
Seuraavalla sivulla on tietoa tulevista malleistamme

Tarvitsetko jotain erityistä?
Otaniemessä osastollemme eivät mahdu kaikki tuot-
tamamme mallit. Mikäli haluat jonkun tietyn tuot-
teen, niin tee tilaus ennakkoon sähköpostitse ja tu-
le noutamaan tavarat osastoltamme Otaniemessä.
Tuoteluottelomme löytty nettisivuiltamme osoit-

teesta — sähköpostiosoit-
teemme on .

www.mestarimallit.com
info@mestarimallit.com

Haluaisitko valmismallin?
Kasauspalvelumme suosio on ylittänyt kaikki odotuksemme.
Kolvi käy kuumana päivittäin ja naapurit valittavat jatkuvasta
maalinkärystä, kun toteutamme asiakkaidemme toiveita.

Ensimmäiset Sr12-vetureiden valmismallit on jo ehditty
toimittaa. Pajastamme on valmistunut myös lentokoneita ja
panssarivaunujen malleja. Kokoamme siis kaikenlaisia
pienoismalleja — myös muiden valmistajien sarjoista. Pyydä
tarjous, jos et ehdi tai tohdi rakentaa jotain kaappiin hankki-
maasi rakennussarjaa.

Kuvan Sr12-veturi 2702 on 1960-luvun mukaisessa asussa.

Jouduimme viime metreillä uusimaan veturin voiman-
siirron, koska moottorivalmistaja ilmoitti ilman ennak-
kovaroitusta lopettavansa toimintansa. Tämä aiheut-
ti reilun kuukauden viiveen sarjan toimitusaikatauluun.
Nyt olemme kuitenkin ratkaisseet ongelman ja tuo-
tanto on pian täydessä vauhdissa. Valmista pitäisi olla
lokakuun loppupuolella.

kysyntä on jäänyt vaatimattomak-
si. Tämä tarkoittaa sitä, että vielä emme uskalla luvata
Märklin-versioita. Mikäli Märklin-versio kiinnostaa,
niin kerro se pikaisesti meille.

Märklin-versioiden

Vieraile Mestarimallien osastolla ja tule tutustumaan
syksyn uutuuksiin. Ehdit vielä tilata uuden -
veturin sarjan edulliseen messuhintaan.

Sr12/Dv12

1960-luvun ja 1970-luvun versiot

Olemme Otaniemessä 5.–6.10.2019
Suuri Snadi -näyttelyssä, Espoon Otahalli la ja su 10–17

Mestarimallit uutiskirje

26.9.2019
uutiskirjeessä on
kaksi sivua

Lansantorppa 8B, 02630 Espoo info@mestarimallit.com
www.mestarimallit.com www.facebook.com/Mestarimallit

Sr12/Dv12 2700-sarja

Tuotenro Mallli Hinta
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Olympia-sarjan puukoriset vaunut lienevät
kaikkein tunnetuimpia puuvaunuja. Niitä käy-
tettiin osin vielä 1980-luvulla. Siksi julkaisem-
me kuuden vaunun sarjan aiheestaa.

Tuotantoon ovat valikoituneet toisen luokan
makuuvaunu , ensimmäisen ja toisen luo-
kan makuuvaunu , 72-paikkainen ja 100-
paikkainen -vaunu, ensimmäisen luokan päivä-
vaunu ja konduktööriosastolla varustettu

. Myöhemmin julkaisemme mahdollisesti
muitakin saman aikakauden vaunuja.

Ensimmäisenä julkaistaan 72-paikkainen Ei-
vaunu sekä EFi. Seuraavaksi CEm ja Em. Vii-
meiseksi julkaistaan Ci ja 100-paikkainen Ei.
Ensimmäiset kaksi vaunua julkaistaan loka-
marraskuun aikana. Loput muutaman kuukau-
den välein.

Ensimmäiset kaksi vaunua ovat varattavissa
messuilla. Tule tarkastamaan osastoltamme,
mikä on vaunujen messuhinta. Samalla voit
tutustua vaunun uusittuun kokoonpanoajatuk-
seen.

Em
CEm

Ei
Ci

EFi

Tilaustyönä rakennettu veturi ja vaunuja.

Suurin muutos on tapahtunut katon suunnitelussa, jossa käyttöön

on otettu 3D-tekniikkaa. Tällainen katto on huomattavasti ke-

vyempi kuin valukatto.

Katto on helppo sorastaa Mestarimallien hiekkapölyllä.

Olympia-sarja


