NIEUWSBRIEF donderdag 10 augustus 2017

Model Plaza Plastic Modelbouw
https://www.facebook.com/Model-Plaza-PlasticModelbouw-1681730175433373/

Model Plaza Toy Soldiers
https://www.facebook.com/modelplazapurmerend/

Model Plaza Militair
https://www.facebook.com/modelplazamilitair/

Model Plaza Luchtvaart
https://www.facebook.com/modelplazaluchtvaart/

HY IS 70!

De Citroën HY is 70! Om dat te vieren heeft ontwerper David Obendorfer een
carrosseriepakket ontwikkeld waarmee je een Jumper kunt ombouwen tot een
retro-HY. Er zijn maar zeventig van die pakketten vervaardigd, dus de kans dat je
een retro-HY tegenkomt is aanzienlijk kleiner dan dat je een echte HY op de weg
ziet.
Want er rijden er nog altijd talloze rond. Vooral als kampeerwagen zijn ze gewild, maar
ook als frietkar en mobiele keuken voor foodfestivals. Als reclamewagen rijden er elk jaar
wel een paar mee in de Tour de France karavaan. Een populaire bestelwagen dus, die
het in zijn hoogtijdagen gemakkelijk opnam tegen de VW-bus.
Van de HY zijn tussen 1947 en 1983 bijna een half miljoen exemplaren gebouwd. Het
concept was even eenvoudig als dat van de Lelijke Eend: voorwielaandrijving, laag
brandstofgebruik en goede wegligging. Vanwege die voorwielaandrijving heeft de HY een
vlakke laadvoer, die gemakkelijk kan worden verlengd. En je kan er rechtop in staan!
In Nederland reden er vele rond. Onder andere als Technische Patrouille Wagen (TPW)
bij de Rijkspolitie, maar ook als materiaalwagen bij de Amsterdamse brandweer. Tussen
1963 en 1970 kwamen niet alle voor Nederland bestemde HY’s uit Frankrijk, maar
assembleerde Citroen Nederland ze ook zelf op z’n hoofdvestiging aan het Stadionplein
in Amsterdam. Jaarlijks rolden daar zo’n 400 nieuwe bestellers het plein op.
Vanwege zijn 70ste verjaardag brengt Solido een speciale herinneringseditie van de HY uit
in de standaardkleur grijs in schaal 1/18, die in de winkel omstreeks € 65,00 gaat kosten.
(Op die prijs krijgt u 10% korting als u het model in de winkel afhaalt!)

De tot retro-HY omgebouwde Jumper van Citroen. Ontwerper David Obendorfer is de bedenker. Er zijn
zeventig ombouwpakketten vervaardigd, dus de kans dat je ‘m ooit op de weg tegenkomt is niet bijster
groot.

HY-verjaardagsaanbieding
Vanwege de 70ste verjaardag van de HY bieden wij een reeks modellen in schaal
1/43 van deze populaire besteller aan tegen UITERST LAGE vriendenprijsjes. De
beschikbare aantallen zijn UITERST BEPERKT en vanwege het jubileum raken ze
ook snel uitverkocht. WEES ER DUS SNEL BIJ en reserveer per omgaande!
Op de vermelde prijzen krijgt u 10% korting als u uw model in de winkel afhaalt. Bij
postorders vervalt die korting, maar berekenen wij geen verpakkings- en verzendkosten
voor leveringen in Nederland met een minimale waarde van € 75,00.

Zo weg geplukt van de markt: de verkoopwagen van – in dit geval – de slager. Met figuurtje in schaal 1/43
in plexiglas diorama-doos. Prijs slechts € 17,95. Bestelcode: HP03

HY5 – 1/43 – CITROËN HY-DI, 1964 – € 19,95
RESERVEREN

HY04 – 1/43 – CITROËN HY 1960 – CABINE
SERVICE AEROPORT PARIS – € 19,95 –
RESERVERN

HY06 – 1/43 – CITROËN HY 1951 – MOKALUX HY03 – 1/43 – CITROËN HZ 1954 – PUBLICITAIRE
€ 19,95 – RESERVEREN
SONORISE – € 19,95 – RESERVEREN

HY01 – 1/43 – CITROËN H – RIJDENDE WINKEL
CARROSSERIE CURRUS – € 19,95 – RESERV.

HY02 – 1/43 – CITROËN HY VERKOOPWAGEN
1962 – € 19,95 – RESERVEREN

EC66 – 1/43 – CITROËN HZ 1951 – € 18,95 –
<6 BESCHIKBAAR – RESERVEREN

EC45 – 1/43 – CITROËN H 1951 – PRIMAGAZ –
€ 18,95 – <6 BESCHIKBAAR – RESERVEREN

EC55 – 1/43 CITROËN H 1950 – PLATTE BAK –
€ 18,95 – RESERVEREN

MICH04 – 1/43 – CITROËN H – MICHELIN –
€ 14,95 – RESERVEREN

EC02 – 1/43 – CITROËN H 1948 1200KG –
NOG 3 BESCHIKBAAR – € 18,95 – RESERV.

EC58 – 1/43 – CITROËN HY-IN2 1970 1600 DIESEL –
BIBLIOBUS – € 18,95 – RESERVEREN

BESTELLEN/RESERVEREN OP:
SUPPORT@MODELPLAZA.NL
OF VIA 0299 75 02 01
DINSDAG T/M ZATERDAG 10.00 – 17.00 UUR

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m zaterdag

10:00 – 17:00

Telefoon:
0299 - 75 02 01
E-mail:
support@modelplaza.nl
Webwinkel:
www.modelplaza.nl
Adres:
Volume 10
1446 WJ Purmerend
Industrieterrein “De Baanstee”

GRATIS VERZENDING IN NEDERLAND
BIJ BESTELLINGEN VANAF 75 EURO

www.modelplaza.nl

