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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 001 Volvo F10 / F12 Cena Kč 550,- 
Scale / měřítko: 1:24 Price € 25,- 
Intended for / Určeno pro: Italeri 751, Italeri 752 

Content : REVISED SET! Contains many new parts including the new painted dashboard and new redesigned 
grille and cab steps 

Obsah: Přepracovaná sada. Obsahuje mnoho nových dílů včetně nové barvené přístrojové desky a nové 
přepracované masky chladiče a stupaček. 
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CTM 006 AEC Routemaster Cena Kč 460, 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 22,-  
Intended for / Určeno pro: London Bus (Revell) 
Content : 97 parts on dvou separate frets. The set contains various engine parts (both Scania and Leyland), dahboard 
and drivers cab interior parts, grille mesh, various laths and exterior parts 
 
Obsah: 97 dílů na dvou samostatných leptech. Sada obsahuje např. díly pro motory (Leyland, Scania), palubní deska 
+ díly pro interier kabiny řidiče, masku, ochranné lišty a další díly pro exterier 
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CTM 009 MAN F7/ÖAF, ROMAN (EARLY)   Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  

Intended for / Určeno pro: Italeri No. 756  
Content : This set covers the early versions of MAN, ROMAN and ÖAF trucks from late 1960’s and early 70’s and is 
intended for Italeri kit No.756. The set contains two grille versions for MAN/ROMAN and ÖAF trucks, all  the 
neccessary badges and lettering, the old type of dashboard, windscreen wipers, mudflaps and austrian marking for 
heavy vehicles 
 
Obsah:       Tato sada pokrývá rané verze kamionů MAN, ROMAN a ÖAF z konce šedesátých a počátku sedmdesátých 

let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje dva typy masek pro vozy MAN/ROMAN a ÖAF, všechny 

potřebné štítky a symboly, původní typ přístrojové desky, stěrače, zástěrky a rakouské štítky s označením těžkých 

vozidel (H, R, díly 10, 17). 
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CTM 010  MAN F8/ ÖAF  (LATE) Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No.756  
Content : This set covers the late versions of MAN and ÖAF trucks from late 1970’s and early 80’s and is intended for 
Italeri kit No.756. The set contains the grille for MAN and ÖAF trucks, all the neccessary badges and lettering, 
dashboard gauges, windscreen wipers, chassis catwalk, drive axle wheelhubs, exhaust heatshields and austrian 
marking for heavy vehicles 
 
Obsah:  Tato sada pokrývá pozdní verze kamionů MAN a ÖAF ze sedmdesátých a první poloviny 80.let a je určena pro 
stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy MAN / ÖAF, všechny potřebné štítky a symboly, přístrojový 
panel, stěrače, stupačkový plech za kabinu, náboje kol hnacích náprav, kryty výfuků a rakouské štítky s označením 
těžkých vozidel 
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CTM 011   RÁBA   Cena Kč 300,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 13,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No.756  
Content : This set covers Rába trucks built in Hungary under MAN license between early 1970’s and early 80’s and is 

intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for Rába trucks, all the neccessary badges and lettering, 

dashboard gauges, front and rear axle wheelhubs and windscreen wipers 

Obsah: Tato sada pokrývá kamiony Rába vyráběné v Maďarsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem 80. 

let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Rába, všechny potřebné štítky a symboly, 

přístrojový panel, náboje kol předních i zadních náprav a stěrače. 
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CTM 012     ROMAN Cena Kč 270,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 11,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No. 756  
Content : This set covers Roman trucks built in Romania under MAN license between early 1970’s and early 80’s and 
is intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for ROMAN trucks, all the neccessary badges and 
lettering, old type of dashboard and windscreen wipers 
 
Obsah: Tato sada pokrývá kamiony ROMAN vyráběné v Rumunsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem 
80. let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy ROMAN, všechny potřebné štítky a 
symboly, původní variantu přístrojové desky a stěrače 
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CTM 013    SAVIEM SM Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  
Intended for / Určeno pro: Italer No. 756  
Content : This set covers Saviem trucks built in France between early 1968 and 1978 and is intended for Italeri kit 
No.756. The set contains the grille for Saviem trucks, all the neccessary badges and lettering, old type of dashboard, 
drive axle wheelhubs, door ventilation window frames and windscreen wipers 
 
Obsah:  Tato sada pokrývá kamiony Saviem vyráběné ve Francii v letech 1968 až 1978 a je určena pro stavebnici 
Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Saviem, všechny potřebné štítky a symboly, původní variantu 
přístrojové desky, náboje kol hnacích náprav, rámečky ventilačních okének ve dveřích a stěrače 
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CTM 015 AEC Routemaster (Interior) Cena Kč 400,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 20,-  
Intended for / Určeno pro: London Bus (Revell) 
Content : 72 parts on three separate frets. The set contains interior parts: heating channel covers, seat laths, floor 

plates and pre-painted staiway bars and more fine details! 
 
Obsah:  72 dílů na třech samostatných leptech. Sada obsahuje díly pro interiér autobusu AEC Routemaster: kryty 

topení, lišty sedaček, ochranné plechy podstupnic, barvené schodové lišty a drobné detaily! 
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CTM 016 RÁBA S,L,F SERIES (DAF CAB) Cena Kč 520,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 25,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri / Revell DAF 2800 - 3600 
Content : More than 50 parts on four separate frets. Badging for all possible RÁBA trucks, radiator grille, cab 
exterior and interior details, cab steps, windscreen wipers, bumper and main lights details, mudflaps, wheel hubs, 
seatbelts buckles and more fine details. Contains printed PE dashboard! 
Obsah:  Více než 50 dílů na čtyřech planžetách. Značení pro všechny verze kamionů Rába, maska chladiče, detaily 
exteriéru a interiéru kabiny, stupačky do kabiny, stěrače, detaily nárazníku a světel, zástěrky, náboje kol, 
bezpečnostní pásy a další drobné detaily. Obsahuje barvené lepty přístrojové desky! 
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CTM 017 DAF 2800 – 3600 SERIES / GINAF Cena Kč 700,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 28,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri / Revell DAF 2800 - 3600 
Content : More than 80 parts on four separate frets. Badging for all possible DAF 2800 - 3600 trucks, radiator 
grille, cab exterior and interior details, cab steps (both early and late version), windscreen wipers, bumper and 
main lights details, mudflaps, wheel hubs, seatbelts buckles, spare wheel carrier and more fine details. Contains 
printed PE dashboard and full printed badges! GINAF signs and badges included! 
Obsah:  Více než 80 dílů na čtyřech planžetách. Značení pro všechny verze kamionů DAF 2800 - 3600, maska 
chladiče, detaily exteriéru a interiéru kabiny, stupačky do kabiny (obě verze, raná i pozdní), stěrače, detaily 
nárazníku a světel, zástěrky, náboje kol, bezpečnostní pásy, držák rezervy a další drobné detaily. Obsahuje barvené 
lepty přístrojové desky a kompletní označení! Obsahuje rovněž značení pro vozy GINAF! 
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CTM 019 IVECO STRALIS Cena Kč 600,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 26,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri IVECO Stralis 
Content : The set is intended for detailing the Italeri kit. Contains complete painted interior parts, radiator grille, 
badges and all lettering and numbering, chassis and exterior parts such as fuel tank and intake filter mounts, fuel 
tank straps and air intake mesh, wheel hubs, spare wheel carrier, mirror reflective surfaces or seatbelts. 
Obsah:  Sada je určená pro doplnění jemných detailů na stavebnici firmy Italeri. Obsahuje kompletní sadu 
barvených dílů do interiéru, mřížku chladiče, typové značení pro nabízené varianty, díly rámu a exteriéru vozidla 
(držáky nádrží, sacího filtru, pásky na nádrže, mřížku sání, náboje kol, držák rezervy, odrazné plochy zrcátek, 
bezpečnostní pásy a další. 
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CTM 24032  4 SERIES CAB EXTERIOR Cena Kč 150,- 
Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 
Intended for / Určeno 
pro: 

Scania 4 series (Italeri, Revell)  
Content : This set contains radiator grille and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and light 
wipers 
 

Obsah:   Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,  stěrače okna 
i světlometů. 
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CTM 24033  4 SERIES CUSTOM PARTS Cena Kč 150,- 
Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 
Intended for / Určeno 
pro: 

Scania 4 series (Italeri, Revell)  
Content : This set contains all the finest parts one needs for customising his 4 series Scania truck together 
with all neccessary badges and designations. 
 

Obsah : Tato sada obsahuje veškeré drobnosti potřebné pro úpravu kamionů Scania čtvrté řady společně se 
všemi štítky a označeními. 
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CTM 24034  4 & R SERIES CHASSIS PARTS Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 
Intended for / Určeno 
pro: 

 Scania 4 series and R series (Italeri, Revell)  
Content : This set contains chassis parts for modifying and upgrading standard out-ouf-box chassis: fifth 
wheel mounting rails, rear cab crossmembers (suisie bracket), working light mesh, spare wheel carrier, cab 
under-floor steps. 
Obsah:  Tato sada osahuje díly podvozku, kterými lze vylepšit nebo doplnit základní stavebnici: profily pod 
točnici, příčka s přípojkami pro návěs pod kabinu, mřížka pracovního světlometu, držák rezervy, stupačky 
pod podlahu do kabiny. 
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CTM 24035   R SERIES CUSTOM PARTS Cena Kč 150,- 
Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 
Intended for / Určeno 
pro: 

Scania R series (Italeri, Revell)  
Content : This set contains all the finest parts one needs for customising his R series Scania truck together 
with all neccessary badges and designations. 
 

Obsah:   Tato sada obsahuje veškeré drobnosti potřebné pro úpravu kamionů Scania série R společně se 
všemi štítky a označeními. 
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CTM 24036   R SERIES CAB EXTERIOR Cena Kč 150,- 
Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 
Intended for / Určeno 
pro: 

Scania R series (Italeri, Revell)   
Content : This set contains radiator grille and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and light 
wipers 
 

Obsah:   Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,  stěrače okna i 
světlometů. 
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CTM 24037   R SERIES 2009 CATWALKS Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

Intended for / Určeno pro: Scania R series 2009 (Italeri)   
Content : This set contains all types of catwalks for Scania R series 2009 tractors, G series battery steps, 
battery box cover logo, side skirt steps and exhaust silencer cover. 
 
Obsah:  Tato sada obsahuje všechna provedení stupačkových plechů na rám  na návěsové tahače Scania R 
series 2009, stupačky na kryt akumulátorů (G series), znak na kryt akumulátorů, stupačky na boční kryt a 
kryt tlumiče výfuku. 
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CTM 24038 R SERIES 2009 EXTERIER (ROUGH MESH) Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

Intended for / Určeno pro: Scania R series 2009 (Italeri)  
Content : This set contains radiator grille (rough version) and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen 
and light wipers 
 

Obsah:   Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče (hrubé provedení) a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,  
stěrače okna. 
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CTM 24039 4 SERIES CATWALKS Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

Intended for / Určeno pro: Scania 4 series (Italeri, Revell)   
Content : This set contains the chassis catwalk for Scania 4 series tractors, exhaust silencer cover and battery box 
steps. 
 
Obsah:   Tato sada obsahuje stupačkový plech na rám na návěsové tahače Scania 4 řady, kryt tlumiče výfuku a 
stupačky na kryt akumulátorů. 
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CTM 24040 R SERIES CATWALKS (EARLY & LATE) Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

Intended for / Určeno pro: Scania R series (Italeri, Revell)  
Content : This set contains catwalk for Scania R series tractor, both types of exhaust silencer cover (early and late 
style) and battery bxo steps.  
 
Obsah:   Tato sada obsahuje stupačkový plech na rám pro tahače Scania série R, obě provedení krytu tlumiče výfuku 
(raný i pozdní) a stupačky na kryt akumulátorů. 
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CTM 24041 R SERIES 2009 EXTERIER (FINE MESH) Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

Intended for / Určeno pro: Scania R series 2009 (Italeri)  
Content : This set contains radiator grille (fine version) and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and 
light wipers 
 

Obsah:   Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče (jemné provedení) a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,  
stěrače okna. 
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  CTM 24064 AEC Routemaster – floor plate Cena Kč 560,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 24,-  
Intended for / Určeno pro: London Bus (Revell) 

Content : 10 parts on 4 separate frets. All floor metal plates. Giant set for a very fair price. Special order only! 
 
Obsah:  1 dílů na čtyřech samostatných leptech. Sada obsahuje podlahové desky pro autobus AEC Rotuemaster. 
Pouze na zvláštní objednávku! 
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  CTM 24078 Volvo F10/F12 dashboard Cena Kč 80,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 3,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri 751, Italeri 752 
Content : dashboard including gauges, engine tunnel rating control panel and Danish „PAHAENG“ plate 
 
Obsah:  přístrojová deska s přístroji, ovládacím panelem topení na motorový tunel a dánskou cedulkou 
„PAHAENG“ 
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  CTM 24086 Volvo F12 lights Cena Kč 80,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 3,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri 751, Italeri 752 
Content : 6 separate lights, 4 main lights and 2 fog lights 
 
Obsah:  6 oddělených světel, 4 hlavní a dvě mlhovky 
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CTM 000 GMC ASTRO 95 - GRILLE (1978-1983) Cena Kč 110,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 5,- 

Intended for / Určeno pro: GMC Astro (AMT/Ertl, Matchbox) 
                                     

 

 

 

 Content: the grille parts and GMC badges only 

 Obsah:     pouze díly přední  velké masky a loga GMC 

     EXHAUST / VÝFUK Cena Kč 75,- 

Scale / měřítko : 1:25 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,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 20,- 

Intended for / Určeno pro: GMC Astro (AMT/Ertl , Matchbox) 
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,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 20,- 

Intended for / Určeno pro: GMC Astro (AMT/Ertl , Matchbox) 
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 

 

           



 32 

 

CTM 002 KENWORTH W 900 Cena Kč 300,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 20,- 

Intended for / Určeno pro: Kenworth W 900 (Revell) 

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 Cena Kč 700,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 30,- 

Intended for / Určeno pro: White Freightliner WFT     DD,SD  (AMT/Ertl) 

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,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 25,- 

Intended for / Určeno pro: Peterbilt 377 A/E (Italeri) 
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 Cena Kč 500,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 25,- 

Intended for / Určeno pro: Peterbilt 378 (Italeri) 
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 014 International Lonestar Cena Kč 550,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 25,-  
Intended for / Určeno pro: International Lonestar (Moebius, Revell) 
Content : 91 parts on 4 separate frets. The set contains parts like air intake meshes, cab steps, exhaust heat shields, 

mudflaps, fuel tank part, retro bug deflector. The interior parts are pre-painted! 

Obsah: 91 dílů na čtyřech samostatných leptech. Sada obsahuje např. díly jako mřížky sání vzduchu, stupačky, kryty 

výfuku,zástěrky,díly pro nádrže a clonu na kapotu ve stylu retro. Lept s interiérovými díly je barvený. 
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CTM 018 International Prostar Cena Kč 600,- 

Scale / měřítko: 1:25 Price € 26,-  
Intended for / Určeno pro: International Prostar (Moebius, Revell) 
Content : More than 60 parts on 4 separate frets. The set contains parts like air intake meshes, cab steps, exhaust heat 

shields, mudflaps, fuel tank part, retro bug deflector. The interior parts are pre-painted! 

Obsah: Více než 60 dílů na čtyřech samostatných leptech. Sada obsahuje např. díly jako mřížky sání vzduchu, stupačky, 

kryty výfuku,zástěrky,díly pro nádrže a clonu na kapotu ve stylu retro. Lept s interiérovými díly je barvený. 
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CTM 24082 PETERBILT 377/378 INTERIOR PARTS Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,-  
Intended for / Určeno pro: Peterbilt Italeri 
Content : full set for interior update with printed dashboard, seatbelt clamps and buckles,  gearstick lifting scheme, 

parking and trailer brake buttons and two different steering wheel centres 

Obsah: kompletní sada pro doplnění interiéru s barvenou přístrojovou deskou, přezkami na bezpečnostní pásy, kulisou 

na řazení a tlačitky parkovací a návěsové brzdy a dvěma různými středy volantu 
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CTM 24017 RADIATOR MESH " A " Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 6,- 
 

 

CTM 24018 RADIATOR MESH " B " Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 6,- 
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CTM 24027  " A " Cena Kč 280,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 12,- 

Dimension / rozměr: 150 x 150 mm 

 

 

 

CTM 24028  " B " Cena Kč 280,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 12,- 

Dimension / rozměr: 150 x 150 mm 
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CTM 24029  " C " Cena Kč 280,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 12,- 

Dimension / rozměr: 150 x 150 mm 
 

 

 

 

CTM 24030  " D " Cena Kč 280,- 

Scale / měřítko: 1:24/25 Price € 12,- 

Dimension / rozměr: 150 x 150 mm 
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CTM 24031  " E " Cena Kč 280,- 

  Scale / měřítko: 1:24 Price € 12,- 

  Dimension / rozměr : 150 x 150 mm 

 

   

 

CTM 24042  " F " Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,- 

   Dimension / rozměr : 150 x 75 mm 
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CTM 24043 EURO CUSTOM TRUCK HANDLES Cena Kč 75,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 3,- 
Kontent : danish style toolbox handles suitable for modern european custom trucks (one set contains 6 complete 
handles) 
 

Obsah: zapuštěné kliky na schrány pro moderní evropské nákladní automobily.  Balení obsahuje 6 kusů 
 

 

            



 45 

   

CTM 24044 EURO CUSTOM TRUCK REAR BUMPER Cena Kč 220,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 10,- 
Content : modern european custom truck rear bumper (no lights included), one set contains 7 parts with both type 
sof mudflaps (one extra wide or 4 small ones). 
 

Obsah: zadní nárazník pro všechny typy evropských tahačů. Nárazník lze osadit kulatými nebo hranatými světly 
(nejsou součástí balení). Balení obsahuje celkem 7 dílů včetně dvou variant zástěr (1 široká nebo 4 malé) 
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CTM 24045 HANDLES TOOLBOX Cena Kč 125,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 5,- 

Content : two types of toolbox handles for both US and european trucks. One set contains 2 x 10 handles. 
 

Obsah:  dva druhy klik určené pro evropská a americká nákladní auta. Balení obsahuje 2 x 10 klik. 
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CTM 24046 CURTAINSIDER STRAPS & BUCKLES Cena Kč 220,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 10,- 
Content : This set contains two separate frets providing complete curtainsider trailer straps and buckles for modern 
curtainsider trailer. One set contains 200 parts forming 50 separate buckles with straps. The straps parts are provided 
in black (not visible in the picture). 
 

Obsah: sada dvou samostatných leptů znázorňující kurty pro shrnovací návěs. Balení obsahuje 200 dílů, z kterých lze 
postavit kompletních 50 kurt. Lepty textilních pásů jsou barvené (na obrázku jsou lepte nebarvené). 
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CTM 24055 GITTERBOX Cena Kč 260,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € TBA  

Content :  this set contains a complete kit of a „gitterbox“ storage box. It contains 9 photoetched parts and a piece 
of 0,5 mm evergreen strip. 

Obsah:   sada obsahuje leptanou stavebnici Gitterbox. Obsah je 9 leptaných dílů a plastový profil o průměru 0,5 
mm. 
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CTM 24056  "G" Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € TBA 

Content : this parts represents heavy hauage trailer steel decking plates, size 150 mm x 75 mm, black nickel 
surface (matt silver) 

Obsah: lept je v provedení černý nikl a představuje slzičkový plech určený pro těžkou dopravu.Vhodný pro 
podvalníky.Velikost leptu je 150 mm x 75 mm. 
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CTM 24057 EURO CUSTOM TRUCK LIGHT BAR   Cena Kč 130,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € TBA  

Intended for / Určeno pro:   

Content : universal lenghts modern european custom truck side light bar, this set contains two bars (4 parts 
totally), basic lenghts of the bar is 110 mm and is prepared for shortening 
Obsah:          univerzální světelná lišta určená pro evropská nákladní auta. Balení obsahuje 2 lišty, celkem 4 díly; 
základní délka lišty je 110 mm a je připravená ke zkracování 
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CTM 24058 EURO CUSTOM TRUCK TOOLBOX Cena Kč 260,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € TBA  

Intended for / Určeno pro:   
Content : This set contains two tool boxes. One complete closed box and one „false“ tool box which usually hides 
components like exhaust, fuel or oil tanks (Pic.9). There is a second way the false toolbox can be used: use it for 
building up a toolbox of your own dimensions and shape when assembling the rear part of the toolbox using 
plastic cards and fitting it to the front etched frame with doors. 
Obsah: Tato sada obsahuje Tato sada obsahuje dvě schrány. Jednu uzavřenou kompletní schránu a druhou 
"falešnou", za kterou bývají obvykle ukryté komponenty (výfuky, nádrže, Obr.9). Druhý způsob využití falešné 
schrány je možnost přípravy schrány s vámi požadovanými rozměry. Z plastikových destiček stačí sestavit zadní 
část schrány a k ní připojit leptanou čelní část s rámečkem a dvířky. 
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CTM 24072 HOSE CLAMPS Cena Kč 80,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 3,- 

Intended for / Určeno pro: Universal set for 1/24 and 1/25 scale  

Content : This set contains one fret with 4 different length of etched hose clamps for detailing car and truck 
engines. 
Obsah: Tato sada obsahuje jednu planžetu se čtyřmi různými délkami leptaných hadicových sponek pro 
doplňování motorů aut a kamionů. 
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CTM 24075 ECE R 70 REFLECTIVE BOARDS Cena Kč 100,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 4,-  

Intended for / Určeno pro: Universal set for 1/24 scale 

Content : This set contains small fret with with 6 boards and a decal sheet with decals for 6 different reflective 
boards meeting ECE R70 requirements. 
Obsah: Tato sada obsahuje jednu planžetu se šesti cedulemi a obtiskový aršík se šesti různými reflexními 
cedulemi splňujícími předpisy EHK R70. 
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CTM 24076 ADR PETROL & DIESEL TANKER BOARDS Cena Kč 150,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 6,-  

Intended for / Určeno pro: Universal set for 1/24 scale 

Content : This set contains small fret with 4 ADR boards and 4 warning signs and one decal sheet with matching 
decals. 
Obsah: Tato sada obsahuje jednu planžetu se čtyřmi cedulemi ADR a čtyřmi varovnými cedulemi a obtiskovým 
aršíkem s příslušným dekály. 
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CTM 24081 CABLE BINDERS Cena Kč 75,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 3,-  

Intended for / Určeno pro: Universal set for 1/24 scale 

Content : This set contains 50 cable binders for general wiring and piping of your chassis and engines 
 

Obsah: Tato sada obsahuje 50 stahovacích pásek pro kabeláž na podvozky a motory vašich modelů. 
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        Kontakt pro objednávky:      kaja.krejci@centrum.cz                                                        

                                             czechtruckmodel@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 


