O.K." Model Import

præsenterer
4MJ, Norsk Modeljernbane, har haft stor
succes med messingmodel af Dl' )a.
'1u laver NMJ en model af den Danske Myer.
?ørst den rødbrune. Kvaliteten bliver helt i top.

)m kort tid, får OKT en model, af den Norske,
;om du kan se.
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Regiosprinteren, byggesæt på lager.
pris 1425-kr.
De færdige kommer.
NIK. Lokomotivet,
to/tre- skinnedrift.
Pris 1655- kr. for begge typer.

Wf V-

Heljan CP-vogne,
og varianter af disse.

r
DSB CP 2910 Udstitlings`
5020
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Se vores tilbud på CP. vogne.

--P Østbanen B 50 B 51
Roebane tog, 9mm spor, åbne og lukkede vogne på lager (byggesæt)
Lokomotivet er en nyhed. Har ind bygget motor.
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Med venlig hilsen
Ove Kirk-Thomsen
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OKT nyt nr.12, 1999.
Der tages forbehold for fejl og udsolgte vare.

OKT.
F maskine byggesæt, 2425-kr. Der arbejdes meget, på halv/ og helfærdige maskiner
MK. lok DSB gods. To/tre skinne drift. 1655-kr. 4 forskellige nr.
Regio sprinteren. Byggesæt 1425- på lager. Færdige, to/tre skinne drift kommer. Levering går langsomt.
Der er problemer Regiosp. kommer, men det går meget langsomt. Jeg ved noget lige omkring jul.

"Klædeskabet" byggesæt 1679, samlet undervogn 2275-kr. et helt færdig lokomotiv 3412-kr. Køre
egenskaberne fas ikke bedre. Har du lidt i retning af to eller flere tommelfingre så anbefaler OKT, udgaven hvor
undervognen er samlet. Tingene er meget små.

Den flotteste MY bliver lavet afNMJ Det bliver ,GI. DSB design.
Modellen af den norske udgave kommer hos OKT Pris N. kr. 6800-7700..

Helfan:
Der kommer et antal nye varianter af MX fra Heljan, det er følgende. VLTJ Tørfisken,
ØSJS MX 41, HFHJ MX 17, LJ MX 35, DSB MX1016 ATC; DSB MX 1021, alle kommer i to/ og- tre skinne udgave. Pris 1350/1550-kr.
Der kommer en ny udgave af IC3 toget, udførsel, DSB og Kystpilen.pris 185042075-kr.
Der kommer masser af Myer, se lager liste.
Freja tog, De små "Frichs firkantede" 1-B-1 fra OHJ- NFJ- Varde banerne, pris 2900 kr.
Nyt oplag af sputnik, og det nyeste, DSB MX den gamle, i første omgang uden undervom

"Svenske skinnebus" i Danmark. Næstved-Præstø banen, Nordfynske baner.
Messing byggesæt. Kun overdel, uden undervogn og transfere. Type Type ols. 540-kr. GL. model.
Type Yols. 540-kr. Bivogn hertil kommer. Undervogn fra Brimalm. pris ca. 1425-kr. leveringstid.
"Dadel æsken" motorvogn. HTJ/OHJ type YBos.Pris 555-kr, bivogn Cs 559-kr. Samlet pris 950-kr.
Undervogn Brimalm 1475-kr. Løse boggier til dadel "æsker "
Rille skinner(strenge) pr. meter nysølv 38-kr. Dele til sporskifter. MIE flexspor, code 40-55-83.

OKT, Ericavei 141, 2820 Gentofte, 31/2minut fra Kildebakken S-tog station. Tag
toget mod Farum, ikke H +toget, stopper ikke på Kildebakken station. Åbent
torsdag fra 17-20. Du må gerne ringe udenfor udenfor min åbningstid.
Tel/Fax 39 65 34 62 (se også lagerliste, tilbud m.m.)
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