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A.MIG-6273 - Tigers Modelling the Ryefield Family (English)
Cena :
125,00 PLN
Producent : AMMO by Mig Jimenez
Dostępność : Jest
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

A.MIG-6273 - Tigers Modelling the Ryefield Family (English)
Miękka okładka, 220 stron z wysokiej jakości kolorowymi zdjęciami i ilustracjami
Czołg Tygrys jest bez wątpienia jednym z najbardziej kultowych pojazdów opancerzonych II wojny światowej. W tej niezwykle obszernej książce, prowadzonej przez jedne z najlepszych modelarzy na
świecie, pokażemy Ci, jak zbudować i pomalować najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe modele Tiger I na rynku produkowane przez Ryefield Model. Od malowania wnętrz po końcowe procesy
wietrzenia, ta obszerna książka definiuje różne schematy kamuflażu stosowane w różnych okresach wojny, a także różne poziomy kamuflażu, kamuflaż zimowy, przewodnik po malowaniu narzędzi i
sprzętu, zastosowanie Zimmerit oraz właściwe produkty i dokładne kolory odpowiednie dla każdej techniki i wiele więcej.
Książka zawiera również doskonałe właściwe wprowadzenie historyczne do Tygrysa I napisane przez Daniele Guglielmi wraz ze zdjęciami referencyjnymi, które pomogą zapoznać się z tym legendarnym
pojazdem opancerzonym. Wprowadzenie zawiera również przewodnik kamuflażu z 19 profilami kolorystycznymi dla wszystkich wariantów Tygrysa i pojazdów opartych na tym samym podwoziu. Krótko
mówiąc, TYGRYS. BUDOWANIE MODELI RYEFIELD TIGER I E jest prawdopodobnie najbardziej kompletną książką o modelowaniu czołgu Tiger, jaka kiedykolwiek powstała.
Pełna gama czołgów Tiger produkowanych przez Ryefield Model jest ogólnie uważana za najbardziej dokładną i kompletną na rynku, zarówno pod względem szczegółowości, jak i wierności historycznej.
Są to najnowocześniejsze modele wyprodukowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii wiernych wyczerpującym badaniom i dokumentacji. Ten wysiłek zaowocował bezprecedensowym
poziomem szczegółowości i jakości dopasowania, a także opcją zbudowania kompletnej repliki ze wszystkimi wewnętrznymi elementami kadłuba, wieży i komory silnika.
Ta gama modeli obejmuje wszystkie początkowe, wczesne, średnie i późne wersje produkcyjne czołgu Tiger i jego pochodnych: Sturmmörser Tiger i Bergepanzer Tiger I. Ponadto każdy zestaw zawiera
kalkomanie z szeroką gamą różnych oznaczeń i przedmiotów, które pozwoli Ci wybrać preferowany schemat kamuflażu dla każdego pojazdu. Te niezrównane modele to bez wątpienia najlepszy wybór dla
fanów tego mitycznego czołgu.
Wydawca: AMMO of Mig Jimenez (Hiszpania)
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