
Stromky jsou vhodné pro velikost  , TT i HO. Souèástí stromku je i podstavec 
(koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku stolu. Tento 
koøen je možné z kmene sundat a umožnit snadnou montáž do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu diorámat i jako doplnìk pro 
autodráhy.

 Jehliènaté stromky - øada 057 - vstat Jehliènaté stromky - øada 057 - vstat

N-057-10 jehliènatý strom vstat -výška  cca 4cm1
N-057-202
N-057-303
N-057-40 jehliènatý strom vstat -výška cca 17cm4

jehliènatý strom vstat- výška cca 8cm

jehliènatý strom vstat -výška cca 13cm

       kód název výrobku

Neu
Model

35.00Kè

49.00Kè

59.00Kè

69.00Kè

cena



Smrèky jsou vhodné pro velikost TT i HO. Souèástí smrèku je i podstavec (koøen), díky 
kterému je možné stromek postavit napø i na desku stolu. Tento koøen je možné z kmene 
sundat a umožnit snadnou montáž do terénu kolejištì.

Stromky jsou vhodné pro velikost N , TT i HO. Souèástí stromku je i 
podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 

stolu. Tento koøen je možné z kmene sundat a umožnit snadnou 
montáž do terénu kolejištì.

tromky jsou vhodné pro velikost N , TT i HO. Souèástí stromku je i 
podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na S

desku stolu. Tento koøen je možné z kmene sundat a 
umožnit snadnou montáž 
do terénu kolejištì.

Stromky jsou vhodné pro velikost N , TT i HO. Souèástí stromku je i 
podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 

stolu. Tento koøen je možné z kmene sundat a umožnit snadnou 
montáž do terénu kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu 
diorámat i jako doplnìk pro autodráhy.

 J e h l i è n a t é  s t r o m k y J e h l i è n a t é  s t r o m k y

 Jehliènaté stromky - øada 005    3  až 17cm Jehliènaté stromky - øada 005    3  až 17cm

 Jehliènaté stromky - øada 004   3  až 17cm Jehliènaté stromky - øada 004   3  až 17cm

 Jehliènaté stromky - øada 006   vyšší kmen Jehliènaté stromky - øada 006   vyšší kmen

N-001 smrk 7.pater1
N-002 smrk 8.pater2
N-003 smrk 9.pater3
N-004 smrk 10.pater41

1 2 3 4

N-005-10 jehliènatý strom (výška cca 3cm)1
N-005-12 jehliènatý strom (výška cca 5cm)2
N-005-14 jehliènatý strom (výška cca 7cm)3
N-005-16 jehliènatý strom (výška cca 9cm)4
N-005-18 jehliènatý strom (výška cca 11cm)5
N-005-20 jehliènatý strom (výška cca 13cm)6
N-005-22 jehliènatý strom (výška cca 15cm)7
N-005-24 jehliènatý strom (výška cca 17cm)8

N-004-10 jehliènatý strom (výška cca 3cm)1
N-004-12 jehliènatý strom (výška cca 5cm)2
N-004-14 jehliènatý strom (výška cca 7cm)3
N-004-16 jehliènatý strom (výška cca 9cm)4
N-004-18 jehliènatý strom (výška cca 11cm)5
N-004-20 jehliènatý strom (výška cca 13cm)6
N-004-22 jehliènatý strom (výška cca 15cm)7
N-004-24 jehliènatý strom (výška cca 17cm)8

N-006-10 jehliènatý strom stø -vyšší kmen-(výška koruny cca 3cm)1
N-006-122
N-006-143
N-006-164

jehliènatý strom stø -vyšší kmen-(výška koruny cca 5cm)

jehliènatý strom stø -vyšší kmen-(výška koruny cca 7cm)

jehliènatý strom stø -vyšší kmen-(výška koruny cca 9cm)

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1
1  2  3  4

       kód název výrobku

        kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

http://www.neumodel.cz

Neu
Model

14.00Kè

15.00Kè

16.00Kè

18.50Kè

8.50Kè

9.50Kè

11.00Kè

12.50Kè

14.50Kè

15.50Kè

17.00Kè

18.00Kè

6.50Kè

8.00Kè

9.00Kè

10.00Kè

12.00Kè

14.50Kè

15.50Kè

17.50Kè

8.00Kè

9.00Kè

11.00Kè

12.00Kè

cena

cena

cena

cena



Borovice   -  øada pfBorovice   -  øada pf

Borovice   výška cca 8cmBorovice   výška cca 8cm

Bøíza   výška cca 8cmBøíza   výška cca 8cm

Borovice   výška cca 11cmBorovice   výška cca 11cm

Bøíza   výška cca 11cmBøíza   výška cca 11cm

Borovice   výška cca 18cmBorovice   výška cca 18cm

Bøíza   výška cca 18cmBøíza   výška cca 18cm

Keøík   malýKeøík   malý
Keøík miniKeøík mini

Keø prùmìr koruny cca 6cmKeø prùmìr koruny cca 6cmKeøík  velkýKeøík  velký

Bøíza   výška cca 28cmBøíza   výška cca 28cm

N-025-10 Borovice pf (výška cca 4cm)1
N-025-12 Borovice pf (výška cca 7cm)2
N-025-14 Borovice pf (výška cca 9cm)3
N-025-16 Borovice pf (výška cca 11cm)4
N-025-18 Borovice pf (výška cca 16cm)5

N-025 Borovice (malá)1

N-007 Bøíza (malá)1 N-008 Bøíza (bohatší koruna)2 N-009 Bøíza (výška cca 18cm)3

N-021 Keøík malý6
N-020 Keøík  mini5

N-023 Keø prùmìr koruny cca 6cm8N-022 Keøík  velký7

N-010 Bøíza (výška cca 18cm)4

N-026 Borovice (bohatší koruna)2 N-027 Borovice (výška  18cm)3

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto 
koøene pro snadný "zápich" do terénu kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako souèást architektonických 
modelù.

1 2 3 4 5

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku        kód název výrobku

       kód název výrobku        kód název výrobku14.50Kè

21.40Kè

31.40Kè

41.30Kè

52.10Kè

75.80Kè

14.50Kè 22.00Kè 49.10Kè

85.00Kè

4.00Kè

7.10Kè 16.40Kè

5.70Kè

cena

cena

cena cena cena

cena

cena

cena cena

cena

22.00Kè
64.30Kè

cena cena



Listnaté stromy   8 až 28cmListnaté stromy   8 až 28cm Topoly   8 až 28cmTopoly   8 až 28cm

N-015 Listnatý strom výška cca 8cm1
N-0162
N-0173
N-0184

Listnatý strom výška cca 11cm

Listnatý strom výška cca 18cm

Listnatý strom výška cca 28cm

N-011 Topol výška cca 8cm5
N-012 Topol6
N-013 Topol7
N-014 Topol8

 výška cca 11cm

 výška cca 18cm

 výška cca 28cm

1 2 3 4 5 6 7 8

Topoly   -  øada pfTopoly   -  øada pf

N-012-10 Topol pf (výška cca 4cm)1
N-012-12 Topol pf (výška cca 7cm)2
N-012-14 Topol pf (výška cca 9cm)3
N-012-16 Topol pf (výška cca 11cm)4
N-012-18 Topol pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

1 2 3 4 5

Listnatý strom  øada     kd -pfListnatý strom  øada     kd -pf

N-015-10 List. strom  kd- pf (výška cca 4cm)1
N-015-12 List. strom  kd- pf (výška cca 7cm)2
N-015-14 List. strom  kd- pf (výška cca 9cm)3
N-015-16 List. strom  kd- pf (výška cca 11cm)4
N-015-18 List. strom  kd- pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

5 4 3 2 1

       kód název výrobku
       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

22.70Kè

32.80Kè

43.70Kè

53.40Kè

73.90Kè

cena

cena

14.50Kè

22.00Kè

49,20Kè

85.00Kè

14.50Kè

22.00Kè

65.70Kè

111.80Kè

cena
cena



Listnatý strom  øada  h-pfListnatý strom  øada  h-pf

N-016-10 List. strom h- pf (výška cca 4cm)1
N-016-12 List. strom h- pf (výška cca 7cm)2
N-016-14 List. strom h- pf (výška cca 9cm)3
N-016-16 List. strom h- pf (výška cca 11cm)4

5N-016-18 List. strom h- pf (výška cca 16cm)

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 

souèást architektonických modelù.

Listnatý strom  øada o-pfListnatý strom  øada o-pf

N-017-10 List. strom o- pf (výška cca 4cm)1
N-017-12 List. strom o- pf (výška cca 7cm)2
N-017-14 List. strom o- pf (výška cca 9cm)3
N-017-16 List. strom o- pf (výška cca 11cm)4
N-017-18 List. strom o- pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

1 2 3 4 5

Listnatý strom  øada     L -pfListnatý strom  øada     L -pf

N-014-10 List. strom  L- pf (výška cca 4cm)1
N-014-12 List. strom  L- pf (výška cca 7cm)2
N-014-14 List. strom  L- pf (výška cca 9cm)3
N-014-16 List. strom  L- pf (výška cca 11cm)4
N-014-18 List. strom  L- pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

5 4 3 2 1

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku
21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

cena

cena

cena



Bøíza  øada pf - jednoduchý kmenBøíza  øada pf - jednoduchý kmen

N-009-10 Bøíza- pf (výška cca 4cm)1
N-009-12 Bøíza- pf (výška cca 7cm)2
N-009-14 Bøíza- pf (výška cca 9cm)3
N-009-16 Bøíza- pf (výška cca 11cm)4
N-009-18 Bøíza- pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

5 4 3 2 1

Bøíza  øada  V-pf  rozdvojený kmenBøíza  øada  V-pf  rozdvojený kmen

N-010-10 Bøíza V- pf (výška cca 4cm)1
N-010-12 Bøíza V- pf (výška cca 7cm)2
N-010-14 Bøíza V- pf (výška cca 9cm)3
N-010-16 Bøíza V- pf (výška cca 11cm)4
N-010-18 Bøíza V- pf (výška cca 16cm)5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

1 2 3 4 5

Bøíza  øada  pf - podzimníBøíza  øada  pf - podzimní

N-009-11 Bøíza- pf (výška cca 4cm)-podzimní1
N-009-13 Bøíza- pf (výška cca 7cm)-podzimní2
N-009-15 Bøíza- pf (výška cca 9cm)-podzimní3
N-009-17 Bøíza- pf (výška cca 11cm)-podzimní4
N-009-19 Bøíza- pf (výška cca 16cm)-podzimní5

Souèástí stromku je i podstavec (koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku 
stolu. V pøípadì zájmu je možné dodat i stromky bez tohoto koøene pro snadný "zápich" do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu rùzných diorámat i jako doplnìk pro autodráhy èi jako 
souèást architektonických modelù.

5 4 3 2 1

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

21.40Kè

30.20Kè

41.30Kè

48.60Kè

70.10Kè

cena

cena

cena



Stožáry vysokého napìtíStožáry vysokého napìtí

N-130 Stožár VN - N1
N-131 Stožár VN - TT2
N-132 Stožár VN - HO3

Stožáry vysokého napìtí jsou v kovovém provedení

Trolejové pøíslušenství pro velikost  NTrolejové pøíslušenství pro velikost  N

Trolejové pøíslušenství pro velikost  HOTrolejové pøíslušenství pro velikost  HO

N-050-10 Trolejový slupek N (kulatý )1
N-050-15 Trolejový sloupek N (výplet)2

Trolejové sloupky  jsou v kovovém provedení. Na požádání 
zhotovíme veškeré trolejové pøíslušenství dle Vašich 
požadavkù.

Trolejové sloupky  jsou v kovovém 
provedení. Na požádání zhotovíme veškeré 
trolejové pøíslušenství dle Vašich 
požadavkù.

N-080-10 Sloupek HO (kulatý ,pruhy - dlouhý výložník )1
N-080-15 Sloupek HO (kulatý ,pruhy - krátký výložník )2
N-080-20 Sloupek HO (kulatý ,šedý - dlouhý výložník )3
N-080-25 Sloupek HO (kulatý ,šedý - krátký výložník )4
N-081-20 Sloupek HO (výplet ,dlouhý výložník )5
N-081-25 Sloupek HO (výplet ,krátký výložník )6
N-082 Sloupek TT (kulatý - oboustranný )7
N-083 brána HO (2.kolej-kulatá)8

N-084 brána HO (2.kolej-výplet)A
N-085 brána HO (3.kolej-kulatá)B
N-086 brána HO (3.kolej-výplet)C
N-087 brána HO (4.kolej-kulatá)D

N-088 brána HO (4.kolej-výplet)E
N-089 trolejové vedení 177mm F
N-089-10 trolejové vedení 354mm)G
N-080-99 samostatné izolátorky(prùmìr 2,8mm) - 25ks H

1 2 3 4 5 6 7

8

H

G

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

150 Kè

150 Kè

150 Kè

38.00Kè

62.00Kè

39.00Kè

39.00Kè

39.00Kè

39.00Kè

62.00Kè

62.00Kè

48.00Kè

93.50Kè

116.40Kè

116.40Kè

145.90Kè

145.90Kè

178.80Kè

14.50Kè

25.50Kè

39.00Kè

cena

cena

cena



Trolejové pøíslušenství pro velikost  TTTrolejové pøíslušenství pro velikost  TT

Plastické povrchyPlastické povrchy

Mechanická návìstidlaMechanická návìstidla

N-060-10 Sloupek TT (kulatý ,pruhy - dlouhý výložník )1
N-060-15 Sloupek TT (kulatý ,pruhy - krátký výložník )2
N-060-20 Sloupek TT (kulatý ,šedý - dlouhý výložník )3
N-060-25 Sloupek TT (kulatý ,šedý - krátký výložník )4
N-061-20 Sloupek TT (výplet ,dlouhý výložník )5
N-061-25 Sloupek TT (výplet ,krátký výložník )6
N-062 Sloupek TT (kulatý - oboustranný )7
N-063 brána TT (2.kolej-kulatá)8

N-064 brána TT (2.kolej-výplet)A
N-065 brána TT (3.kolej-kulatá)B
N-066 brána TT (3.kolej-výplet)C
N-067 brána TT (5.kolej-kulatá)D

N-068 brána TT (5.kolej-výplet)E
N-069 trolejové vedení 105mm F
N-070 trolejové vedení 114mmG
N-071 trolejové vedení 228mmH

N-080-99 samostatné izolátorky(prùmìr 2,8mm) - 25ks I

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

8

I

H

N-120 cihlové zdivo1
N-121 prkna2
N-122 tašky3
N-123 dlaždice4
N-124 eternit5
N-125 kameny6

4 5 6

1 2

N-200 Mechanické návìstidlo TT1
N-201 Mechanické návìstidlo HO2

Trolejové sloupky  jsou v kovovém 
provedení. Na požádání zhotovíme veškeré 
trolejové pøíslušenství dle Vašich 
požadavkù.

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

38.00Kè

38.00Kè

38.00Kè

38.00Kè

62.00Kè

62.00Kè

48.60Kè

91.00Kè

108.00Kè

108.00Kè

143.00Kè

143.00Kè

179.00Kè

8.50Kè

8.50Kè

17.50Kè

39.00Kè

23.00Kè

23.00Kè

23.00Kè

23.00Kè

23.00Kè

23.00Kè

350.00Kè

350.00Kè

cena

cena

cena



Osvìtlovací tìlesa pro velikost NOsvìtlovací tìlesa pro velikost N Osvìtlovací tìlesa pro velikost TTOsvìtlovací tìlesa pro velikost TT

Osvìtlovací tìlesa pro velikost TTOsvìtlovací tìlesa pro velikost TT

Osvìtlovací tìlesa pro velikost HOOsvìtlovací tìlesa pro velikost HO

N-042 lampièka N (6.úhelník ) 1
N-042-15 lampièka N -bílé svìtlo-LED 2000mcd2

N-043 lampièka TT (6.úhelník) 1
N-040 lampièka TT (5.úhelník) 2

N-045 lampièka TT -žluté svìtlo-LED 5000mcd 1
N-045-15 lampièka TT -bílé svìtlo-LED 2000mcd 2
N-045-16 lampièka TT-II -žluté svìtlo-LED 5000mcd 3
N-045-17 lampièka TT-II -bílé svìtlo-LED 2000mcd 4
N-047 osvìtlovací stožár TT-žluté svìtlo-LED 5000mcd5
N-047-15 osvìtlovací stožár TT-bílé svìtlo-LED 2000mcd6
N-040-52     lampièka parková TT ( žlutá/èervená)7
N-040-55 lampièka poulièní TT  šedá8

N-041 lampièka HO(5.úhelník)-žlutá LED 5000mcd 1
N-044 lampièka HO (6.úhelník)2
N-046 lampièka HO -žluté svìtlo-LED 5000mcd 3
N-046-15 lampièka HO -bílé svìtlo-LED 2000mcd 4
N-048 osvìtlovací stožár HO-žluté svìtlo-LED 5000mcd5
N-048-15 osvìtlovací stožár HO-bílé svìtlo-LED 2000mcd6
N-041-50    lampièka parková - šedá7
N-041-52    lampièka parková HO (žlutá/èervená)8
N0045-55 lampièka poulièní HO  šedá9

1 2 3 4

5

6

7

8

8

1 1

2 2

1 2 5 6 9

7 3 4

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

89.50Kè

89.50Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

89.50Kè

89.50Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

66.00Kè

cena

cena

cena

cena



Budovy pro velikost NBudovy pro velikost N

Budovy pro velikost TTBudovy pro velikost TT

Budovy pro velikost HOBudovy pro velikost HO

N-090 stavìdlo N (okr) 1
N-091 stavìdlo N (žlutozel)2

N-092 stavìdlo TT (okr) 1
N-093 stavìdlo TT (žlutozel) 2
N-100 stanièní budova TT 3
N-096 skladištì TT4
N-098 rodinný domek TT5
N-102 budova transformátoru TT6

N-094 stavìdlo HO (okr) 1
N-095 stavìdlo HO(žlutozel) 2
N-101 stanièní budova HO 3
N-097 skladištì HO4
N-099 rodinný domek HO5

1 2

4 6

1 2 3 5

1 2 3

4

       kód název výrobku

       kód název výrobku

       kód název výrobku

 Martin Neufuss
  Kutilova 3067
143 00  PRAHA 4

 Martin Neufuss
  Kutilova 3067
143 00  PRAHA 4

222 934 618

222 934 618Fax:

Www.neumodel.cz
neumodel@neumodel.cz

155.80Kè

155.80Kè

186.50Kè

261.00Kè

171.50Kè

155.80Kè

155.80Kè

171.50Kè

224.80Kè

155.80Kè

147.60Kè

155.80Kè

155.80Kè

cena

cena

cena



N-140 závory N1
N-141 závory N ( zábradlí )2

       kód název výrobku

Závory pro velikost NZávory pro velikost N

1 2

N-142 závory TT1
N-143 závory TT ( zábradlí )2

N-144 závory HO1
N-145 závory HO ( zábradlí )2

       kód název výrobku

       kód název výrobku

Závory pro velikost TTZávory pro velikost TT

Závory pro velikost HOZávory pro velikost HO

2 1

2 1

cena
309.00Kè

349.00Kè

cena

309.00Kè

349.00Kè

309.00Kè

349.00Kè

cena



1
1 2 3

Posypy - drcený molitanPosypy - drcený molitan

4 5 6

1 2 3

N-160-10 posyp - drcený molitan jemný -obsah 0.5l 1
N-160-20 posyp - drcený molitan hrubý -obsah 0.5l 2
N-160-12 posyp - drcený molitan jemný -obsah 0.5l 3
N-160-22 posyp - drcený molitan hrubý -obsah 0.5l 4
N-160-14 posyp - drcený molitan jemný -obsah 0.5l 5
N-160-24 posyp - drcený molitan hrubý -obsah 0.5l 6

       kód název výrobku

Stromky jsou vhodné pro velikost  , TT i HO. Souèástí stromku je i podstavec 
(koøen), díky kterému je možné stromek postavit napø i na desku stolu. Tento 
koøen je možné z kmene sundat a umožnit snadnou montáž do terénu 
kolejištì. Stromky jsou vhodné pro stavbu diorámat i jako doplnìk pro 
autodráhy.

 Jehliènaté stromky - øada 055 - SIS Jehliènaté stromky - øada 055 - SIS

N-055-90 jehliènatý strom sis -vyšší kmen (výška koruny cca 7cm)1
N-055-992
N-055-603

jehliènatý strom Sis- výška cca 18cm

jehliènatý strom stø -výška cca 9cm

       kód název výrobku

Neu
Model

27.00Kè

27.00Kè

27.00Kè

27.00Kè

27.00Kè

27.00Kè

cena

 Martin Neufuss
  Kutilova 3067
143 00  PRAHA 4

Fax:

Www.neumodel.cz
neumodel@neumodel.cz

222 934 618

222 934 618

16.00Kè

28.00Kè

15.00Kè

cena
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