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Färgställ 36 (Mr. Hobby, Tamiya, Humbrol, Alclad)

Färgställ som passar flera olika tillverkares 
produkter. Ställen finns i varianter 300 mm och 
600 mm bredd. Ett hyllplan är extra brett för att 
få plats med tex. Tamiyas eller Mr Hobbys fyr-
kantiga flaskor.

Till dessa hyllor finns även ett passande hörn 
med plats för Mr Hobbys stora thinnerflaskor 
eller Tamiyas sprayburkar.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och 
är laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för 
att få en så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim 
eller vanligt trälim.

Art. nr. GD36300F

Art. nr. GD36600F

Art. nr. GD36300FH
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Färgställ 27 (Vallejo, Ammo MIG, AK Interactive)

Färgställ som är gjort för att passa Vallejos, Ammo MIG, 
AK interactive produkter. Ställen finns i varianter 300 mm 
och 600 mm bredd. Ett hyllplan är bredare för metallfärger, 
wash eller pigment. En hylla är extra bred för Tamiyas fyr-
kantiga flaskor.

Till dessa hyllor finns även ett passande hörn med samma 
hyllbredd som på de raka hyllorna.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är laserskuren 
med hög precision. Den kommer inte färdigmonterad, för 
att få en så låg fraktkostnad som möjligt. Produkten lim-
mas ihop med superlim eller vanligt trälim.

Art. nr. GD27300F

Art. nr. GD27600F

Art. nr. GD27300FH



Väggställ 36 Hög (Vallejo, Alclad, Mr. Paint)

Väggställ 300 mm bred för höga flaskor 
såsom Vallejo, Ammo MIG, AK Interactive, 
Alclad, Mr. Paint. Hylldjup 36 mm.

Väggställ 300 mm bred för låga burkar så-
som Mr. Hobby, Tamayia, Humbrol. Hylldjup 
36 mm.

Väggställ 36 Låg (Mr. Hobby, Tamayia, Hombrol)

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision. 
Den kommer inte färdigmonterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim eller 
vanligt trälim.

Art. nr. GD36300WL

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision. 
Den kommer inte färdigmonterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim eller 
vanligt trälim.

Art. nr. GD36300WH
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Lådor till färgställ

Låda hörn - Toppvy 

Lådor som passar under alla typer av färgställ. 
Lådmodulerna har “passbitar” som låser färg-
ställen i sido-bitarna.

Lådor 600 mm Art. nr. GD600L
Lådor 300 mm Art. nr. GD300L
Lådor 150 mm Art. nr. GD150L
Lådor 300 mm Hörn Art. nr. GD300LH

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för att få en så låg fraktkostnad som 
möjligt. Produkten limmas ihop med superlim eller vanligt trälim.
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Verktygsställ

Verktygsställ finns i samma profil som de båda färgställen. Med plats för tänger, mjuka filar, nål-
filar, penslar, pincetter, saxar, borr mm.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim eller 
vanligt trälim.

Verktygsställ 36, 150 mm     Art. nr. GD36150V

Verktygsställ 27, 150 mm     Art. nr. GD27150V



Displayskåp

Displayskåp eller ett skåp att ställa in mod-
ellerna i medan dom torkar, så damm inte 
kommer åt dom.
Passar med färgställ 300 mm och lådor 
300 mm och även hållare för hushållspap-
per. Frontluckan är tillverkad i klar akryl så 
man kan titta in. Höjden är 160 mm.

Hållare för hushållspapper

Frontluckan är taggig så att det är lätt att riva 
av pappret. Passar till färgställ 300 mm och 
lådor 300 mm och displayskåp. Höjden är 160 
mm.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och 
är laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för 
att få en så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim 
eller vanligt trälim.

Art. nr. GD300DS

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som möjligt. Produkten lim-
mas ihop med superlim eller vanligt trälim.

Art. nr.  GD300PH



Tippställ
Ställ för tippbenägna flaskor med penselhållare.
Tippställ Duo 30 mm   Art. nr. GD30R2
Tippställ Rund 36 mm  Art. nr GD36R
Tippställ Fyrkantig 45 mm  Art. nr. GD45F
Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är laserskuren 
med hög precision. Den kommer inte färdigmonterad, 
för att få en så låg fraktkostnad som möjligt. Produkten 
limmas ihop med superlim eller vanligt trälim.

Penselförvaring
Ställ som passar perfekt i färgställ 300 mm 
och 600 mm. Stället stjäl två av hyllorna var 
av en är den smala 12 mm hyllan och den 
andra är 43 mm hyllan.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision. Den kommer 
inte färdigmonterad, för att få en så låg frakt-
kostnad som möjligt. Produkten limmas ihop 
med superlim eller vanligt trälim.

Art. nr. GD300PF



Palett

Palett för att blanda och mixa färger. Basen 
består av en kakelplatta 200x200 mm. 
Sidorna och botten är tillverkad i MDF. 
Sidorna har inbyggda penselhållare. 

Cleaning Station-hållare 

Alla som har husdjur vet att en slang som hänger från bordet ner till kompressorn är en rolig 
leksak. Inte roligt om man sitter och jobbar. Denna hållare är lätt att spänna fast i bordsskivan 
med en tving, så får grejerna stå kvar. 

Produkten är tillverkad i 3 
mm MDF och är laserskuren 
med hög precision.
Den kommer inte färdig-
monterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som 
möjligt. 
Produkten limmas ihop 
med superlim eller vanligt 
trälim.

Art. nr. GD-CSH

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för att 
få en så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim eller 
vanligt trälim.

Art. nr. GD200P



Airbrushställ 

Detta airbrushställ håller tre vanliga sprutor. 
Det finns även ett hål för att hänga de större 
sprutorna som tex Iwata har.

Stället går att ställa direkt på bordet eller 
använda den medföljande sidomonterings-
plattan. Sidomonteringen går att skruva fast 
eller spänna fast med en tving.  

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och är 
laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för att få 
en så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim eller 
vanligt trälim.

Art. nr. GD-ABH
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Dragskåp / Målarbox / Luftrening

Enkelt smidigt dragskåp för airbrush-
ing. Stort nog för de flesta modeller, 
men ändå portabelt. Alla väggar är lösa 
och går att plocka isär om man behöver 
utrymmet eller ta den med sig.
  
Uttag för tre stycken vanliga 120 mm 
PC-fläktar. Fläktar får kunden själv inför-
skaffa.  
Medföljer en täckplatta om man bara vill 
använda två fläktar.

Filterboxen är gjord för att passa med 
Harder & Steenbeck filter Carbon Filter 
och Synthetic Filter. Dessa medföljer inte.

Produkten är tillverkad i 3 
mm MDF och är laserskuren 
med hög precision.
Den kommer inte färdig-
monterad, för att få en 
så låg fraktkostnad som 
möjligt. 
Produkten limmas ihop 
med superlim eller vanligt 
trälim.

Art. nr. GD-DS



Påhängningsbar uppsamlare för utluften från 
dragskåpet, för slang med 100 mm diameter. 
Slang medföljer inte.

Art. nr. GD-DSU

Dragskåpsutsug

Kommer inom kort.

Smidig byggbricka för att flytta sin 
arbetsplats från hobbyrummet till 
köksbordet. Byggbrickorna är staplings-
bara så man kan lämna ett projekt och 
gå på nästa utan att behöva rensa sin 
arbetsplats.

Produkten är tillverkad i 3 mm MDF och 
är laserskuren med hög precision.
Den kommer inte färdigmonterad, för 
att få en så låg fraktkostnad som möjligt. 
Produkten limmas ihop med superlim 
eller vanligt trälim.

Art. nr. GD-BB 

Byggbricka 



Tips

Specialbyggen för butiker, företag och privatpersoner

Produkterna går även att använda till annat än det dom var tänkta för. Här är ett exempel 
på Färgställ 27 600mm (Art. nr. GD27600F) som används som display för resinmodeller, 
dekaler, mm.

Vi kan leverera anpassade produkter. Här ett ställ för Microscales och Gators produkter. 
Detta är ett exempel på hur det kan se ut. Stället kan anpassas vad gäller antal flaskor och 
urval, pris på anpassat ställ kan lämnas efter förfrågan. 


