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K nabarvení modelů doporučujeme použít modelářské barvy určené pro barvení plastikových stavebnic a modelů, které můžete 
zakoupit ve vaší modelářské prodejně s touto stavebnicí. Pro dodržení ostrosti hran jednotlivých barevných ploch při barvení modelu 
doporučujeme použít maskovací pásku.
For kit´s paiting we recommend paints for plastic kits. We recommend to use a masking tape in order to ensure a sharp distinct edges                 
of particural painted surfaces.
Für den Anstrich der Modelle empfehlen wir die Farben für Plastic-Baukasten. Für das Erreichen der scharfen Rände der eizelnen Farbflächen 
empfehlewn wir den Tesaband zu verwenden.

Srovnávací tabulka barev potřebných k barvení modelů podle katalogových čísel stavebnic:
Particular colours specified / Farben zum Anstrich des Modells:

Barvy/Colours: (H-Humbrol; R-Revell) Katalogové číslo/Art.Nr.:
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Typická souprava z provozu v pražských ulicích v letech 1930-1974:

2x  Kat.č.: 01101 / 01102 / 01105             Kat.č.: 01201/ 01202 / 01203



Ing. BARNET Miroslav    Modely vozidel MHD               
  Bělčická 8/2823                                     
141 00     PRAHA 4                                    
CZECH REPUBLIC                                         
Tel.: +420 603 276837                                    
Fax: +420 2 72761432                                                               
www.mb-modely.eu

Each proper dealer knows,
         where to buy his model....

Jeder richtige Agent weiß Bescheid,
         wo er sein Modell kauft... 

Firma MBmodely Vám garantuje úplnost Vaší stavebnice a jejích součástí. V případě, že by nějaký díl nebo obtisk 
chyběl, obraťte se prosím na  prodejnu či prodejce, kde jste stavebnici zakoupili. Na reklamační ústřižek nezapomeňte 
uvést, o který díl se jedná. Vaší adresu nebo jiný kontakt na Vás uveďte na rubovou stranu reklamačního ústřižku.
Company MB modely warrant the completeness of your kit. If you find that a components/parts or transfer-picture are 
missing in your kit-set, make a claim at the shop or seller you bought your kit from. You should not forget to specify the 
number of missing or undue component/part in your “Coupon of Complaint”. Give your address or any contact on the 
reverse side.
Firma MB modely garantiert Ihnen die Vollständigkeit des Baukastens und deren Teile. Falls ein Teil oder Klebebild 
fehlen wird, wenden Sie sich bitte an die Verkaufstelle oder an den Verkäufer, wo Sie den Baukasten gekauft haben. Auf 
den Reklamationsabschnitt vergessen Sie nicht die Nummer des fehlenden Teils angeben. Ihre Adresse oder einen anderen 
Kontakt auf Sie schreiben Sie auf die Rückseite.

   Vyhrazujeme si právo na případnou změnu obsahu stavebnice / Subject to alternations / Änderungen vorbehalten 
Stavebnice je modelem skutečného tramvajového vozu, je určena sběratelům, nejedná se o hračku!

Elektronickou verzi návodu (pdf. formát) na stavbu modelu najdete na www.mb-modely.eu, v sekci „Návody“.
You will find an electronic version of the manual (in pdf. format) for building the model on our website in the “Návody” section.
                        Die e-Form der Anleitung (pdf.Format) zum Modellbau finden Sie auf der Webseite, Sektion „Anleitungen“.
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