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Christian
| Radich
Modellen av Christian Radich er en spesielt
flott utgave med mange detaljer. Se nøye på
bildet, spesielt detaljene av utstyr montert på
dekket. Legg merke til at modellen er utstyrt
med det opprinnelige oppsettet med 3 livbåter
akter og 2 midtskips. Dette er mer dekorativt
og
autentisk
enn
redningsflåter
og
gummibåter. Legg også merke til at skuta er
malt i de samme farger som den virkelige
skuta. Treet i dekket er satt sammen med
små biter av tre, slik at man får frem
strukturen i et skipsdekk. Modellen er utrustet
med rigg og full seilføring. Legg videre merke
til de flotte sømmene i seilet og den
karakteristiske blå gallionsfiguren er på plass i
baugen på skuta. Sokkel og messingskilt med
båtens navn medfølger.
Vikan også levere modellen av Christian
Radich i en mindre 75 cm lang utgave.

Pris kr 8.990 Frakt kr 268 Mål: L=92, B=17, H=68

Shamrock V
Vår modell av den klassiske J-class
seilyacht Shamrock V er en flott
seilbåtmodell. Den er lakkert i grønn farge
over vannlinjen og sort under vannlinjen,
en veldig flott kombinasjon av farger. Det
er trukket en dekorativ linje i hvitt rundt
vannlinjen på skroget. Modellen leveres
komplett med rigg og seil montert. Den er
60 cm lang og 76 cm høy. Den gjør seg
særlig godt som silhuettmodell i et vindu.
Leveres ferdig montert på sokkel med
messingskilt som viser båtens navn.
Modellen leveres med masten liggende,
men den er enkel å reise opp. Det gjør du
på få minutter. Instruksjon på norsk
medfølger.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=11, H=76
xxx

MS Victoria
Spesielt
påkostet
modell
av
kanaldronningen Victoria i målestokk 1:60.
Modellen er bygget fra bunnen av med
"planker-på-ramme"konstruksjonsmetoden etter tegninger og
foto av skipet. Treet som er brukt til å
bygge skroget er plantasje-akasie. Treet i
dekket er satt sammen med små biter av
poppeltre og mahogni slik at det blir et
skipsdekk som ser virkelig flott ut.
Modellen er malt i de samme fargene som
originalbåten. Modellen leveres ferdig
sammensatt, klar for utstilling. Inkludert i
prisen leverer vi et tilpasset transportbur i
tre, som sikrer skadefri transport av
modellen.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=50, B=9, H=27

Colin Archer
Flott
håndlaget
modell
av
den
legendariske RS1 Colin Archer. Se nøye
på bildene spesielt av detaljene av utstyr
montert på dekket. Modellen er utstyrt
med full seilføring. Legg også merke til
at skuta er malt i de samme farger som
den virkelige skuta. Treet i dekket er satt
sammen med små biter av tre, slik at
man får frem strukturen i et skipsdekk.
Sokkel og messingskilt med båtens navn
medfølger. Modellen leveres ferdig
sammensatt og rigget med master og
seil. Leveres solid pakket slik at den kan
sendes i Posten.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=65, B=16, H=68
xxx

Oselver
Flott modell av den tradisjonsrike
båten Oselver. Modellen er lakkert
med klarlakk og malt i hvitt under
vannlinjen. I denne versjonen er det
lagt ekstra flid i å lage årene slik de
tradisjonelt har vært laget for bruk i
Oselveren. Videre er modellen utstyrt
med full seilføring samt to sett av
årer. Krybbe og messingskilt med
båtens navn medfølger. Modellen
leveres ferdig sammensatt og rigget
med master og seil. Masten må
reises opp da den leveres liggende,
men det er fort gjort.

Pris kr 3.490 Frakt kr 268 Mål: L=78, B=19, H=60

Kragerøterna
Flott håndlaget modell av den
legendariske seilbåten Kragerøterna.
Innvendig er modellen lakkert med
klarlakk mens den utvendig er malt i
hvit farge. Se nøye på bildene så ser
de de mange flotte detaljene.
Modellen er utstyrt med full seilføring.
Krybbe og messingskilt med båtens
navn medfølger. Modellen leveres
ferdig sammensatt og rigget med
master og seil. Masten må reises opp
da den leveres liggende, men det er
fort gjort. Leveres solid pakket slik at
den kan sendes i Posten.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=17, H=57
xxx

Krusenstern (Крузенштерн)
Sjelden og dekorativ modell av den
russiske
fire-mastede
barken
Krusenstern (Крузенштерн)). Legg også
merke til at skuta er malt i de samme
farger som den virkelige skuta. Treet i
dekket er satt sammen med små biter av
tre, slik at man får frem strukturen i et
skipsdekk. Sokkel og messingskilt med
båtens navn medfølger. Modellen
leveres ferdig sammensatt og rigget med
master og seil. Leveres solid pakket slik
at den kan sendes i Posten. Sokkel og
messingskilt
med
båtens
navn
medfølger.

Pris kr 6.990 Frakt kr 268 Mål: L=92, B=21, H=51

Polarskuta Fram
Oppdatert, modell av polarskuta Fram.
Vi har gjort noen justeringer i riggen der
vi har satt inn et nytt storseil i masten
forut, slik det var på Fram. Vi har også
sett inn en utkikkstønne i stormasten. Se
nøye på bildene spesielt av detaljene av
utstyr montert på dekket. Modellen er
utstyrt med full seilføring. Legg også
merke til at skuta er malt i de samme
farger som den virkelige skuta. Treet i
dekket er satt sammen med små biter av
tre, slik at man får frem strukturen i et
skipsdekk. Sokkel og messingskilt med
båtens navn medfølger. Modellen
leveres ferdig sammensatt og rigget med
master og seil. Leveres solid pakket slik
at den kan sendes i Posten.

Pris kr 5.190 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=15, H=52
xxx

Kan Jiff
Nylansert, håndlaget modell av Colin
Archer skøyta "KAN JIFF" - N659. Se
nøye på bildene spesielt av detaljene av
utstyr montert på dekket. Modellen er
utstyrt med full seilføring. Seilene er
farget brune, noe som gir modellen et
klassisk rustikt og stilig preg. Treet i
dekket er satt sammen med små biter av
tre, slik at man får frem strukturen i et
skipsdekk. Sokkel og messingskilt med
båtens navn medfølger. Modellen
leveres ferdig sammensatt og rigget med
master og seil. Leveres solid pakket slik
at den kan sendes i Posten.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=17, H=70

Kinesisk Djunke
Flott modell i mørkt tre av kinesisk Djunke.
Modellen er håndlaget i tre, ca 70 cm lang.
Den er bygget av mørke tresorter og lakkert
med klarlakk som gir den en fantastisk
finish. Skipet er utstyrt med fulle seil som
rager ca 60 cm fra grunnplaten på
modellen. Legg merke til den fantastiske
dekorasjonen i modellens akterspeil. Dette
er virkelig et kunstverk, en spesiell modell
som er fantastisk dekorativ.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=70, B=18, H=62
xxx

RS2 Langesund
Flott
håndlaget
modell
av
den
legendariske RS2 Langesund. Se nøye
på bildene spesielt av detaljene av utstyr
montert på dekket. Modellen er utstyrt
med full seilføring. Legg også merke til
at skuta er malt i de samme farger som
den virkelige skuta. Treet i dekket er satt
sammen med små biter av tre, slik at
man får frem strukturen i et skipsdekk.
Krybbe og messingskilt med båtens
navn medfølger. Modellen leveres ferdig
sammensatt og rigget med master og
seil. Leveres solid pakket slik at den kan
sendes i Posten.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=16, H=68

Hardangerjakt med seil (Gjøa)
Ny kvalitetsmodell av en Hardangerjakt,
nå med full seilføring. Modellen av
Hardangerjakt "Gjøa" er ca 70 cm lang
inkludert baugspryd. Se nøye på bildene
spesielt av detaljene av utstyr montert på
dekket. Modellen er utstyrt med full rigg
med alle seil satt. Legg også merke til
detaljer som utkikkstønne, lanterner og
norsk flagg. Skuta er malt i rødt under
vannlinjen og grønt over slik Gjøa er. For
å få frem strukturen i dekket er det satt
sammen med små biter av tre, ikke
tegnet opp med tusj slik det ofte er på
billigmodeller. Sokkel og messingskilt
med båtens navn medfølger. Modellen
leveres ferdig sammensatt og rigget med
master.er ferdig laget og montert på
stativ.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=70, B=13, H=64
xxx

Norske Løve (1735)
Stilig
håndlaget
modell
av
det
dansk/norske krigsskipet den Norske
Løve. Modellen er veldig forseggjort med
mange detaljer. Trykk på knappen "Mer
info" for å se flere bilder av detaljeri
modellen. Den norske løven er montert
som gallionsfigur i skipets baug.
Modellen er utrustet med kanoner som
kan sees gjennom åpne kanonluker.
Dekket er satt sammen av små biter av
tre slik at det fremstår som et skikkelig
skipsdekk. Modellen er rigget med full
seilføring. Det medfølger også stativ
med skipets navn gravert inn på et
messingskilt. Modellen leveres ferdig
sammensatt, klar til utstilling. Fantastisk
dekorativ modell til å gunstig pris.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=70, B=15, H=62

Velsheda
Vår modell av den klassiske J-class
seilyacht Velsheda er en flott
seilbåtmodell. Den er malt i de samme
fargene som båten hadde da den var
ferdig bygget i 1933. Modellen leveres
komplett med rigg og seil montert. Den
er 60 cm lang og 80 cm høy. Den gjør
seg særlig godt som silhuettmodell i et
vindu. Er du på jakt etter en dekorativ
seilbåtmodell med en flott historie, så
har du funnet den her. Prisen er også
svært gunstig. Modellen leveres med
masten liggende, men den er enkel å
reise opp. Det gjør du på få minutter.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=11, H=80
xxx

Stort messingteleskop på stativ
Messingteleskop i eksklusiv utførelse.
Dette vakre teleskopet i messing er en
gjenskapelse fra en svunnet tid. Like
mye et møbel som et teleskop. Passer til
bakkeobservasjoner
og
sjøutsikt.
Forstørrer ca 30x. Stativet kan bli ca 150
cm i maksimal uttrekket lengde. Man kan
stå oppreist ved bruk av teleskopet.
Total høyde med teleskop montert på
stativ er ca 160 cm. Det øverste
teleskopet er mer vidvinklet enn det
store under og brukes gjerne for å
posisjonere teleskopet. Selv om dette
teleskopet først og fremst er beregnet for
dekorasjon, så er det store teleskopet
også egnet for å se på skipstrafikk, dyr,
fugler osv.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=100, H=160

Skonnerten «Bluenose»
Modellen av skonnerten Bluenose er 60 cm
lang og 58 cm høy. Modellen er malt i sort,
hvit og rødt slik den originale Blunoseskonnerten fra 1921 var. Modellen
inneholder mange flotte detaljer herunder full
rigg med seil montert. Dekket på modellen
er laget av små trefliser slik at man får frem
strukturen som det er i et ekte skipsdekk.
Stiger, skipsratt og livbåter er blant de
mange detaljene du finner på dekket.
Modellen er montert på et stativ. Et
messingskilt med fartøyets navn inngravert
medfølger. Gjør seg bra på ei hylle i stua på
hytta. Dette er et særdeles godt kjøp, en
skikkelig seilskutemodell til mindre enn kr
2.500. Modellen leveres med mastene
liggende nede, men disse er enkle å
montere.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=11, H=58
xxx

Skibladner
Flott modell av Mjøsa sin hvite svane i
målestokk 1:70. Modellen er bygget fra
bunnen av med "planker-på-ramme"konstruksjonsmetoden fra tegninger og
foto av skipet. Treet i dekket er satt
sammen med små biter slik at det blir et
skipsdekk som ser virkelig flott ut.
Modellen er en skalamodell som er malt i
de samme fargene som originalbåten.
Modellen leveres ferdig sammensatt,
klar for utstilling. Vi har solgt mange
eksemplarer av denne modellen, og alle
de som har kjøpt har vært svært
fornøyde med den. En flott modell til en
rimelig pris.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=72, B=14, H=23

Stavangerfjord med lys
Fantastisk
dekorativ
modell
av
Stavangerfjord med Led-lys under og på
dekk. Modellen er utstyrt med 180 LED-lys
som lyser opp modellen utvendig og
innvendig, og gjør den til et fantastisk syn.
Lysene kan styres manuelt av og på eller
automatisk ved hjelp av den medfølgende
timer (8 timer på, 5 timer av, 4 timer på og 7
timer av). Det er mulig å velge mellom helt
hvite lys eller flerfargede "festlys" alt ved et
enkelt trykk på en bryter. Transformator er
flyttet ut av modellen og står i
veggkontakten. Dette forlenger modellens
levetid fordi man fjerner varmeutvikling inne i
modellen. Lysene er CE-godkjent og har
IP44 beskyttelse. Normalt har led-lys lang
levetid, men det gis ikke levetidsgaranti på
pærene. Modellen kan om ønskelig leveres
uten lys til en pris av kr 5.990.

Pris kr 7.490 Frakt kr 268 Mål: L=100, B=12, H=38
xxx

«Eleonora»
Modellen vår av skonnerten Eleonora
er en staselig modell til en gunstig
pris. For kun kr 2.490 får du en flott
seilbåtmodell med full rigg og
seilføring. Modellen er hele 60 cm
lang og stormasten rager 70 cm over
bunnen av modellen. Modellen er
montert på stativ der du også finner
et messingskilt med skipes navn.
Modellen leveres komplett med
masten liggende. Du må altså reise
opp masten, men det er enkelt gjort.
Modellen gjør seg godt som en
silhuettmodell plassert i et vindu.

Pris kr 3.490 Frakt kr 268 Mål: L601, B=11, H=70

Hvalskuta GOS V
Flott modell av hvalbåten GOS V - 80 cm
lang, sortlakkert med mange detaljer.
Legg merke til både harpunen i skipets
bau og ekstra propell akter. Nydelig
håndarbeid i tre. Leveres ferdig bygget
med stativ, klar til utstilling. Svært rimelig
modell i forhold til størrelse og
detaljeringsgrad.
GOS V ble bygget i 1952 som hvalbåt
ved Pusnes mek. Verksted, Arendal
(skrog no.82) og fullført ved Kaldnes
mek. Verksted, Tønsberg for A/S
Hvalfangerselskapet Pelagos (Svend
Foyn Bruun).

Pris kr 5.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, B=14, H=39
xxx

Sekstant i flott eske
En flott reproduksjon av en marin
sekstant som er 23 cm (9 inches).
Sekstanten er fungerende men den er
ikke sertifisert. Den er beregnet som
pyntegjenstand. Laget i messing. Blir
levert med en flott antikk utseende
treeske med beslag og hengsler i
messing. I lokket er det felt inn et
dekorativt anker i messing. Passer godt
som bokhylle/ skrivebords dekorasjon
eller brevvekt. Flott gaveartikkel.

Pris kr 1.390 Frakt kr 149 Mål: L=20, B=20, H=10

DS Oster («Dampen»)
D/S OSTER ble bygget i 1908 v/
Christianssands Mek. Værksted. Båten
gikk i rutefart i fjordene rundt Osterøy i
hele 56 år. I 1963 skrev Ragnvald
Hammer sangen "Dar Kjem Dampen" til
ære for D/S OSTER. Ivar Medaas satte
tone til og framførte sangen, som ble
spilt mye på radio på 60 og 70-tallet.
Sangen om "Dampen" har holdt liv i
minnet om både D/S OSTER og de
andre fjordbåtene. D/S OSTER har vært
gjennom et omfattende restaureringsarbeide i regi av Nordhordland
Veteranbåtlag.
Restaureringen
ble
erklært ferdig i juli 2005.

Pris kr 3.490 Frakt kr 268 Mål: L=52, B=9, H=26
xxx

MT Texaco Bogota
Vi har gleden av å kunne tilby en stilig
modell av det norske tankskipet MT Texaco
Bogota. MT Texaco Bogota var en del av
Texaco Norways flåte. Skipet ble bygget i
1959 av Eriksberg Mekaniska Verkstads
A/B, Göteborg, og var i fart helt frem til 1999
da det ble hugget. Modellen vi tilbyr er slik
skipet var etter at hun ble ombygd etter en
eksplosjon ombord i 1968. Da ble skipet
forlenget og fikk midtskipshuset flyttet
akterut. Modellen er håndlaget i tre. Den er
ferdig bygget, lakkert og montert på stativ.
Denne modellen gjør seg spesielt godt hvis
den plasseres i en monter slik vi ser det på
mange rederier.

Pris kr 5.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, B=10, H=21

Kongeskipet «Norge» med lys
Spesielt påkostet modell av KS Norge med
integrerte lys. Modellen er utstyrt med 80
LED-lys som lyser opp modellen utvendig og
innvendig, og gjør den til et fantastisk syn.
Lysene kan styres ved den medfølgende
timer som automatisk slår av lyset etter 8
timer og på igjen på samme tidspunkt neste
dag. Det er også mulig å dimme lysene i 4
trinn. Transformator er flyttet ut av modellen
og står i veggkontakten. Dette forlenger
modellens levetid fordi man fjerner
varmeutvikling inne i modellen. Lysene er
CE-godkjent og har IP44 beskyttelse.
Normalt har led-lys lang levetid, men det gis
ikke levetidsgaranti på pærene.
Modellen kan om ønskelig leveres uten lys til
en pris av kr 5.990.

Pris kr 6.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, B=11, H=29
xxx

Enterprise
Vår modell av den klassiske J-class
seilyacht
Enterprise
er
en
flott
seilbåtmodell. Den er malt i de samme
fargene som båten hadde da den vant
American Cup i 1930. Modellen leveres
komplett med rigg og seil montert. Den
er 60 cm lang og hele 80 cm høy.
Den gjør seg særlig
silhuettmodell i et vindu.

godt

som

Er du på jakt etter en dekorativ
seilbåtmodell med en flott historie, så har
du funnet den her. Prisen er også svært
gunstig.
Modellen leveres med masten liggende,
men den er enkel å reise opp. Det gjør
du på få minutter.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=11, H=80

MS Skaubo
Flott modell av stykkgodsfartøyet
MS Skaubo som ble bygget for
rederiet I.M.Skaugen. Modellen er
ca 80 cm lang og leveres komplett
med stativ og messingskilt med
skipets navn. Modellen er lakkert i
hvitt, grått, sort og rødt akkurat
som det originale skip. Stilig
rederimodell av et skip fra
storhetstiden til norsk skipsfart.

Pris kr 5.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, B=12, H=22
xxx

Maskintelegraf
Stor (90 cm inkl håndtak),
dobbeltsidig maskintelegraf utført i
polert messing. Håndtakene kan
skyves i ønsket posisjon og gir fra
seg et tydelig "pling" akkurat slik
som
det
var
vanlig
for
skipstelegrafer. Maskintelegrafen
er montert på en massiv fot i
brunlakkert tre slik at den står
stødig. Kan om ønskelig skrues fra
foten og festes direkte i gulv eller
dørk. Dette er en replika
(etterligning)
beregnet
for
dekorasjon. Flott gaveartikkel.

Pris kr 4.490 Frakt kr 268 Mål: H=90, L=25, B=19

RMS Titanic
Vi har fått laget noen få eksemplarer av
en spesialutgave av det legendariske
cruiseskipet RMS Titanic. Modellen er
ferdig bygget og basert på tegninger og
foto av skipet. Dekket er satt sammen av
små trelengder slik at det fremstår som
et skikkelig skipsdekk. Legg også merke
til alle detaljene på dekket kraner,
vinsjer, kjettinger og luker. Dette er en
spesielt detaljert og forseggjort modell, vi
har aldri sette en flottere modell av dette
staslige skipet. Modellen er malt som
fargen på det opprinnelige skipet. Den er
ferdig montert og klar for visning. Farge:
trehvitt, rødt, sort, hvitt og gult. Kan også
leveres med integrerte lys for kr 1.000 i
tillegg. Mer enn 100 led-lys lyser da opp
vinder og dekk.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=100, B=11, H=36
xxx

SS Norway med lys
Flott modell av cruiseskipet SS Norway:
ca 100 cm lang. Modellen er utstyrt med
over 100 LED-lys som lyser opp
modellen utvendig og innvendig, og gjør
den til et fantastisk syn. Lysene kan
styres ved den medfølgende timer som
automatisk slår av lyset etter 8 timer og
på igjen på samme tidspunkt neste dag.
Det er også mulig å dimme lysene i 4
trinn. Transformator er flyttet ut av
modellen og står i veggkontakten. Dette
forlenger modellens levetid fordi man
fjerner varmeutvikling inne i modellen.
Lysene er CE-godkjent og har IP44
beskyttelse. Normalt har led-lys lang
levetid, men det gis ikke levetidsgaranti
på pærene. Modellen kan om ønskelig
leveres uten lys til en pris av kr 5.990.

Pris kr 6.990 Frakt kr 268 Mål: L=102, B=13, H=38

Rivarama 44 Platinum
Flott modell av den italienskbygde
Rivarama
44
utført
i
høyglanslakkert tre.
Design,
utførelse og finish er helt på topp.
Modellen er 65 cm lang, lakkert i
hvitt med teakdekk og teak
plattform akter. Setene er trukket
med matchende hvitt kunstskinn.
Mange detaljer ombord som
polstrede seter, skap
og
instrumenter. Metallbeslag forut
og de flotte propellene og ror utført
i messing. Det italienske flagget er
som seg hør og bør på lass i en
Riva.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=65, B=19, H=20
xxx

Polarskuta Maud
Dette er en ny og stilig modell av polarskuta
Maud. Den er svært dekorativ med sin hvite
farge, brune dekk, grå leidere og med et
norsk splittflagg montert i riggen. Modellen
av polarskuta Maud er håndlaget i tre. Se
nøye på detaljene med det stålforsterkede
skroget, ishud i baug og akter, vinsjer,
leidere, livbåter og ikke minst en rigg med
full seilføring. Legg også merke til det flotte
brune skipsdekket som står særdeles fint til
de lyse fargene på skroget. Treet i dekket er
satt sammen med små biter av tre, slik at
man får frem strukturen i et skipsdekk.
Sokkel og messingskilt med båtens navn
medfølger.
Modellen
leveres
ferdig
sammensatt og rigget med master og seil.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=73, B=15, H=64

«Ahab», skipsratt med kvartsur
Flott høyglanslakkert skipsratt med
innfelt quartz-ur. Innkludert
oppheng.
Et smykke i et maritimt miljø.
Unik maritim dekorasjon: Skipsratt
i tre med innfelt kvartsur. 40 cm i
diameter, lakkert.
Meget flott håndarbeid.

Pris kr 1.290 Frakt kr 149 Mål: L=60, B=7, H=60
xxx

RS14 Stavanger (Colin Archer)
Modellen av RS 14 "Stavanger" har
mange flotte detaljer og mye utstyr
montert på dekk. Den er malt i de
samme farger som den virkelige skuta.
Treet i dekket er satt sammen med små
biter av tre, slik at man får frem
strukturen i et skipsdekk. Krybbe
påmontert messingskilt med båtens navn
medfølger. Modellen leveres med den
flotte finishen som alle våre modeller er
kjent for, ferdig sammensatt og rigget
med master, tauverk og seil. Legg merke
til at redningsselskapets flagg er montert
i stormasta. RS 14 "Stavanger" er
hovedmotivet på 500-kroneseddelen i
den nye seddelserien fra Norges Bank.
Bildet på seddelen er basert på et foto
tatt
av
Robby
Madsen
/
Redningsselskapet.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=65, B=16, H=68

«Ranger» - halvskrogmodell
Flott halvskrog båtmodell av
American cup båten Ranger 1937.
Halvskrog
montert
på
sort,
høyglanslakkert
plate
med
messingskilt som viser båtens
navn. Ønsker du heller å henge
modellen på vegg uten platen, så
kan den enkelt skrus av platen
gjennom å løsne to skruer. Gjør
seg fint på veggen til sjøboden
eller i hagestua. Ca 90 cm lang, 30
cm høy. Til å henge på vegg. Pris
inkl frakt.

Pris kr 2.490 Frakt kr 149 Mål: L=90, H=30
xxx

Livbåtmodell fra Titanic
Flott, autentisk modell av
livbåt fra Titanic, ca 60 cm
lang. Modellen leveres ferdig
laget inkludert krybbe. Den er
håndlaget i tre og lakkert med
klarlakk på innsiden og hvit
lakk på utsiden. To sett årer
og mast medfølger.

Pris kr 1.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=20 , H=13

Riva Ariston
Flott modell av den klassiske
speedbåten Riva Ariston. Modellen
er bygget i tre og leveres
høyglanslakkert med beslag i
rustfritt stål, messing og krom.
Trekk til seter er håndsydd i imitert
skinn. En fantastisk detaljrikdom i
gedigen
utførelse.
Modellen
leveres ferdig bygget og montert
på sokkel, klar for visning.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=67, B=22, H=18
xxx

Captains’ Telescope
Stilig uttrekkbar skipskikkert utført i
messing. Leveres i flott tilpasset
treeske med messingbeslag og et
anker innfelt i lokket. Teleskopet er
22 cm når det er trukket sammen
og ca 70 cm langt når det er
trukket ut. Dette inkluderer en
solblender i messing på 8 cm som
kan trekkes foran linsen, så dette
er en skikkelig "sjørøverkikkert".
Forstørrer ca 20 X.

Pris kr 1.490 Frakt kr 149 Mål: L=70, B=7, H=70

Montere for modellskip
Vi leverer 3 typer av montere:
Type 1: Monter for lange skip - 115L x 24W x
46H - komplett med 5 mm plexiglass. Passer
godt til Stavangerfjord og Titanic.
Type 2: Monter for kortere skip og speedbåter
95L x 35W x 35H - komplett med 5 mm
plexiglass. Passer godt til Skibladner, Norway
og Riva-modellene.
Type 3: Monter for seilskuter - 110L x 40W x
90H for 5 mm tykt glass. Når det gjelder monter
for seilskuter (type 3) så medfølger glass ikke.
Glass må bestilles lokalt på grunn av stor fare
for transportskade på så store glass som kreves
til denne monter.
Vi tar kontakt for å avtale type monter etter
bestilling, slik at du er sikret å få en monter som
passer til din modell. Leveres flatpakket.

Pris kr 3.490 Frakt kr 268 Mål: Varierer etter type

Snekke
Flott, glanslakkert modell av ei snekke
med vindskjerm. Legg merke til
bordgangene som ligger på hverandre
slik de gjør på ei klinkebygd snekke. Her
er alle detaljer på plass, så som
vindskjerm med vinduer, benker med
pute, motorkasse med dekorert lokk,
dører til skott, lanterner, ror, rorkult,
ventiler, fettkopp, dører, benker, stoler,
ratt,
propell,
motorkasse,
beslag,
pullerter og fendere. Legg også merke til
beslag for eksosutløp og flaggholder.
Kan også leveres med flaggstang og
norsk flagg. Modellen leveres enten med
blått, rødt eller grønt bunnstoff. Den er
håndlaget i tre og montert på et stativ
der det står et messingskilt med teksten
"Snekke". Det kan forekomme noe
leveringstid på dette produktet.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, H=23, B=23

"Ræga", modell av fiskeskøyte
Flott modell av ei god, gammeldags
fiskeskøyte med sidetrål. Legg merke til
alle detaljene på modellen. Her ser du
bordganger, flagg, nagler, lasteluke, trål
lemmer, piper, radar, lyskaster, lanterner
vinsjer og redningsflåte. Vi har valgt å
kalle modellen "Ræga" fordi dette er en
fiskebåt som er rigget for rekefiske.
Modellen er ca 62 cm lang og leveres
komplett ferdig og sammensatt. Har du
en plass til denne flotte modellen, om det
er på hytta, i sjøbua eller hjemme, så
garanterer vi at du vil bli fornøyd med
den.
Begrenset antall tilgjengelig.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=63 B=20, H=50

HMS Victory
Flott modell i mørkt tre av kinesisk
Djunke. Modellen er håndlaget i tre,
ca 70 cm lang. Den er bygget av
mørke tresorter og lakkert med
klarlakk som gir den en fantastisk
finish. Skipet er utstyrt med fulle seil
som rager ca 60 cm fra grunnplaten
på modellen. Legg merke til den
fantastiske dekorasjonen i modellens
akterspeil. Dette er virkelig et
kunstverk, en spesiell modell som er
fantastisk dekorativ.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: L=70 B=18, H=62

William Fife - seilbåtmodell
Modellen av William Fife er en flott modell av en
American Cup seilbåt. Modellen er 60 cm lang
og 70 cm høy. Plasseringsvennlig seilbåtmodell
til en gunstig pris. Gjør seg svært godt i silhuett i
et vindu, men passer også godt i en vinduskarm
eller på ei hylle. William Fife er en klassisk
seilyacht som er kjent for sine flotte linjer.
Modellen har en meget flott finish. Legg merke til
det flotte tre-arbeidet og den eksklusive
lakkeringen av modellen. Modellen leveres på
stativ inkludert skilt med båtens navn inngravert.
Den leveres med full seilføring og alle seil
montert. Masten leveres liggende, og må reises
opp, men det er veldig enkelt.

Pris kr 2.990 Frakt kr 268 Mål: L=60, B=11, H=70
xxx

Nordlandsbåt – fembøring med løfting
Nydelig og detaljrik modell av den
tradisjonsrike nordlandsbåten. Modellen er
et utsøkt håndarbeid som er bygget opp og
fargelagt
likt
med
den
originale
nordlandsbåten. Fembøringen var ofte
utstyrt med løfting (akter hus) slik du også
finner på denne modellen. Den er videre
lakkert med tre lag klarlakk over vannlinjen
og malt i sort under vannlinjen. Den er flott
dekorert med grønn, hvit og sort farge slik
nordlandsbåtene gjerne var. Vår modell av
nordlandsbåten er utstyrt med full seilføring
og to par årer. Legg merke til alle detaljene
og den forseggjorte dekoren. Den leveres
med krybbe og messingskilt der navn på
båttypen er gravert inn. Modellen er ferdig
sammensatt og rigg, master og tauverk er
montert. Leveres med masten liggende nede
for å beskytte den mot skader under
transporten.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268. Mål: L=72, B=20, H=60

HF Sleipner
Unik modell, så langt vi kjenner til er
dette den eneste modellen av HF
"Sleipner" som er i salg. Vi har fått
laget et begrenset antall av denne
modellen. Modellen er håndlaget i tre
med og er ca 80 cm lang dvs bygget i
skala 1:35. Modellen inneholder
mange flotte detaljer både på dekk og
ikke minst under vannlinjen der de
unike vingene er gjengitt nøyaktig og
tydelig. Modellen leveres malt i de
originale fargene som fartøyet hadde
og kommer komplett montert på stativ
og med norsk postflagg.

Pris kr 7.990 Frakt kr 268 Mål: L=80 B=18 H=35

DS Bergensfjord
Modellen av Bergensfjord er
bygget i tre fra bunnen av med
«planker-på-spant»
som
konstruksjonsmetode. Modellen er
basert på skipet slik det så ut før 2.
verdenskrig. Alle detaljer er på
plass så som vinsjer, ventiler,
livbåter, propeller, master og flagg.
Treet i dekket er satt sammen med
små biter av tre slik at det blir et
skipsdekk som ser virkelig flott ut.
Modellen er lakkert i de samme
fargene som originalbåten.

Pris kr 6.990 Frakt kr 268 Mål: L=102, B=12, H=38

Sedov
Sjelden og dekorativ modell av
den russiske fire-mastede
barken Sedov. Sedov er verdens
største seilskute som er i
operativ drift i dag. Legg også
merke til at skuta er malt i de
samme farger som den virkelige
skuta. Treet i dekket er satt
sammen med små biter av tre,
slik at man får frem strukturen i
et skipsdekk. Sokkel og
messingskilt med båtens navn
medfølger. Modellen leveres
ferdig sammensatt og rigget med
master og seil.

Pris kr 6.990 Frakt kr 268 Mål: L=92 B=11 H=52

MT Texaco Bergen
Flott modell av det norske
tankskipet MT Texaco Bergen. MT
Texaco Bergen var den siste av
Texaco Norways båter og gikk til
hugging i 2011. Skipet ble bygget
ved Horten verft i 1977. Dette var
den siste av disse legendene som
var i fart. Modellen er håndlaget i
tre. Den er ferdig bygget, lakkert
og montert på stativ. Vi kan også
tilby monter til denne modellen.

Pris kr 5.990 Frakt kr 268 Mål: L=80, B=13, H=24

MS Color Magic
Vi har fått laget en modell av det
kjente skipet MS "Color Magic".
Modellen får en lengde på 115 cm. Vi
har også fått laget en monter som
passer flott til modellen. Kan også
leveres i varianten MS Color Fantasy
som er søsterskipet.
Send
en
epost
til
salg@modellskute.no hvis du vil ha et
pakketilbud på tilpasset monter og
modell. Dette er en av våre flotteste
skipsmodeller.

Pris kr 7.990 Frakt kr 370 Mål: L=115 B=22 H=35

Riva Aquarama
Modellen av Riva Aquarama er en
av våre mest populære modeller,
og forrige serie som var 50 cm
lang ble raskt utsolgt. Vi får nå
laget en ny serie, denne gang 67
cm lang. Det er mulig å reservere
et eksemplar av neste serie.
Modellen blir levert omkring midten
av juni 2017 til de som reserverer
på forhånd. Setene er blå og hvite
slik de er på bildet. Bestilling er
bindende, men du betaler ikke noe
før modellen er klar til levering.

Pris kr 4.490 Frakt kr 268 Mål: L=67, B=22, H=18

Princess 60
Nydelig modell av Princess 66.
Håndlaget i tre, ca 90 cm lang og 23
cm bred. Flott modell med mange
detaljer. Ferdig bygget inkludert
stativ. Princess 66 kom i 1996 og var
da
blant
verdens
største
serieproduserte glassfiberbåter.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=90 B=23 H=40

Sunseeker Predator

Stilren modell av Sunseeker
Predator 62. Håndlaget i tre, en
skikkelig flott utstillingsmodell.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=88, B=23, H=36

Ranger
Flott modell av American Cup båten
Ranger. Modellen er 80 cm lang og
100 cm høy. Dette er altså en
staselig seilbåtmodell til en gunstig
pris. Ranger er en klassisk seilyacht
som er kjent for sine flotte linjer.
Modellen har en meget flott finish,
lakkert i hvitt og rødt, likt det
opprinnelige
fartøyet.
Modellen
leveres på stativ inkludert skilt med
båtens navn inngravert. Den leveres
med full seilføring og alle seil
montert. Masten må reises opp, men
det er veldig enkelt.

Pris kr 3.490 Frakt kr 268 Mål: L=80 B=13 H=100

Dykkerhjelm med klokke
Dykkerhjelm utført i kobber og
messing med innfelt klokke
montert på sokkel av tre. Selve
hjelmen er ca 20 cm i diameter
mens gjenstandens totale høyde,
bredde og dybde er 24 cm. Urets
diameter er 9 cm. Fronten på uret
kan tas ut slik at man enkelt kan
stille klokken og skifte batteri. En
virkelig
dekorativ
maritim
pyntegjenstand..

Pris kr 1.290 Frakt kr 149 Mål: L=24, B=24, H=24

Ferje
Flott, håndlaget modell i tre av en
ferje. Modellen er lakkert som en
tradisjonell ferje i hvitt, sort, rødt og
med grønt dekk. Legg merke til at
ferjemodellen er det vi kaller en
vannlinje-modell. Det innebærer at
den er montert direkte på plate som
skal markere vannspeilet. Da ser
man modellen akkurat slik ferjen ser
ut når den ligger i sjøen. Modellen er
klar for utstilling - bare å ta ut av eska
og plassere på et egnet sted.

Pris kr 6.490 Frakt kr 268 Mål: L=100 B=14 H=32

Dykkerhjelm
Flott replika av "Navy Diving Helmet
Mark V Mod-1". Hjelmen er ca 46 cm i
diameter utført i kobber og messing. Skilt
som forteller type er montert fremme på
hjelmen. Legg merke til den flotte
kombinasjonen av kobber og messing
som gir denne flotte hjelmen et gedigent
utseende. Vår modell er en etterligning
av hjelmen til "Diving Equipment and
Salvage Co". Beregnet for dekorasjon.
Dersom du ønsker et passende bord for
å plassere dykkerhjelmen på, kan vi
anbefale vårt maritime bord "Parat".

Pris kr 5.990 Frakt kr 268 Mål: L=46, B=46, H=56

Skipsratt 120 cm
Flott skipsratt 120 cm i diameter.
Beregnet for dekorasjon.
Rattet er
lakkert i brunt og leveres med
senterkopp i messing. En virkelig flott
maritim pyntegjenstand.
Vi leverer også skipsratt i størrelse 175,
150, 80 og 60 cm i diameter. Skipsratt
på 175 cm og 150 cm er så store at de
må hentes hos oss i Kristiansand.
Eventuelt kan de sendes dersom kjøper
organiserer transport. Ring oss for pris
og leveringsvilkår for skipsratt på 150 cm
og 185 cm.

Pris kr 4.990 Frakt kr 268 Mål: 120 cm i diameter

