~l~n~ (15)
ovh. 33 mlc

Mu~ovilok~s~oja,
jospa tavara~~ssi (16)
avh. ~3 nnlc
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Pacer 2000 H (10)
Mittaa ajetun matkan pituuden, siihen Icäyte-
tyn ajan, ajoh~ticen nopeuden, ajetun mat-
Ican Ic~~lcino~euden, Icampil<ierrosnopeuden
ja sydämen sylcetih~yden tietolcc~neentar-
Ica,sti. Pacer 2000 H Icest~.ä tä.rinän ja läm-
mönv~.ihtelut, on helppo asentaa ja irrottaa.
Sellc~ä LCD-näyttö.
Ovh. 1.500 ml<

Cå 3A maaston kaltevuuden
mittari (I I )
Näyttää. ajon siltana pienPticin nousun muu-
tol«et. Erittäin hyödyllinen maantieajossa,
jossa pitkillä loivilla os~ul<silla, saattaa helpos-
ti polkea. vä~.rällä välityksellä.
Ovh. 95 mlc

r
i.



Myöhäissyksyllä ja talvella voi pyöräi-
lyn lajiharjoittelu luonnossa olla vai-
keaa huonojen sääolos~hteiden takia.
Pyöräilyä ei tarvitse silti kokonaan
unohtaa, sillä monissa käytännön ti-
lanteissa an harjoitusrullat havaittu
erittäin hyväksi harjoitusmuodoksi.

Elite Flow Trainer 700
Flow Trainer jäljittelee todellisia Icilpapyörä-
olosuhteita. Pyörän vierintä.va.stul<sen lisäksi
nopeut~en vai Icuttaa myös i I manvastus.

Flow Trainerilla ilmanvastus {<ertautuu no-
peuden kasvaessa, näin saadaan luonnon olo-
suhteita vastaava vastuksen kasvu myös har-
joitusrul) i I la.
~vh. 680 mI<
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Elite Superdune 691 ~~,, ~~ ~~
Perinteisiin harjoitusrulliin lisätty ilma us= ~
tussimulaattori.

«, .- - Ovh. 995 ml<
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Elite Olympionic ~;~;:,~ ---~- ,~
Kromat~~--~eräs~u.~I~i-r-af<enne. Rullat teräs-.~ ~__

t • - tä,__ä- ~ 20 mm.
Ovh. 775 ml<

~'~
~~~ ~'~~..

Elite Professional ° -'
Kromattu teräsputl<iralcenne. Rulla teräs="~~~'~~~..-

.~ __ ___
j Ovh._775 r-~rf<~
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elite I~iki Trainer 770

'~`. -~=~,- Koteloitu simulaattori muuten samat omi-
~~~~ naisuudet kuin mallissa 700.
~~t~:u::~- Ovh. 9 30 m I<
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Nyt an Tunturip~lvelun Roslin-pisteessä erilaisia valikc~im~a mm. la.a.dukkaita
Cantellin asusteita eri materiaaleista, vaihtelevis~a väreissä tosieclulliseen tar-
joushinta~n. Tufe ka~t~oma~an, mites oheisis~ka ma~ll~ista on Sinun Tunturi Rossin-
pistee~s~si.

Kilp~pyörä~ilijän paidat

Tar~a~shinta

i
~~

,.

e

Kilpapyöräilijän kärsineet ~~
Eri värejä, Koot S, M ja L.

Tarjoushinta ~ Kilpapyöräilijän housut
~ Materiaali alcryyliå, saåmislcähaaralciila.

' Tarjo~shinta ' ~

~~ .~...~

~_

~'~~



Ovh. 7.1 QO mlc

Etu- ja tal<~.kiel<Ico: vanne Wolber Profil,
napa Gipi~mme Pista Special
Renkaat: Record Piste
Talcaratas: Gipiemme
Kampi-, rat~.s- ja keslciösarja:
Gipiemme Pista Special
Varvasraudat ja remmit: Ginelli
Istuin: Selle Royal CX
Istuinlcannatin: Gipiemme Special
Ohjainlaa.lceris~o: Gipi~mme Pista Speci~.l
Ohjaint~nlco: Cinelli Pista
Ohja.inlcannatin: Cinelli Pista
Kädensijana.uhat: Rossin PVC
Värit: tummansininen ja va~.leansininen
Runkolcorlce~adet: 52 — 64 cm
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Wolber renk~.at ja vanteet

SIJIJNNIT~~.TU RA~'.,APYQF~ÄII~YYN Walber Record 18 Pisti, ovh. 375 mk

G~PI~MM~ SP~~IA~.~ Rata~~örän eri- Käsin, puhtaasta egyptinp~auvilla.sta (37 lan-

knisosat I<aa./cm) tehty tuubirenga.s, jossa erilcoisl<e-

Kampi- ja ratassarja, ratasvaihtAehdot vyt Latex-sisärengas. Suositeltava ilmanpai-

4~-~3z ne 10 baria.. Paina 160 g, leveys 18,5 mm.

Kampiva~il~tAehdot 165, 167.5, 170, 172.5 ja
175 nnm. Vann~~uo~itus:

Ovh. X70 ml< Wolter Profil I ~, ovh. 352 mlc

Cast~lli ajo~p~ku ra~tap~öräilyyn ja Ke~l<iös~.rja ~ 36 x 24F, ovh. 250 mlc Erikoisesti Wolter Regard 18 Piste -rengas-

aika~-ajoon Ketjura~taat ~/z x I ~/2 14z, 15z, 16z, ta varten I<ehit~tt~ Keslci4syvennyl<sen an-

Aerod~rn~amin~n muAtailu, pieni ilmanvas- Avh. 9~ mlc siosta rengas pysyy hyvin pailca.11a~.n. Paino

tus. Varta.lpa myötäilevä elastinen ma.xeriaa- Na~asarja 28-, 32- ja 36-reilc. ~ 1.370 x 24, 310 g, leveys 17,b rr~m. ,

li. Sä.ämislcäha.~.ralciil~.. Koot M j~ L. c~vh. 470 mlc 2~ ja 32 puolalle.

Tuotenro a.11c. 75.50 I.I 4~ avh. 6å5 ml< Oh)a~inlaalcerisar~a m 25,4 x 24F, ovh. I ~~ ml<
Poll<.im~t ~ 9/ I b x 20F, ovh. 460 mlc

__.__ _,, _--- ~_ ....~
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Ohjaintan~ot ja -k~nn~ttimet

Gipiemrn~ S~~~ial, I<evytmetallia.
L~ev~ys 4Q gym, ovh. I Q5 rnl<
Levers 4~ gym, avh. 105 mlc

Cinelli 67
Leveys 39 cm, ovh. 134 ml<

~~nelli 2/A phjainl<a.nnatin
~a 22,2 mm
Ulat~.~vuus: I Q0, I 10, 120 ja 130 mm
Ovh. I E~~ mlc

•

ossi n o u m us -run aon oo u.. ..

Ovh. 1 1.650 ml~

Etu- ja talcal<iel<Ico: vanne Nisi Moncalieri,
napa Campagnolo Nuovo Record
Kampi-, ratas- ja Icesl<iösarja:
Campagnolo
Poll<imet: Campagnolo
Varvasraudat: Cristophe Special
Remmit: Rosin
Tal<arattaat: Regina
Ketjut: Regina
Jarrut: Gipiemme Gross
Jarrulcahvat: Campagnolo
Ohjainlaal<eristo: Campagnolo
Ohjaintanl~o: 3 TTT
Ohjainlcannatin: 3 TTT
Istuin: Bernard Hinault Turbo
Istuinlcannatin: Campagnolo
Kädensijanauhat: Rosin
Runkol<orlceudet: 56, 58 ja 60 cm,
muut Koot tehdastoimitul<sena Italiasta.
Väri: tummansininen

27

Suunniteltu maastopyöräilyyn

Rivat Cross maastoajokenkä
Päällys osin polyamidia, osin nahkaa.
Pohjan Icantaosa nylonia, etuosa kumia.
Kannassa 2 I<pl irrotettavia nappuloita.
Ovh. 430 ml<

Wolter Cross 28 Extra tuubirengas
Perinteinen maastoajoon ja talviajoon tar-
Icoitettu. Puhdasta egyptinpuuvillaa (24 lan-
Icaa/c m) .
Paino 325 g, leveys 28 mm.
Suositeltava ilmanpaine 5 — 6 toria.
Ovh. 165 ml<
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u eva su ~ ~n u r e ~ u a ~ uomessa

Alunperin Hawaijilta kotoisin oleva Triathlon on tulevaisuuden laji Suomessa. USA:ssa ja Ranskassa laji on tempaissut
mukaansa jo reilusti yli miljoonan innokasta harrastajaa ja on nyt hyvää vauhtia leviämässä Suomeen sisua, voimaa ja
hyvää kuntoa ihannoiviin suomalaisiin.
Suomessa tämä suosittu urheiluta~3ahtuma tunnetaan paremmin Teräsmieskisojen nimellä. Aito Triathlon Teräsmies ui
4 km, pyöräilee 190 km ja juoksee maratonmatkan ilman taukoa, levähtämättä. Suomen kuuluisir~nmat Teräsrnieskisat
on järjestetty jo neljän vuoden ajan Joroisissa, pääpalkintona 12.000 mk, jolla vo,i matkustaa Hawaijilla pidettäviin Triath-
lon-kilpailuihin. Kuluneena kesänä Teräsmieskilpailuja järjestettiin lukuisia muidenkin kesätapahtumien yhteydessä, to-
sin yleensä muunnelmina eripituisine suoritusvaatimuksineen. Myös naisille ja nuorille järjestetään Teräsmieskisoja eri-
laisin versioin aidosta Triathlon-tapahtumasta. Innokkaimmat harrastavat lajia talvellakin, jolloin uinti korvataan mur-
tomaahiihdolla.
Ajan hermolla olevat pyöräilyalan tuotevalmistajat, kuten Rossin ja Castelli, ovat kehittäneet välineet ja varusteet juuri
Triathlon-urheilulajeja silmälläpitäen, sen erikoisvaatimukset huomioiden. Tutustu tuotteisiin ja innostu Triathlonista.
Ole Teräsmies.

'~~ONE ITALIANA ~ r`'"

f

Selle Royal Triathlon-istuin
Vinyylipintainen Triathlonversio hyvä{csi-
I<oetusta Selle Royal CX -istuimesta.
Ovh. 107 mlc
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Erikoistuubirengas Triathloniin
Wolber TB 2 R Triathlon
Sisärenkaaton, voidaan paikata ulkopuolelta
Wolberin paikka-aineella. Paino 275 g, le-
veys 21 mm. Suositeltava ilmanpaine 6 — 7
baria. Vannesuositus Aspen/Aubisque.
Ovh. 182 mlc

• •

ossi n ri a a
Ovh. 3.950 ml<

Etu- ja tal<al<iekko: vanne Elan
napa Shimano 105 SIS
Renkaat: Evolution
Vaihteet: Shimano 105. SIS
Tal<aratas: Regina
Ketjut: Regina
Kampi-, ratas- ja kesl<iösarja:
Shimana 105 SIS
Poll<imet: Shimano 105 SIS
Jarrut: Shimano 105 SIS
Istuin: Mundiale
Istuinl<annatin: ITM
Ohjainlaal<eristo: Shimano 105 SIS
Ohjaintanl<o: Cinelli Triathlon
Ohjainl<annatin: Cinelli
Juomapullo: 3 I<pl telineineen
Runl<ol<orl<eudet: 56, 58 ja 60 cm

Toimitetaan punavalkoisena.

Triathlon housut
,, ~i~uotenro alk. 752.336.1 I, ovh. 254 mk
~/etoketjut lahlceissa. Koot XS, S, M, L ja X
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Castelli Triathlon puku (I )
Castelli Triathlon -asussa housunlahl<eet
ovat niin pitkät, että ne käyvät hyvin pyöräi-
1 yyn, mutta lyhyemmät ja tiukemmat Kuin ta-

~ (y vallisissa pyöräilyshortseissa, jotta eivät hait-
taa uidessa. Housunlahl<eissa on myös veto-
ketjut, joita voidaan tarvittaessa avata, esim.r ~`►
juoksun aikana.

/ ~ Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä sää-
„ '- misl<ää muistuttava aine, jolta Kuitenkin kui-

vuu nopeammin eikä siten häiritse pyöräilyä.
r~ ti ~ ~ Kaula- ja hiha-aukot on huolellisesti muo-
`~. _

~z~~ - ~ toiltu ja testattu maksimaalisen joustavuu
den saavuttamiseksi, I<uitenlcin niin, ettei
vettä pääse sisään uinnin aikana.

_. ~~' Ovh. 375 ml<

3~~ ~ ,
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_.....'. .._.~_ ... r : i~ Rivat Triathlon kengät
Teräsmiesl<ilpailuun kehite~ty eril<oiskenkä.
Materiaali osin nahkaa, osin poiyamidia.
Kumipohja, tarranauhakiinnitys.
Tuotenro alk. 572.005.36, ovh. 3b5 mk
Koot: 36 — 46
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uoma oral ee
Tunturi- öräil t 'ärvien 'a saarten m äria'ot maratonit erilaisetPy y~ J J Y P >>
lenl~it I~urvit 'a I~äännöl~set ovat tämän äivän öräilevän Suomen in-> > P PY
nolla odottamia ta ahtumia 'oihin valmistaudutaan 'o talven hämäris-P ~J J
sä reittisuunnitelmin varustehanl~innoin '~ huoltotoimen itein. Vii-J P
meistään Keväällä älvien laa'etessa aloitetaan varovainen totuttelu ai-P J
na iteneviin öräil reticiin. a Icun öräil ta ahtumat ilmo'en läm-P py y P~ y P ~
metessä örähtävät vau hd i I la Isä nti i n on i nnol~l~aita osal I istu' is altti i-Py y > >
ve'a altti ivi u ran lo ettaneita nuoria tavat I isia I~u ntoi I i'oita naisia 'ala -J~ P ~ 1 ~ J P
sia taas iso 'oul~lco lisäänt vässä määrin ilmoittautumassa retl~ille.J y
Ta ahtumissa on hausl~a nähdä tu~ttu'a 'a uusial~in I~asvo'a 'a vaihdellaP JJ JJ
Kuulumisia seil~l~ailuista 'a saaduista I~ol~emul~sista. Monesti on öräi-~ py
li'öiden I~esl~uudessa uhuttu 'a toivottu omaa harrasteli'oille suur~ni-1 P J ~ J
teltua 'a I~ehitett ä Icev ttä I~il a terän t istä leis örää 'olca so-J y y P Py yyPP y Py ~ 1
~eltuisi harrasteli'an vaihteleville reticille.J
N t on Tunturi alvelun Rossin- isteissä sekä naisille että miehille mal-y p p
lit m i-ell ttäväst i a' ettav i sta urheilu ö r i stä ' o i ssa o n m as i i m an ' o hta-Y 1 Py ~J J
viin Icil a öränvalmis~ta'iin lul~eutuvan ROSSININ run ot.P Py 1 g

ovh. 3.100 ml< ~
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Runko: Rosin Falk
Etu- ja ta!<akiel<ko: vanne Wolber avovanne,
napa Gipiemme Azzurro
Renkaat: Wolber 25-622
Vaihteet: Gipiemme Azzurro
Takaratas: Maillard Atom
Ketj ut: Sed is
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Gipiemme Azzurro
Polkimet: Gipiemme Azzurro
Jarrut: Gipiemme Azzurro
Istuin: Selle Royal Futura
Istuin~<annatin: Selle Royal
Ohjainiaal<eristo: Gipiemme Azzurro
Ohjaintanl<o: Cinelli
Ohjainl<annatin: Cinelli
Kädensija: Rosin
Pumppu: SKS
Juomapullo: Roslin
Tavarate I i ne: Esge
Runkokorl<eudet: 56, 58 ja b0 cm
Väri: sinivalkoinen

Ovh. 3.550 mlc

Runko: Rossin
Etu- ja taka!<ieklco: vanne Arcenciel
napa Maillard 600 CX
Renkaat: Wolber Strada
Vaihteet: Gipiemme Cronosprint Econc
Takaratas: Maillard Atom
Ketjut: Sedisport
Kampi-, ratas- ja !<eskiösarja:
Gipiemme Cronosprint Economy
Poll<imet: Gipiemme Cronosprint Clan
Jarrut: Gipiemme Cronosprint Econom
Istuin: Selle Royal
Istuinkannatin: Selle Royal
Ohjaintanl<o: Cinelli
Ohjainlaakeristo: Gipiemme Cronospri
Economy
Ohjainkannatin: Cinelli (/A
Kädensijanauhat: Rosin PVC
Pumppu: SKS
Juomapullo: Rossin
Runkokorkeudet: 55 ja 57 cm
Toimitetaan punavalkoisena.

Ovh. 2.700 ml<

Runko: Rossi n
Etu- ja takakiekl<o: vanne Wolber avovanne,
napa Gipiemme Azzurro
Renkaat: Wolber 25-622
Vaihteet: Gipiemme Azzurro
Takaratas: Maillard Atom
Ketj ut: Sed is
Kampi-, ratas- ja keslciösarja:
Gipiemme Azzurro
Polkimet: Gipiemme Azzurro
Jarrut: Gipiemme Azzurro
Istuin: Selle Royal
lstuinkannatin: Selle Royal
Ohjainlaalceristo: Gipiemme Azzurro
Ohjaintanko: Sakae, alumiini
Ohjainkannatin: Sakae
Kädensijanauha: Rossin PVC
Pumppu: SKS
Juomapullo: Rosin
Tavarate I i ne: Esge
Runkokorlceudet: 55 ja 57 cm
Toimitetaan valkoisena
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Castelli Thermodress 616 Indian (4) • •• ••
Tuotenro all<. 751.616.31 e S 0 S ~ ~ssaannes
Ovh. 695 ml< •• ••
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Castelli Thermadress verrytt~ly-
puku(I)
Materiaali 72 % polyamidia, 28 % asetaattia.
Tuotenro all<. 75 I.b 16. I I, ovh. 745 ml<

Castelli Thermodress IJSA Pro
Teem (2)
Tuot~nro all<. 751.619.1 I, avh. 745 ml<

Critelli Thermodress verryttely-
puvut (3)
Tuotenro all<. 751.618.1 ~, ovh. 695 ml<

i
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Critelli v~rryttelypuku (5)
Materiaali polyesteriä.
Tuotenro alk. 751.621.1 I, ovh. 4~ I mk

Massiivinen, luja ja vahva. Vaihteleviin
ja vaativiin olosuhteisiin tehty, jopa
huolettoman rajuun crossailuun. Joka-
pojan toive ja ihanne.
Rosin Mp~ntain on koottu vahvaan
Rosin r~anl~oon laadukkailla Shima-
non Asilla. Ohjaintanko on tukeva ja
leveä. Maastoon sopivat vaihteet on
asennettu ohjaintankoon, jolloin vaih-
to käy helposti ja vaivattomasti. Jar-
rut ovat hyvät ja vahvat. Rengaskoko
26 x 2.125.

}ko: Columbus OR
ja takakiekko: vanne Ambrosio,

papa Shimano Bio Pace
~nkaat: Rosin Grifo
;~ihteet: Shimano Bio Pace

Ketjuratas: Shimano 14-34z
!lampi- ratan- ja keskiösarja:
~himano Bio Pace
`~-rattainen 48/38/28z)
._~tjut: Shimano
Jarrut: Shimano Bio Pace
Polkimet: Shimano Bio Pace
Istuin: Mountain
Istuinkannatin: Shimano Bio Pace
rJhjaintanko: Rosin Special
Ohjainkannatin: Rosin Special
Oh~ainlaakeristo: Shimano Bio Pace
Runkokorkeus: 55 cm
Väri: punavalkoinen

~ C~B~~G2A
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Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Var on luonut jatkuvasti uusia työvälineitä; yksinkertaisia ~a edullisia, mutta korkea-

luokkaisia ja tehokkaita työkaluja polkupyörän kokoamiseen ja korjaamiseen. Var-työkalut tunnetaan kautta maail-

man.,~.

.~ ̀  ,~\

`~~,-~,~

Karr~men ulosvetäjä
Gipiemme, Campagnolo, Salcae, Shimano ja
Thun -Icesl<iöihin. Erilcoislcarl<aistua terästä.
Kampien irrottamiseen, I<ammen ruuvien I<i-
ristämiseen ja I<ammen pölyl<apselien asen-
nul<seen.
Ovh. 102 ml<
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Keskiön kuulapesän avain
Gipiemme, Campagnolo, O.M.A.S. ja Shima-
no -I<eslciöihin.
Ovh. 56 mlc

Poljinavain Keskiön lukitusmutterin avain

Poll<imen Icammesta irrottamiseen Ovh. 104 mk

15/16 mm.
Ovh. 105 ml<

Ketjunkatkaisija
Erityisesti Sedisport-I<etjuille, sopivat myös
muille 3/32" ja I /8" I<etjuille.
Ovh. 182 mlc
Ketjun katkaisu- ~a koontipihdit
Erityisesti Sedisport-I<etjuille, ketjun I~aticai-
suun ja I<oontiin. Toiminta yhden käden ot-
teella.
Ovh. 365 ml<

Ohjainlaakeriston päätemutterin
avain
Ovh. 153 mlc

Ohjainlaakeriston yläkuulakupin
avain
Yläl<uulal<upin Iciinnipitämiseen päätemutte-
ria Iciristettäessä.
Ovh. 94 ml<

Vapaarattaan avai n
Maillard, Regina, Everest ym. rataspalcicoi-
hin.
Ovh. 50 mlc
Rataspakan avai n
Kätevät pihdit rattaiden irrottamiseen ja
Icoontiin.
Ovh. 154 mlc

•• ••

Nippeliavain
Valettu, riittävän tuleva malli, jotta nippelit
eivät pyöristy.
Pyöreä malli, ovh. 29 mlc
Pitkä malli, ovh. 52 ml<
Navan kartion avaimet
Avainvälit 13 — 14 mm ja 15 — 16 mm.
Ovh. 34 ml<
Hylsy- ja kuusiokoloavainsarja
Hylsyt 5, 6 ja 7 mm, Icuusiol<oloavaimet 5, 6,
ja 7 mm.
Ovh. 30 mlc

Korjausteline m. 82
Tukeva teline, jossa polkupyörän asentoa
voi saataa erilcoismallisen luinnityssyst~emin
ansiosta.

Karjaust~line 60-61
Kätevä, pieneen tilaan sopiva teline, I<romat-

t u a u ranta.
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Korjausteline
Siniseksi maalattua neliöputl<ea.
Rihtausteline m. 70
Sopii Cinellin telineisiin m. 76 ja 82.
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KUPONGIT VOIMA
30.6.-87 SAAKKA
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~ ~~ ~~ •• ~ KI LPAPYÖ RÄI LI ÄN ~PY RAI ~O LYKENKA ~ ..
' R~ 1 , KENGANSUO US 'VA KU NT I ~ ~~ O LIJOILLE

~~ ~ Tuotenro alk. 752.916.13 ~
Materiaali polyamidia 1 ovh 163 mlc ~

~ ~ ~ ja hal jasnahkaa. ~
~ ,, .. ovh 298 mk 1 = . -- ~1
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' KI LPAPYQ RAI LIJA~I ~
~ ~ ELEKTRONINEN MATKA- 'HausuT
i ~ JA NpPEUSMITTARI r
~ Tuotenro 752.304.19 ~ ~
~ ovh 290 mk ~ - ovh 248 mlc ~
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ESPOO KAJAANI MARIEHAMN ROVANIEMI

TAPIOLAN PYQRÄHUOLTO KY AIMO KEMPPAINEN KY OLOFSSONS SPORTAFFÄRAB U~tHEILU-KOSKELA

Niittykatu I Välikatu 17 Köpmansgatan 4 Rovakatu 25

02200 Espoo 87100 Kajaani 22100 Mariehamn 96200 Rovaniemi

HAMINA KANKAANPÄÄ NIVALA SALO

URHEILU-ILLI KY KANKAANPÄÄN PYÖRÄ PYÖRÄ KIRI LA,~KS~N ~,.JRHEILUKAUPPA KY

Sibeliuksenkatu 34 Keskuskatu 51 85500 Nivala Vilhonlcatu

49400 Hamina 38700 Kankaanpää 24240 Salu

NOKIA

HEINOLA KARKKILA NOKIAN URHEILUKESKUS SALPAKANGAS

HEINOLAN KONTTI PYÖRÄ JA MOOTTORI Härl<itie 5 HOLLOLAN PYÖRÄ JA URHEILU

Kauppakatu 8 KARI LAHTINEN 37100 Nolcia Keskuskatu 8

18100 Heinola Valtatie 18 15870 Salpakangas

03600 Karkkila NÄRPES

HELSINKI NELSONS CYKEL & TV SEINÄJOKI

OY HELMER KARLSSON AB KEMI 64200 Närpes OJANIEMI & TIKKAOJA

Annankatu 21 CITY SPORT OY 60100 Seinäjoki

00 100 Helsinki Kauppakatu 9 — I I OULU
94100 Kemi LAATU-PYÖRÄ KY TAMPERE

HELSINKI Saaristonlcatu 27 URHEILU~ASEMA

T ÖSTERHOLM KY '` KOKKOLA 90100 Oulu Rautatienkatu 25

Helsinginkatu 14 PYÖRÄPOJAT 33100 Tampere

00510 Helsinki Isokatu 23 PIEKSÄMÄKI
67100 Kokkola URHEILIJPARI KY TEUVA

HELSINKI Kesl<uslcatu 16 TEIJVAN PYÖRÄ

URHEILUVÄLINEHUOLTO KOUVOLA 76100 Pieksämäki 64700 Teuva

Pekanraitti 15 TORI-SPORT OY
00700 Helsinki Torikatu 4 PIETARSAARI TORNIO

45100 Kouvola VELD-MOTO RAJA-KORJAAMO

HÄMEENLINNA Isokatu 14 Satamal<atu 10

VAPAA-AJAN JÄRVINEN KRISTIINANKAUPUNKI 68600 Pietarsaari 95400 Tornio

Palokunnankatu 14 SPORTTI-PUOTI
3100 Hämeenlinna Raatihuoneenkatu I PORI TURKU

64100 Kristiinankaupunki ~ PYÖRÄ-SPORT PYÖRÄLIIKE T SAARIO

HYVINKÄÄ Mikonkatu 15 Tuureporinkatu 19

PYÖRÄ- JA VAPAA-AIKA KY KUOPIO 28100 Pori 20100 Turku

Runeberginkatu 14 OSAKEYHTIÖ ELORANTA

05800 Hyvinkää Kauppakatu 16 PORI VAASA

70100 Kuopio SATAKUNNAN URHEILULIIKE OY WASASPORT OY

IISALMI Antinkatu 15 Vaasanpuistil<ko 14

VAPAA-AJAN VÄLINEHUOLTO KÄLVIÄ 28100 Pori 65100 Vaasa

Pohjolankatu 16 PYÖRÄ- JA URHEILULIIKE

74!00 Iisalmi A MAUNUMÄKI PORVOO VAi"1MALA

l 68300 Kälviä AB HELMER KARLSSON OY JÄRVINEN & HAIJHONSALO KY

I IMATRA Piis ankatu 19P Itsenäisyydentie 8

E HATAKIC/~ OY LAHTI 06100 Porvoo 38200 Vammala

Tuomaankatu 4 PYÖRÄ,jA VARAOSA
551001matra Hämeenkatu 10 RIIHIMÄKI VANTAA

15110 Lahti RIIHI-PYÖRÄ TIKKURILAN K~SPORT

JOENSUU Mäkikuja 24 Talvikkitie

JOENSUUN ERÄ-URHEILU OY LOH~A I 1 100 Riihimäki OI 300 Vantaa

Suvantokatu 8 PYORA JA VARAOSA

801 ~0 joensuu Suurlohjankatu
08100 Lohja

~ JYVÄSKYLÄ
TYYNELÄ OY
Yliopistonkatu 32
40500 Jyväskylä

Muut Tunturipalveluliikk~et
. ~ toimittavat tuotteita tilauksesta.

Tunturimyynti Ky
~ Hinnat ovat voimassa sitoumuksetta untamonkatu 2

'a niin kauan kuin 'tavaraa riittää..~
TLJNTU~?/ 20520 Turku

Oikeudet muutoksiin pidätetäärA~ Puh. 921-332 772


