
S/S KIELCE
Opracowanie: Tomasz Król
Skala 1:100
Stopień trudności: 2/3 Format: A3
Ilość arkuszy z elementami: 12 karton + 4 cienki papier       Druk: offset
Wymiary: 79x13cm
Dodatki: szkielet, detale i relingi wycięte laserowo
Orientacyjna cena kompletu: 210,- PLN

Model transportowca KIELCE opracowany został w malowaniu z 
końca II Wojny Światowej. Statek jest średniotrudny w budowie, 
autor przewidział możliwość alternatywnego wykonania burt w 
postaci pojedynczych elementów odwzorowujących rzeczywisty 
podział blach. Możemy wykonać model z polską banderą, a także 
brytyjską lub amerykańską. Instrukcja budowy to cztery strony 
rysunków oraz opis słowny.

BURAN
Opracowanie: Leonid Czerkaszin
Skala 1:48
Stopień trudności: 4/5 Format: A3
Ilość arkuszy z elementami: 29 karton       Druk: offset
Wymiary: 76x49cm
Orientacyjna cena 100,- PLN

BURAN - radziecki prom kosmiczny skonstruowany w latach 80-
tych XX wieku. Model wahadłowca jest duży i efektowny, 
utrzymany w odcieniach szarości z czerwonym oznakowaniem 
państwowym. Mamy możliwość wykonania wnętrza kabiny 
pilotów oraz komory ładunkowej. Instrukcja budowy w postaci 
perspektywicznych rysunków podzielono na trzy etapy 
ułatwiające montaż modelu we właściwej kolejności.



ASTRAHAŃ
Opracowanie: Anton Jakunin
Skala 1:200
Stopień trudności: 5/5 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 4 karton + 2 cienki papier +2 tektura      

Druk: offset
Wymiary: 31x6,5cm
Orientacyjna cena 40,- PLN

Rosyjski okręt rakietowy ASTRAHAŃ projekt 21630 to 
propozycja wydawnictwa YG-model. Model jest zdetalizowany, a 
przezto trudny w budowie. Arkusze pokryto drukiem 
dwustronnym, część drobnych detali umieszczono na cienkim 
papierze. Szkielet wycięty laserowo jest dołączony do modelu. 
Instrukcja budowy składa się z 10 stron rysunków oraz opisu w 
języku rosyjskim.

M-55
Opracowanie: Maksim Artiuszkin
Skala 1:33
Stopień trudności: 3/5 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 24 karton       Druk: offset
Wymiary: 69x113cm
Orientacyjna cena 40,- PLN

M-55 wydany prez YG-model to wysokościowy samolot 
rozpoznawczy skonstruowany w Związku Radzieckim. Model 
jest dość duży, ma ciekawą, oryginalną sylwetkę, ale jest dość 
trudny w budowie. Malowanie rosyjskie, z delikatną waloryzacją. 
Instrukcja to krótki opis oraz sześć stron rysunków 
montażowych.

Mi-28N
Opracowanie: Maksim Artiuszkin
Skala 1:33
Stopień trudności: 3/5 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 10 karton       Druk: offset
Wymiary: 51x50cm
Orientacyjna cena 35,- PLN

Współczesny śmigłowiec szturmowy z wydawnictwa YG-model. 
Model dosyć trudny w budowie, z wnętrzem kabiny załogi i 
pełnym uzbrojeniem. Malowanie rosyjskie w efektownym, 
dwubarwnym kamuflażu. Instrukcja w postaci rysunków 
montażowych zajmujących sześć stron oraz krótkiego opisu w 
języku rosyjskim.

PZL M-15 BELPHEGOR
Opracowanie: Andrzej Maciejczak
Skala 1:33
Stopień trudności: 3/3 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 12 karton + 2 cienki papier      Druk: offset
Wymiary: 39 x 68 cm
Dodatki: szkielet i zestaw detali wyciętych laserowo
Orientacyjna cena kompletu: 80,- PLN

PZL M-15 Belphegor to jedyny na świecie odrzutowy samolot 
rolniczy, skonstruowany i produkowany w latach 70-tych XX 
wieku. Model samolotu o bardzo oryginalnej sylwetce jest dość 
skomplikowany w budowie. Kabina pilota została opracowana 
jako przeszklona, z pełnym wnętrzem. Model ma barwy 
radzieckich linii lotniczych Aerofłot. Rysunki montażowe zajmują 
dwie strony, są także umieszczone na arkuszach z częściami.



GAZ-3937 WODNIK
Opracowanie: Maksim Artiuszkin
Skala 1:25
Stopień trudności: 3/5 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 10 karton       Druk: offset
Wymiary: 18x11 cm
Orientacyjna cena 40,- PLN

Ukraińskie wydawnictwo YG-model proponuje model 
rosyjskiego, współczesnego pojazdu wielozadaniowego. 
Opracowanie jest dość szczegółowe, możemy wykonać wnętrze 
przedziału załogi. Model wydrukowano z wyraźnymi śladami 
zużycia, część arkuszy zadrukowano dwustronnie. Instrukcja 
budowy składa się z czterech stron rysunków montażowych i 
krótkiego opisu w języku rosyjskim. 

GAZ TIGR
Opracowanie: Maksim Artiuszkin
Skala 1:25
Stopień trudności: 3/5 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 10 karton       Druk: offset
Wymiary: 22x10 cm
Orientacyjna cena 40,- PLN

M o d e l  w s p ó ł c z e s n e g o  o p a n c e r z o n e g o  p o j a z d u  
wielozadaniowego z ukraińskiego wydawnictwa YG-model. 
Dość trudny, zdetalizowany model zawiera kompletne wnętrze 
przedziału załogi oraz silnik. Ciekawie wygląda trójbarwny 
kamuflaż i ślady eksploatacji. Kilka arkuszy posiada druk 
dwustronny. Instrukcja to sześć stron rysunków i krótki opis w 
języku rosyjskim.

RWD-17
Opracowanie: Zbigniew Sałapa
Skala 1:33
Stopień trudności: 2/3 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 4 karton      Druk: offset
Wymiary: 23x30 cm
Dodatki: szkielet i zestaw detali wyciętych laserowo
Orientacyjna cena kompletu: 60,- PLN

Model polskiego przedwojennego samolotu szkolno-
akrobacyjnego. Średni stopień trudności, efektowna biało-
czerwona kolorystyka. Instrukcja budowy to dużo 
perspektywicznych rysunków i szczegółowy opis

PT-91 TWARDY
Opracowanie: Piotr Mazurek
Skala 1:25
Stopień trudności: 3/3 Format: A4
Ilość arkuszy z elementami: 20 karton + 6 cienki papier      Druk: offset
Wymiary: 41x16 cm
Dodatki: szkielet i zestaw detali wyciętych laserowo, gąsienice laserowe
Orientacyjna cena kompletu: 180,- PLN

Model polskiego czołgu podstawowego PT-91 TWARDY 
będącego modyfikacją czołgu T-72M1 dla zaawansowanych 
modelarzy. Bardzo szczegółowe opracowanie, umożliwiające 
wykonanie ruchomych włazów wraz z widocznymi fragmentami 
wnętrza. Polskie malowanie - trójbarwny kamuflaż, realistyczne 
ślady eksploatacji. Instrukcja budowy modelu w postaci wielu 
czytelnych rysunków oraz obszernego opisu.
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