
 

Modelbus.nl  Koninginneweg 6  2225 HK  KATWIJK 07188861881 06-13213794 
Geen winkel uitsluitend postorder 

Niet van alle foto’s is de herkomst/maker te traceren. Mocht iemand aanspraak maken op bronvermelding graag bericht! 
 

Voorbeelden hoe decals te plakken op de blanco modellen van Artitec. 

 
MB-200 Leyland Den Oudsten, Artitec 487.070.37 Onbedrukt Leyland Midden uitstap bestellen 
 

 
 

https://www.modelbus.nl/artitec-487.070.37-mb-200-onbedrukt-leyland-do?c=663
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Decals kunt u vinden via deze link 
Voor het goed bevestigen van de decals adviseren wij Microsol producten, die u kunt 
vinden in de shop via deze link 
Deze busnummers zijn niet door HB Model uitgebracht 
 

https://www.modelbus.nl/decals-voor-artitec-mb200-blanco-versies?p=1
https://www.modelbus.nl/ov-nederland/artitec/decals-aanbrengen-lijmen/
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