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Vítáme na stránkách tohoto katalogu všechny aktivní kamionové modeláře, ale také příznivce všech
krásných modelů. Od roku 2010 pro Vás připravujeme ucelenou škálu leptaných doplňků na evropská
a americká nákladní auta. Naší snahou je zpestřit toto modelářské odvětví a zatraktivnit jej v očích
široké veřejnosti. Tento katalog bude sloužit jako základní kámen, ke kterému se budou v budoucnu
nabalovat další novinky. O těch Vás budeme samozřejmě informovat formou propagačního letáku.
Rádi bychom popřáli všem kamionovým modelářům hodně úspěchů mnoho krásných modelů.
CTM – Czech Truck Model

Welcome to the catalogue dedicated to all truck modelers and fans of beautiful models. We are
preparing a wide range of European and US truck models accessories since early 2010. Our aim is to
provide something new and unusual for the whole world of truck modeling. This catalogue is a basic
version of a list of our products that will include all future news and releases. There will be a separate
newsletter sheet as well. We would like to wish you all the best and many beautiful models finished.
CTM – Czech Truck Model
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CTM 000 GMC ASTRO 95 - GRILLE (1978-1983)
Cena Kč 110,1:25
Scale / měřítko:
Price € 5,GMC Astro (AMT/Ertl, Matchbox)
Intended for / Určeno pro:
Content: the grille parts and GMC badges only
Obsah:

pouze díly přední velké masky a loga GMC

EXHAUST / VÝFUK
Scale / měřítko :

1:25

Cena Kč

75,-

Price €

3,-

Content: two resin exhaust silencers for GMC Astro and
Kenworth sets (special order only)
Obsah: 2x resinový tlumič výfuku pro GMC Astro a Kenworth
W 900
Pouze na objednání !!!
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CTM 003 GMC ASTRO "old"
Cena Kč 300,1:25
Scale / měřítko:
Price € 20,GMC Astro (AMT/Ertl , Matchbox)
Intended for / Určeno pro:
Content : 32 parts on two frets, contains the grille parts, komplete wipers and GMC badges, exhaust silencer
heatshields and mounts, fuel tank steps and mirror brackets (exhaust silencer diameter: 9,5 mm, outlet pipe diam:
4,8 mm)
Obsah: 32 dílů na dvou planžetách obsahuje díly pro masku, kompletní stěrače, loga GMC, kryty a držáky tlumičů
výfuku, stupačky na nádrže a držáky zrcátek. Průměr tlumiče 9,5 mm , průměr výfuku 4,8 mm
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CTM 004 GMC ASTRO "new"
Cena Kč 300,1:25
Scale / měřítko:
Price € 20,GMC Astro (AMT/Ertl , Matchbox)
Intended for / Určeno pro:
Content : 30 parts on two frets, contains the large grille parts, komplete wipers, GMC badges, exhaust silencer
heatshields and mounts, fuel tank steps and mirror brackets (exhaust silencer diameter: 9,5 mm, outlet pipe diam:
4,8 mm)
Obsah: 30 dílů na dvou planžetách obsahuje díly pro velkou masku, kompletní stěrače, loga GMC, kryty a držáky
tlumičů výfuku, stupačky na nádrže a držáky zrcátek. Průměr tlumiče 9,5 mm , průměr výfuku 4,8 mm
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CTM 002 KENWORTH W 900
Cena Kč 300,1:25
Scale / měřítko:
Price € 20,Kenworth W 900 (Revell)
Intended for / Určeno pro:
Content : 31 parts on two frets, contains complete grille, logos and KW badges, exhaust silencer heatshields and
mounts, door handles and windscreen frame (exhaust silencer diameter: 9,5 mm, outlet pipe diam: 4,8 mm)
Obsah: 31 dílů na dvou planžetách obsahuje kompletní novou masku, loga a značení Kenworth, kryty a držáky
tlumičů výfuku, kliky a guma předního okna. Průměr tlumiče 9,5 mm , průměr výfuku 4,8 mm
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CTM 005 WHITE FREIGHTLINER WFT
1:25
Scale / měřítko:
White Freightliner WFT
Intended for / Určeno pro:

700,Price € 30,DD,SD (AMT/Ertl)
Cena Kč

Content : 140 pieces for trucks made between 1972-1983. This set contains all parts for White Freightliner WFT and
Freightliner FLT from cab exterior and interior to chassis parts together with three fine resin parts.
Obsah: 140 dílů pro verze vyráběné v letech 1972-1983.Balení obsahuje vče pro modely White Freightliner WFT a
Freightliner FLT a to od kabiny, přes interier až po rám. Balení obsahuje dále 3 drobné resinové díly
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CTM 007 PETERBILT 377 A/E
Cena Kč 500,1:24
Scale / měřítko:
Price € 25,Peterbilt 377 A/E (Italeri)
Intended for / Určeno pro:
Content : 74 pieces on three separate frets contains complete grille with mesh, air intake meshes, frames for red
oval drcala, rear mudflaps, battery box steps, catwalks and complete exhaust silence supports and heatshields.
Obsah: 74 dílů na třech samostatných leptech obsahuje kompletní masku se síťovinou, mřížky pro sání
vzduchu,podložky pro loga Peterbilt, zadní zástěrky, stupačky a kompletní kryty a držáky výfuku.
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CTM 008 PETERBILT 378
1:24
Scale / měřítko:
Peterbilt 378 (Italeri)
Intended for / Určeno pro:

Cena Kč
Price €

500,25,-

Content : 74 pieces on three separate frets contains complete grille with mesh, air intake meshes, frames for red oval
drcala, rear mudflaps, battery box steps, catwalks and complete exhaust silence supports and heatshields.
Obsah: 74 dílů na třech samostatných leptech obsahuje kompletní masku se síťovinou, mřížky pro sání
vzduchu,podložky pro loga Peterbilt, zadní zástěrky, stupačky a kompletní kryty a držáky výfuku.
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Kontakt pro objednávky:

kaja.krejci@centrum.cz
czechtruckmodel@gmail.com
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