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Zbrojení naftou 
Máme tu jednodušší budku, kterou můžeme začít. Zde použijeme   4 

lepenkové díly pro vnitřní rámeček, na který „obalíme“ vnější část 

oplechované budky. Díl s výřezem patří dolů, aby nezavazel    1 

u vstupních dveří a uzavřený díl z vnitřní strany nad úroveň dveří, 

ale zároveň, aby nepřesahovat přes zadní nižší stěnu.    3 

Pak už jen přiložíme střechu.    

         2 

 

Záchytnou jámu zkompletujeme dle následujících obrázků. 

Je zde také nutné si připravit kolejivo, které není součástí stavebnice  

a rozmyslet, jakým způsobem budeme koleje chtít umístit. Pokud 

chceme skrze jámu protáhnout pouze kolejnice, použijeme díl č. 10,  

pokud chceme použít koleje s uchycením pražců, musím středové části 

pražců odstranit, aby byl prostor pro středový odtokový kanál. V tomto  

případě nutno důkladně proměřit kolik pražce je nutno odstranit: 

pro měřítko TT: 7,9mm – pro H0: 10,9mm. Výřezy pro pražce jsou připraveny pro typ betonové provedení, ne s imitací dřeva!  

Díly -  13 14  - usazujeme, až jsou vloženy koleje! 11 9 (10)  

 
Ze spodní strany je vlepen díl č. 12    13+14 

 
 

Středový kanál můžeme nechat volný nebo doplnit o přiložené krytí – zde opět na výběr, jestli plný krycí plech (díly 7 a 8) nebo 

děrovaný rošt (díly 5 a 6). 
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Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz 
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a 
dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na 
modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu. 
 
IGRA MODEL, s.r.o. 
Kotkova 3582/19 
669 02   ZNOJMO 
www.igramodel.cz 
info@igramodel.cz 
tel.: +420 515 282 891 
fax: +420 515 282 890 
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