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Kdo z nás jako malé dítě netoužil stát se hasičem? Revell 
vám nyní nabízí možnost se tomu přiblížit prostřednictvím modelu 
hasičského záchranného auta Schlingmann. Na detailně zpracovaném 
podvozku Daimler-Crysler MB 1529 s pohonem na všechny čtyři kola 
a šestistupňovou převodovkou najdete kompletně vybavené hasičské 
zásahové auto se vším, co má mít: generátor elektřiny, odsávač vody, 
rychlonaviják, otočnou hasičskou pumpu, dýchací přístroje, hadice 
a další vymoženosti. Nepřeberné množství pohyblivého příslušenství 
a variabilní vyjmutelné díly nechávají velký prostor pro vaši fantazii a je 
jen na vás, jaké auto pošlete do akce. 

Kto z nás sa ako malé dieťa netúžil stať hasičom? Revell vám 
teraz ponúka možnosť sa tomuto snu priblížiť prostredníctvom modelu 
hasičského záchranného auta Schlingmann. Na detailne spracovanom 
podvozku Daimler-Chrysler MB 1529 s pohonom na všetky štyri kolesá 
a šesťstupňovou prevodovkou nájdete kompletne vybavené hasičské 
zásahové auto so všetkým, čo má mať: generátor elektriny, odsávač 
vody, rýchlonaviják, otočnú hasičskú pumpu, dýchacie prístroje, hadice 
a ďalšie zariadenia. Nepreberné množstvo pohyblivého príslušenstva 
a variabilné vyberateľné diely nechávajú veľký priestor vašej fantázii a je 
len na vás, aké auto pošlete do akcie.

Darujte Legendy moří

07404 Schlingmann LF 20-16, 1:24 Hrdinovia v malom formáte

Titanic se svými honosnými přezdívkami jako „Loď zázraků“ nebo „Milionářská extra 
třída“ byl skutečnou pýchou své mateřské společnosti White Star Line. Velikost lodi a její 
luxusní vybavení byly do té doby nevídané. Revell přivádí nyní tuto tragickou Loď snů 
z historie opět k životu, a to v dárkovém balení. Jedná se o speciální balení plné zajímavých 
informací vydávané k příležitosti stého výročí od spuštění Titaniku. Vedle samotného modelu 
lodi v měřítku 1:400 obsahuje set také sadu 6 základních barev, jeden štětec a lepidlo. Jako 
speciální bonus najdete v krabici také věrné kopie originálních dobových dokumentů: 
3 pohlednice, jídelní lístek z první třídy a také 28stránkovou brožuru dopravní společnosti. 

Titanic so svojimi honosnými prezývkami ako „Loď zázrakov“ alebo „Milionárska extra 
trieda“ bol skutočnou pýchou svojej materskej spoločnosti White Star Line. Veľkosť lode a jej 
luxusné vybavenie boli do tej doby nevídané. Revell teraz privádza túto tragickú Loď snov 
z histórie opäť k životu, a to v darčekovom balení. Ide o špeciálne balenie plné zaujímavých 
informácií, vydávané pri príležitosti stého výročia spustenia Titaniku. Okrem samotného modelu 
lode v mierke 1:400 obsahuje set aj sadu 6 základných farieb, jeden štetec a lepidlo. Ako 
špeciálny bonus nájdete v krabici tiež verné kópie originálnych dobových dokumentov: 
3 pohľadnice, jedálny lístok z prvej triedy a aj 28stránkovú brožúru dopravnej spoločnosti. 
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