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Om våra modeller

Det är ont om svenska modelljärnvägstillbehör, de miljötillbehör som finns är oftast efter tysk, 
brittisk eller amerikansk förebild och svenska gråsuggor, korvkiosker och elskåp skiljer sig från 
sina utländska kollegor.  Albert Engström myntade ”Kräftor kräva dessa drycker”, WinterZone AB 
hävdar med samma emfas: ”Svenska modelljärnvägar kräva dessa tillbehör”.

Våra modelljärnvägstillbehör tillverkas med 3D-printning, vi använder två olika metoder: Resin 
och FDM. Resin är ljushärdande epoxy (härdplast) och ger mycket hög upplösning på modellerna, 
för våra modeller vanligen 0,05x0,05x0,05 mm. Resin är dyrt och p.g.a. krympning passar det säm-
re för stora modeller med raka kanter då dessa gärna blir bananformade. FDM (Fused Deposition 
Modelling) innebär att plasttråd (termoplast) smälts och spritsas ut i mönster som stelnar när 
det kallnar. Vanligtvis använder vi PLA för våra FDM-modeller. Upplösningen blir något sämre 
än resin, vanligtvis kör vi på 0,3x0,3x0,10 mm, vissa mindre detaljer 0,2x0,2x0,05 och för stora 
modeller är upplösningen vanligtvis 0,45x0,45x0,15mm. De flesta modellerna skrivs ut från våra 
egna 3D-filer som vi skapat med 3D CAD, några modeller baseras på andra designers filer, detta 
framgår då i modellens beskrivning. 

Vi försöker hålla modellerna så skalenliga det går, men av tekniska skäl måste vissa detaljer 
göras grövre för att antingen hålla för hantering eller för att de skall vara synliga på den färdiga 
modellen. Oftast baseras vår modell på vår egen uppmätning av förebilden, i några fall finns inte 
förebilden kvar och vi har då utgått från ritningar och/eller foton. 

Modellerna levereras i plastpåse, för de modeller som är byggsatser medföljer en byggbeskriv-
ning. Tänk på att vanligt plastlim inte biter på resin och PLA, limma modellerna med CA-lim 
(snabblim) eller epoxy.

Våra hus har fönster enligt WinterZone-metoden: En CNC-skuren plastruta som hålls på plats 
mellan två fönsterkarmar vilket ger ett mycket realistiskt utseende. Glasklar plast kan vitna av CA-
lim så vi rekommenderar vitlim för limning av rutorna, även kristal clear eller s.k. canopy glue kan 
användas för klara delar

Samtliga vår modeller lagerförs i H0 (1:87), de flesta modellerna går att beställa i 0 (1:45),1 (1:32), 
och G (1:22,5) men då de inte lagerförs utan tillverkas på beställning är leveranstiden 1-2 veckor. 
Vissa modeller finns även i N (1:160), en del modeller är dock för små för denna skala. 

De flesta modellerna går att ta fram i andra skalor, hör av dig om du har behov av andra storle-
kar.

Färgerna på modellerna kan variera beroende på råmaterialtillgång, Corona och Ukraina-krig har 
påverkat råmaterialmarknaden, stundtals har vi fått köpa de kulörer som funnits tillgängliga. 
Detta är vår fjärde katalog och vi prestenterar inte mindre än 32 nya artiklar Totalt har vi 658 
artiklar i katalogen sammanräknat alla skalor.

Tänk på att PLA och resin mjuknar vid cirka 60° C, 
lämna inte dina modeller i bilen soliga sommardagar. 
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Längs banan

Teknikskåp av plåt i modernt snitt, s.k. A-, B- och 
C-skåp, finns lite överallt längs vår moderna järnvägar 
vi har varianter med 1, 2 och 3 dörrar. På vissa av 
dessa skåp sitter en eller två lådor. Vi säljer våra skåp 
i fempack och det medföljer fem lådor som du kan 
fördela mellan skåpen enligt önskemål.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310049 Enkeldörr 5 79:- 79:- 149:- 199:- 279:-
310046 Dubbeldörr 5 79:- 79:- 149:- 199:- 279:-
310050 Trippeldörr 5 79:- 79:- 149:- 199:- 279:-

Växelklot bör inte saknas vid någon manuell växel, H0 är byggsats i tre delar, 
lite pillig att få ihop, men ack så snygg. 0, 1 och G  är i ett stycke. Statisk modell 
som inte går att lägga om. Nättrabybanan hade åttkantiga klot som vi nu tagit 
fram i modell. Ännu pilligare att bygga ihop. BJ hade en annan design med skivan 
vriden 90 grader mot stången.

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310067 Verkebäck 1 79:- 149:- 249:- 299:-
310074 Mariefred 

lågt
2 79:- 149:- 249:- 299:-

310075 Mariefred 
Mellan

2 79:- 149:- 249:- 299:-

Art nr Variant An-
tal

H0 0 1 G

310021 Standard 5 79:- 149:- 189:- 249:-

310070 Åttkantigt 5 79:- 149:- 189:- 249:-

Teknikskåp trä, en äldre variant av teknikskåp som fortfarande används även på moderna banor, 
bl.a. står ett på Norrköpings bangård, modellen mättes dock upp i Verkebäck längs smalspåret. , 
de båda lägre modellerna hittade jag i Mariefred, men de finns på många äldre banor där de styr 
bommar och signaler
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Längs banan
Perrongställverk, av äldre modell, även kallad Korvkiosk, förebilden står 
i Verkebäck. 
Hinderpåle markerar hur långt ut på stickspåret man kan parkera en 
vagn utan att blockera växeln. Förebilden från AGJ, men fanns på många 
andra banor

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310068 Perrongställverk 2 79:- 69:- 99:- 129:- 199:-
310123 Hinderpåle 10 79:- 79:- 119:- 149:- 199:-

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310131 Kabelränna 10+30 79:- 149:- 189:- 299:-
310132 Förgreningar 12+32 79:- 149:- 189:- 299:-

Kabelränna av betong som finns längs varje modern järnväg, i dessa rännor 
dras signal och kraftkablar. Rännan är 2250 mm lång och täcks av 3 lösa betong-
lock, det finns även förgreningar, passbitar, skarvdosor och slingbrunnar



Längs vägen
Sandningssandlåda av glasfiber, som man kan hitta lite varstans 
i samhället. På skolgårdar, bostastandsområden, längs vägar i 
backar.

Art nr Antal H0 N 0 1 G
310008 1 79:- 79:- 149:- 189:- 239:-

Betongavgränsning för parkeringar och liknande ytor, varje 
förpackning innehåller fem betongreglar och sex stolpar. 

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310009 Fyrkantig stolpe 5+6 79:- 149:- 189:- 279:-
310024 Rund stolpe 5+6 79:- 149:- 189:- 279:-

Vägarbetskonor och vägarbetsstaket, används vid vägarbe-
ten och andra tillfälliga avspärrningar och varningar. 

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310015 Modern tunn 10 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-
310016 Klassisk 10 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-
310036 Modern rektangulär 10 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-
310091 Modern rund 10 79:- 149:- 189:- 299:-
310017 Staket 5 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-

Betongbarriär som ofta används för att avgränsa cykelbanor 
från körbanor eller olika filer på flerfilig väg. Förpackningen 
innehåller fem hela, plus två avfasade barriärer.

Art nr Antal H0 0 1 G
310018 5+2 79:- 149:- 189:- 299:-

Gråsugga, betonggris, sugga.... kärt barn har många namn. 
En klassiker för att avgränsa, hindra infart, sätta upp stolpar 
mm. Vi har dels den klassiska triangulära och den modernare 
avrundade.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310019 Klassisk 10 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-
310020 Modern 10 79:- 79:- 149:- 189:- 299:-

Inkörningshinder av stål och plast som hindrar biltrafik på 
cykelbanor, skolgårdar mm.

Art nr Antal H0 0 1 G
310035 5 79:- 119:- 189:- 239:-
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Emballage

Mjölkkannan är en klassisk symbol för det gamla bondesamhället, på mjölkpallar längs vägar 
och järnvägar stod flaskorna i grupper, idag kan man fortfarande se dem men då oftast med 
blommor i. 
Kabeltrummor finns vid varje byggarbetsplats och vägarbete, det finns massor av storlekar vi har 
(hittills) tagit fram två olika: Diameter 1 m och 2,2 m.
Rundbalar är en vanlig syn i odlingslandskapet, sedan början mitten av 90-talet ligger de som 
gigantiska mashmallows på åkrarna.

Oljefat passar både som last på öppna godsvagnar 
och på lastkajer och vid industrier. Vi har tre varianter, 
moderna i två utföranden (blandat i samma förpackning)
samt äldre.

Lastpallar kan man aldrig ha för många 
av, stapla vid industrier och på lastplat-
ser, lasta lastbilar och järnvägsvagnar. Vi 
har såväl halvpall 600x800 mm, helpall 
800x1200 mm samt sjöpall 1200x1200.

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310014 Mjölkkanna 10 79:- 149:- 189:- 299:-
310027 Kabeltrumma dia 1000 mm 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310028 Kabeltrumma dia 2200 mm 2 79:- 149:- 239:- 299:-
310031 Rundbal 10 79:- 149:- 239:- 299:-

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310042 Oljefat 10 79:- 79:- 149:- 239:- 299:-

310055 Oljefat äldre 10 79:- 149:- 239:- 299:-

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310034 Halvpall 10 79:- 119:- 179:- 239:-
310033 Helpall 10 79:- 119:- 179:- 239:-
310040 Sjöpall 10 79:- 119:- 179:- 239:-
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Emballage

Fotogendunk äldre modell av korrugerad förzinkad plåt, vi hittade orginalet i Mariefred
Silltunna klassisk sillltunna av trä, här återskapad i resin. 
Plastfat 120L blå plastfat ser man lite här och var används till förvaring och transport av det 
mesta i kemikalieväg. 
Fisklåda med lock, en klassiker som inte får saknas på någon kustnära modelljärnväg

Farmartankar är självskrivna vid jordbruk, men hittas 
även på byggarbetsplatser, mindre åkerier mm. Trepack 
med storlekarna 1m3, 1,3m3 och 3 m3. Byggsats i tre delar
Hydrofor används för att lagra trycksatt vatten i pumpan-
läggningar för dricksvatten och bevattning

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310077 Fotogendunk 10 79:- 119:- 179:- 249:-
310099 Silltunna 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310100 Plastfat 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310150 Fisklåda med lock 10 119:- 199:- 249:- 299:-

Art nr Variant An-
tal

H0 0 1 G

310092 Farmartankar 3 119:- 239:- 299:- 349:-

310093 Hydrofor 5 69:- 129:- 159:- 249:-

shop.winterzone.se

NyhetNyhet



El och tele
Tele- och bredbandsskåp, dessa finns i stort 
antal i bebyggelse, men finns också ute i 
terrängen. När kopparnätet börjar monteras 
ner blir fiberskåpen allt vanligare. Ge dina 
Preiserinvånare bra internetuppkoppling med 
våra fiberskåp. Det stora teleskåpet levereras 
med den täckplatta av gjutjärn som ofta ligger 
i gatan framför skåpet, denna platta säljs även 
löst då den även är vanlig separat och då 
gärna flera stycken på rad.

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310001 Telekopplingsskåp 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310002 Telekopplingspåle 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310003 Teleskåp stort med teleplatta 5+5 79:- 149:- 189:- 299:-
310013 Bredbandsskåp 5+5 79:- 149:- 189:- 249:-
310041 Teleplatta 10 79:- 149:- 179:- 249:-

Elskåp finns i många olika utföranden, Vi har de klassiska försinkade med enkel och dubbeldörr 
samt de modernare från ABB och glasfiberskåpet från CEWE.
Larmskåp fanns varstanns i städerna för att påkalla brandkår innan telefon var allmän egendom, 
vårt set innehåller tre modeller

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310004 Elskåp enkeldörr 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310005 Elskåp dubbeldörr 10 79:- 149:- 189:- 249:-
310060 Elskåp glasfiber 10 79:- 79:- 149:- 189:- 249:-
310023 Kabelskåp ”ABB” 10 79:- 79:- 149:- 189:- 249:-
310196 Larmskåp 3+3 79:- 149:- 189:- 249:-

Transformatorstation Två klassiska transformatorstationer, 
”Åbymo” i betong och ”Åby station” i grönmålad plåt, en variant 
som ofta ses såväl i bebyggelse om längs järnvägen.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310006 Transformatorstation ”Åbymo” 1 79:- 79:- 149:- 239:- 349:-
310030 Teknikbod ”Åby station” 1 79:- 79:- 149:- 239:- 349:-
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Park, strand och annat

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310010 Parkbänk 5 79:- 119:- 149:- 199:-
310011 Stridsvagnshinder Betongpiano 5 99:- 149:- 189:- 299:-
310130 Stridsvagnshinder Draktänder 10 99:- 149:- 189:- 299:-
310029 Reklampelare 2 79:- 149:- 189:- 299:-
310059 Granitkant 40+2 119:-

310087 Trottoarkant 2,5 mm 100 149:-
310088 Trottoarkant 1,5 mm 100 149:-
310089 Trottoarkant 1 mm 100 119:-
310037 Frälsarkrans 10 79:- 79:- 119:- 179:- 199:-
310191 Pool 1 79:- 179:- 239:- 299:-
310195 Studsmatta 1 79:- 179:- 239:- 299:-

Parkbänk av betong och trä, återfinns i varierande skick lite här 
och där. 3D-printade stöd och brädor i trä.

Stridsvagnshinder, hindra lede fi (eller konkurrerande järnvä-
gars trafikförvaltningar) från att anfalla din modelljärnväg.
Två modeller s.k. Betongpianon och Draktänder, Förebild upp-
mätt vid Konsul Perssons villa i Helsingborg.

Reklampelare, allt går att sälja med mördande reklam: Kom och 
köp konserverad gröt. Affischer för tre hobbyrelaterade ändamål 
medföljer, Du kan lätt göra dina egna om du vill erbjuda  Preiser-
figurerna andra varor och tjänster. 

Granitkanter var tidigare vanliga både som perrongkant och 
lastkaj, det går även att mura upp brofästen med dessa. 40 raka 
stenar i olika längder, innehåller även bitar som är huggna i kor-
tändarna. Mura upp i valfri längd och höjd, som murbruk rekom-
menderas CA-lim. För att få tydligare fogar kan pappersremsor 
limmas in mellan stenarna för att skapa en smal spalt.

Trottoarkant i flammad granit, finns i tre höjder 2,9 mm vilket 
motsvarar hela stenens höjd på 250mm i fullskala, 1,5 mm vilket 
motvarar en 130mm hög trottoar och 1 mm motsvarande 87 mm 
hög trottoar. Rejäl förpackning med 100 stenar i fallande längder.

Frälsarkrans av klassisk Trygg Hansa-modell, får inte saknas vid 
någon badplats, kajkant eller brygga. Hur är det med Preiserfigu-
rernas simkunnighet?

Pool och studsmatta, i var mans trädgård i modern tid, låt dina 
minsta Preiserfigurer ha lite roligt med våra leksaker.
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Återvinning

Ge dina Preiserfigurer möjlighet att återvinna sina förpackningar på ett ansvarsfullt sätt. Glasig-
lon kom redan 1983, men har på senare tid ersatts av de fyrkantiga återvinningsbehållarna, 
på vissa orter finns dock iglon kvar än idag. Containrarna för återvinning av wellpapp, tidningar 
plast och  metall finns i två varianter, den utan mittstolpe i frontinkastet används för wellpap-
poch tidingar, den med mittstolpe för metall och plast. Vi säljer containrarna i tvåpack, en med 
mittstople och en utan.Det medföljer även två betongramar, ibland ser man containrarna med 
dessa och ibland utan, det kan till och med vara blandat på samma återvinningsstation.

Avfallscontainrar finns i många utföranden, vi har fyra olika, lågt och högt växelflak, klassisk 
öppen container samt en sluten container.

Sopbehållare på hjul förekommer oftast vid flerfamiljshus, resturanter och 
industrier, inte ovanligt med flera tillsammans, ibland under ett skärmtak, 
ibland i det fria. I H0 och N blir hjulen för små att printa, vill du ha hjul så sätt 
dit ett par limklickar.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310026 Glasiglo 2 79:- 79:- 149:- 239:- 349:-
310061 Glasåtervinningscontainrar 2 89:- 89:- 189:- 299:- 399:-
310064 Återvinningscontainrar 2 89:- 89:- 189:- 299:- 399:-

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310058 Växelflak lågt 1 79:- 149:- 239:- 299:-
310044 Växelflak högt 1 79:- 179:- 289:- 349:-
310032 Avfallscontainrar öppen 1 79:- 179:- 289:- 349:-
310051 Avfallscontainrar sluten 1 79:- 179:- 289:- 349:-

Art nr Antal H0 N 0 1 G
310062 5 79:- 79:- 149:- 239:- 299:-
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Husbygge

Skorstenar, kan vara trickiga att scratchbygga, med våra skorstenar slipper du krångla, innehåller 
20 blandade skorstenar för olika stilar och takvinklar, innehållet varierar mellan förpackningarna 
och dubletter kan förekomma

Fönster är också en svår och tidsödande detalj att bygga från scratch, med dessa fönster får du 
karm, foder och spröjs i ett, bara att komplettera med ruta av tunn plast. Storlekarna angivna som 
fullstora fönster d.v.s. i dm mått för karm. För modellmått se vår webshop. Hyreshusfönstret är 
utan foder för montering i putsad fasad 

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310012 Skorstenar 20 179:- 179:- 299:- 449:- 549:-

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310101 Halvrunt 9x4,5 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310102 Rektangulärt 9x11 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310103 Runt 7 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310104 Rektangulärt 9x12 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310105 Rektangulärt 10x12 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310106 Rektangulärt 6x14 10 79:- 149:- 189:- 199:-

310107 Rektangulärt 7,5x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310108 Rektangulärt 6x4 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310109 Fönster Funkis 1-luft 7x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310110 Fönster Funkis 2-luft 12x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310111 Fönster Funkis 3-luft 18x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310112 Fönster Funkis 4-luft 23x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
310113 Fönster hyreshus 12x15 10 79:- 149:- 189:- 199:-
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Husbygge

Låt inte dina Preiserinvångare gå över gränsen, markera var gränsen går med våra staket. Le-
vereras i längder om 15 cm som klipps till passande längd och limmas mot medföljande stolpar. 
Fyra olika smidesstaket och ett klassiskt trästaket som även finns i olika lutning (5°, 10°, 15°, 20°) 
för den kuperade tomten. Av utskriftstekniska skäl blir staketens ändar ofta trasiga, de levereras 
därför i övermått så att du får ut minst 4*15 cm staket

Art nr Variant Antal H0 N
310114 Smidesstaket rakt 4 119:- 119:-
310115 Smidesstaket kryss 4 119:- 119:-
310116 Smidesstaket romber 4 119:- 119:-
310117 Smidesstaket rakt med överliggare 4 119:- 119:-

310118 Trästaket rakt 4 119:- 119:-

310119 Trästaket lutande 4 119:- 119:-
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Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310128 Överfallshjul 1 79:- 79:- 149:- 179:- 239:-
310129 Underfallshjul 1 79:- 79:- 149:- 179:- 239:-

Vattenhjul för kvarn, sågverk, gruva, smedja eller liknande. Levereras i 
byggsats om 4 delar med fyrkantig axel som har hål för mässingstråd för att 
lagra hjulet. Finns i två varianter: 
Överfallshjul och underfallshjul

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310120 Postlådor 5+5 79:- 149:- 179:- 199:-

Brevlådor En modernare kantig variant från 1949 och Ragnar 
Östbergs ikoniska låda från 1912, fem av varje, brevlådor satt tätt 
i äldre tider.
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Hus och bodar
Bensinstation och korvkiosk från 
Krokek, båda nybyggda men i härlig 
50-talsstil byggsats med 22 respekti-
ve 10 delar. 
Inredning korvkiosk: Disk, varmvat-
tenberedare, papperskorg, hylla, tre 
flaskor, dörrkarm och proppskåp.

Teknikbod från Fridhem och Getå 
längs Nyköpingsbanan, båda är vanli-
ga längs vår järnvägar men börjar nu 
bytas ut mot modernare bodar och 
skåp. Transformatorstation Malmö 
gård är en klassisk torntransforma-
tor, just denna byggdes 1920 men 
står fortfarande kvar 101 år senare. 
Otroligt charmig, byggsats i 17 delar.

Utedass Örsjö är återskapad från 
ritning då originalet är borta sedan 
många år, en nödvändig byggnad för 
den äldre modelljärnvägen. 

Dressinbod Verkebäck är en enkel 
men charmig byggnad som passar in 
på varje stationsområde.

Telefonstationer står ofta strax 
utanför våra samhällen, vi har tagit 
fram modeller av två stationer i 
korrugerad plåt Näkna som är en 
mindre station och Händelö som är 
en större variant. Byggsats i två delar.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310007 Bensinstation ”Krokek” 1 149:- 239:- 359:- 549:-
310054 Korvkiosk ”Krokek” 1 149:- 239:- 349:- 499:-
310189 Inredning korvkiosk 1 89:- 189:- 239:- 349:-
310022 Teknikbod ”Fridhem” 1 79:- 79:- 149:- 189:- 249:-
310025 Teknikbod ”Getå” 2 79:- 79:- 149:- 239:- 299:-
310063 Transformator ”Malmö gård” 1 179:- 299:- 399:- 699:-
310056 Utedass ”Örsjö station” 1 179:- 299:- 399:- 599:-
310045 Dressinbod ”Verkebäck” 1 79:- 189:- 299:- 449:-
310057 Telefonstation ”Näkna” 1 79:- 79:- 149:- 199:- 299:-
310043 Telefonstation ”Händelö” 1 99:- 99:- 189:- 249:- 349:-
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Hus och bodar
Vagnvåg Nora, vågkur som står på bangården i Nora, byggsats i 13 
delar.

Manskapsbod Frövi, enkel manskapsbod med nätta mått som 
urpsrungligen stått längs NBJ, byggsats i två delar.

Bensinpumpar, flera kunder har efterfrågat bensinpumparna från 
art 310007 lösa och nu finns de under eget artikelnummer.

Hållplatskur Slitshult, charmig hållplatskur som tar liten plats, 
stod urspungligen mellan Södra Vi och Vimmerby. Byggsats i 13 
delar.

Stationshus Hagaberg är också en bygggnad med nätta mått som 
passar påde flesta modelljärnvägar. Förebilden finnns på Frövi 
industribanemuseeum. Byggsats i 9 delar.

Järle Godsmagasin står ett stenkast från Järle station, Sveriges 
äldsta stationshus. Observerade vackra fönstren som verkligen 
lyfter byggnaden. Byggsats i 19 delar.

Art nr Variant Antal H0 N 0 1 G
310097 Vagnvåg Nora 1 99:- 99:- 199:- 299:- 399:-
310098 Manskapsbod Frövi 1 79:- 79:- 159:- 249:- 349:-
310080 Bensinpumpar 4 79:- 79:- 159:- 299:- 399:-
310121 Hållplatskur Slitshult 1 179:- 179:- 299:- 399:- 549:-
310122 Station Hagaberg 1 179:- 179:- 299:- 399:- 549:-
310124 Godsmagasin Järle 1 349:- 349:- 499:- 699:- 1099:-
310126 Pressbyråkiosk sexkantig 1 149:- 249:- 399:- 599:-
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Buffertar & Boggier
Buffertar för lok, person-  och godsvagnar, ytterligare 
varianter planeras

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310164 Buffert modell 1856 8 79:- 149:- 199:- 249:-
310165 Buffert modell 1874 personvagn 8 79:- 149:- 199:- 249:-
310166 Buffert modell 1898 8 79:- 149:- 199:- 249:-
310167 Buffert modell dia 500 mm 8 79:- 149:- 199:- 249:-

310169 Buffert dia 450 moderna lok och 
godsvagnar

8 79:- 149:- 199:- 249:-

310169 Buffert malmvagn 8 79:- 149:- 199:- 249:-

Boggier, passar Roco-skivhjul, med NEM-kopplficka (ej 1891), fler varianter 
planeras, 

Art nr Variant Antal H0
310151 Foxboggie för IB-vagn, 2-axlig 2 179:-
310152 Sd-boggi, 3-axlig rullageraxelbox 2 239:-
310162 Sd-boggi, 3-axlig kullageraxelbox 2 239:-
310153 Sdu-boggi, 3-axlig 2 239:-
310160 Personvagnsboggie 1891, ej NEM-ficka 2 179:-

NyhetNyhet
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Lok och vagnar
Luftintag som passar på NMJ:s Y1 och YF1. Till de oranga 
vagnarna medföljer överdel och underdel, YF1 har precis som 
original avkapad överdel på ena sidan för att ge frigång för last-
lumsdörren. Limmas med CA-lim mot chassi och korg. 

För de blå vagnarna behövs bara en underdel som ersätter 
originaldelen som lätt avlägsnas genom att försiktigt dras loss, 
de sitter med två tappar i chassi. Inre hörnet har fasats av för att 
ge frigång mot boggie.

Hyttvägg Y1/YF1med stol och brandsläckare, dörren kan mon-
teras i öppet eller stängt läge

Högtalarhållare Y1/YF1, byt ut högtalaren till en lux-högtalare 
för bättre ljudresurser, nytt utförande som passar både nya och 
äldre Lux-högtalare.

Ljudbaffel för Heljan MX/MY-lok, med en Lux-högtalare och 
vår ljudbaffel ökar ljudresurserna betyldigt, se på YouTube-kanal

Art nr Variant Antal H0
310065 Luftintag orange Y1 2 79:-
310066 Luftintag orange YF1 2 79:-
310069 Luftintag blå Y1/YF1 2 59:-

310073 Hyttvägg 2 79:-

310086 Högtalarhållare 1 25:-

310127 Ljudbaffel Heljan MX/MY 1 79:-

Personvagnssäten för att inreda äldre personvagnsmodeller 
som ofta saknar inredning. Då olika vagnar har olika golvhöjd 
är sätena plana på undersidan och kan limmas dirket på vagns-
golvet ellere pallas upp med en bit plasticcard eller kartong vid 
lägre golv. C4-säten har en urfasning på sidanoch leveras 10 
höger+10 vänster

Art nr Variant Antal H0 0
310081 Enkelsäten 1-2 klass 20 79:- 149:-
310082 Dubbelsäten 1-2 klass 20 79:- 149:-
310083 Enkelsäten 3 klass 20 79:- 149:-

310084 Dubbelsäten 3 klass 20 79:- 149:-

310085 Dubbelsäten 3 klass C4 20 79:- 149:-
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Lok och vagnar
Släpskophållare för att ordna strömupptagning för 3-räls 
på 2-rälsvagnar. Passar till Märklin släpsko 73404, 73405 och 
E414940 
Koppelkuliss tar upp glappet i kopplet på NMJ:s personvagnar 
så att tåget inte beter sig som ett dragspel vid start och stopp.
Ljustätning för NMJ:s 60-tals personvagnar, förhindrar ljusläc-
kage i vagnens kortsidor.
Fotsteg UGJ personvagnar, fotstegen har en förmåga att trilla 
loss och försvinna, hos oss hittar du reservfotsteg.
Brandsläckare som fanns i el och diesellok, 1-2 per hytt bero-
ende på lok.

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310078 Släpskohållare HNOLL 5 79:-
310079 Släpskohållare NMJ 5 79:-
310076 Koppelkuliss 10 49:-

310090 Ljustätning 4 79:-

310096 Fotsteg UGJ personvagnar 10 79:-

310149 Brandsläckare 10 79:- 149:- 199:- 299:-

Lysdioder i minityrstorlek med pålödd anslutningstråd, lämp-
liga för lokstrålkastare, gatlyktor ocha andra belysningsändamål. 
Otroligt ljusstarka trots sin minimala storlek. Jämför tändsticks-
svalvet i bilderna. Två storlekar 0603 som är cirka 1,6x0,8x0,7 
mm finns i varmvitt och rött
0201 som är cirka  0,65x0,35x0,4 mm finns i varmvitt. Elektriska 
data :3,3V 20mA, förkopplingsmotstånd måste användas vid 
spänning över 3,3 V annars går lysdioden sönder. 

Art nr Variant Antal H0
310190 Lysdiod 0603 varmvit 10 79:-
310199 Lysdiod 0603 röd 10 79:-
310200 Lysdiod 0201 varmvit 5 149:-

NyhetNyhet
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Lok och vagnar
Stridsvagnslastvagn litt Sdu anskaffades för upplastning 
av Centurionstridsvagnar på 50-talet. Har även transporterat 
Stridsvagn S. För att lasta ett kompani behövs 14 vagnar och 
rejäl dragkraft. Omlittererades till Sap och senare Samp. Våra 
vagnar är serie 2 med nedsänkt golv. Komplettera med trägolv, 
vi föredrar NorthEastern trä 4x8”, andra bygger av plast eller 
mässing. Komplettera med koppel och hjul efter din byggstan-
dard. Boggier anpassade till 24,75 mm axellängd, har NEM-ficka. 
Byggsats i 13 delar. Dekaler finns

Tunglastvagn litt Sd användes för tunga och höga maskindelar 
såsom turbinhjul, tillverkad 1910 i tre exemplar, vackert nitad. 
Komplettera med trägolv, vi föredrar NorthEastern trä 4x8”, an-
dra bygger av plast eller mässing. Komplettera med koppel och 
hjul efter din byggstandard. Boggier anpassade till 24,75 mm ax-
ellängd., har NEM-ficka. Byggsats i 7 delar. Dekaler är beställda.

Broprovningsvagn litt Q9, en otroligt charmig vagn för provbe-
lastning av broar. SJ köpte 5 st 1911-1912, inte sällan såg man 
all 5 på samma bro. Tanken rymde 53m³ vatten som ursprung-
ligen handpumpades till vagnen, senare skaffades hjälpvagn litt 
Q10 med kran och motorpump, vi jobbar med att ta fram även 
denna. Lättbyggd byggats i 20 delar, mall för att bocka tråd till 
stegjärn och handtag medföljer. Anpassad för 24,75 mm axel-
längd, har NEM-ficka. Dekaler är beställda

Pulvertransportvagn litt Ucs, trekulig variant av den välkända 
Anita Ekberg-vagnen, med tre kulor lastades pulver med låg 
densitet såsom mjöl, stärkelse, vissa kemikalier, byggda under 
början av 60-talet och gick i trafik till 80-talets slut. Vi har för 
närvarande vagnen i två varianter, runda och tillplattade kulor, 
till båda varianterna medföljer två olika rördragningar och två 
stegvarianter. Bockningsmall för räcken medföljer. Lättbyggd 
byggsats i 39 delar. Anpassad för 24,75 mm axellängd, har NEM-
ficka. Dekaler kommer att tas fram.

Art nr Variant Antal H0
310178 Stridsvagnslastvagn litt Sdu 1 899:-
310187 Dekaler Sdu 1 60:-
310188 Dekaler Samp 1 40:-

310179 Tunglastvagn litt Sd 1 849:-

310184 Broprovningsvagn Q9 1 749:-

310201 Pulvertransportvagn Ucs runda kulor 1 899:-

310202 Pulvertransportvagn Ucs platta kulor 1 899:-
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Lok och vagnar
NBJ T25/T26 Korg för att bygga om Märklin/Trix V100 till NBJ 
T26/T26. Då loken såldes till Danmark och senare Tyskland 
går det även att bygga OHJ T46/T45 respektive flera Tyska va-
rianter. Korgarna finns i två varianter dels för äldre Märklinlok 
med stående motor såväl chassi som motor kräver viss filning 
trots att korgen är både breddad och förhöjd. Nyare Märklin/
Trix med kardandrift har skalenlig korg. Högklassig väldetalje-
rad utskrift i höghållfast resin. För nya Märklin/Trix medföljer 
även en underdel med korrekt fotstegsplacering. På det äldre 
Märklinchassit är underdelen sammangjuten med chassit och 
nya fotsteg får fräsas fram och de gamla spacklas. Passar ej till 
Roco och Fleichman. Dekaler och etsats T21-dekaler kan lätt 
anpassas till T25/T26

Art nr Variant Antal H0
310094 Korg NBJ T25/T26 passar gamla Märklinchassit 1 549:-
310095 Korg NBJ T25/T26 passar nya Märklin/Trixchassit (kardandrift) 1 599:-

310180 Korg NBJ Y02 motorvagn med takstråklastare 1 649:-

310181 Korg NBJ Y02 motorvagn utan takstråklastare 1 649:-

310182 Korg NBJ YCo2m släpvagn 1 649:-
310193 Drivning motorvagn motorboggie+löpboggie 1+1 1000:-

310194 Löpboggier till släpvagn 2 600:-

310185 Ångsnöslunga litt A5 1 1099:-

NBJ Rälsbuss Litt Y02, NBJ hade två motorvagnar och två 
släpvagnar (YC02m), anskaffade 1945, alla vagnarna byggdes 
av ASJ .1955-1956 utrustades motorvagnarna med takstrålkas-
tare, släpvagnarna fick aldrig takstrålkastare, vi har samt-
liga modeller. Korgarna är anpassade till Hallings driv- och 
löpboggier, dessa har 1,3 mm för stort axelavstånd men ger en 
modell med bra gångegenskaper med minimal ansträngning. 
Vi lagerför boggier. Dekaler är beställda.

Ångsnöslunga litt A5. För att röja tjurig snö i Skåne anskaf-
fade SJ 1943 från Nohab sin kraftigaste ångsnöslunga litt A5. 
Snöslungan sköts framåt av ett ånglok. Ett måste på varje 
modelljärnväg med självaktning.  Lättbyggd byggsats i 11 delar, 
anpasad för 24,75 mm axlar och har NEM-ficka. Komplettera 
med hjul och koppel efter din smak.
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AGA-belysning
Acetylenbelysning i modell, detaljera dina personvag-
nar med våra belysningtillbehör. Lamporna lyser med 
hjälp av en liten lysdiod. Läs mer om acetylenbelysning 
på vår hemsida, scanna QR-koden.

Art nr Variant Antal H0 0 1 G
310133 Gasackumulator AK-50 utan lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310134 Gasackumulator AK-25 utan lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310135 Gasackumulator AK-15 utan lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310136 Gasackumulator AK-50 med lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310137 Gasackumulator AK-25 med lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310138 Gasackumulator AK-15 med lock 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310139 Ackumulatorstativ URAB-50 4 119:- 239:- 249:- 299:-
310140 Ackumulatorstativ URAB-25 4 119:- 239:- 249:- 299:-
310169 Ackumulatorstativ URAB-15 4 119:- 239:- 249:- 299:-
310141 Mekanisk blandare DBAB-230 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310142 Mekanisk blandare DBAB-230 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310143 Acetylenlampa kort LBDG-600 4 119:- 179:- 239:- 299:-
310144 Acetylenlampa lång LBDG-750 4 119:- 179:- 239:- 299:-
310145 Acetylenlampa mellanstorlek 4 119:- 179:- 239:- 299:-
310146 Rökhuv och sotkåpa HV-90 10 79:- 149:- 239:- 299:-
310147 Rökhuv och sotkåpa HV-240-HV-250 10 79:- 149:- 239:- 299:-

310148 Tryckregulator TRD-150 10 79:- 149:- 239:- 299:-
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Arduino-AoH

Vändskiva lämplig för drivning med stegmotor och 
Arduino. Läs mer om vändskiveprojektet i Allt om Hobby 
nr 1/2021. Vändskivan finns i två varianter 9° och 15 °, har 
du behov av annan delning så hör av dig så tar vi fram 
ytterligare varianter.

Utöver byggsatsen behövs:
2 st kullager
1 st släpringskoppling
1 st stegmotor 
1 st magnet
1 st reedrelä
1 st Arduino Mega
Tvåfärgade lysdioder med förkopplingsmotstånd
2 st tryckknappar 
1 st rotationsenkoder. 

Fullständig materiallista och bygganvisning medföljer. 
Grundprogram som är lätt att anpassa för din lokstations-
miljö medföljer.

Art nr Variant H0
310052 9° 849:-

310053 15° 849:-

Sensorhållare som passar till Ardu-
inoprojekten i Allt om Hobby

Hinderpåle och Hållpojke AoH 5/2020

Avståndsmätare AoH 6/2020

3D-utskrifterna används för att hålla 
olika sensorer som ansluts till Arduino

Art nr Variant Antal H0 0 1
310038 Hinderpåle 10 49:-
310039 Hållpojke 10 49:-*
310047 Avståndsmätare optisk 2 49:-*
310048 Avståndsmätare ultraljud 2 59:-*

* Fungerar till samtliga skalor
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Art nr 310180 NBJ Y02 byggd och fotograferad av Lasse Sjölund
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Mässor

Vi planerar att delta i följande mässor under hösten 2023:

11/2  Norrköping
11/3  Strängnäs 
17/6  Bankalaset Skövde
2/9  Kårsta
28-29/10 Hässleholm
26/11  Hjulmarknaden (Preliminärt, marknaden är  inte annonserad än)

Kom och träffa oss 

Bankalaset 2021



Vi utökar kontinuerligt vårt sortiment med nya modeller allt eftersom vi hittar spännande före-
bilder och tiden räcker till för att rita, provprinta, justera och producera modellerna. Ibland stö-
ter vi på tekniska problem som försenar en modell och ibland går en annan modell före i kön 
för att någon kund efterfrågat den eller att vi helt enkelt tyckte den var roligare att jobba med. 

Några av de produkter vi jobbar med just nu är:

• Personvagn NBJ BCF 28

• Mauzinvagn

• Glasskiosk som står vid Duveholms herrgård

• Soptunnor

• IBC-container

Fler modeller är i planeringsstadiet och kommer att visas när de är närmare produktion.

Saknar du någon produkt i vårt sortiment? Tipsa oss! 
Har du underlag som vi kan använda för att ta fram en modell så bjuder vi på en utskrift av 
modellen. Flera av våra modeller har tagits fram med hjälp av våra kunder.

Kommande modeller
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Målningstips

Viss putsning krävs för våra modeller, printprocessen ger rester av den stödstruktur som prin-
tas med modellen, vi försöker sätta stöden där de syns minst, men ibland tvingas vi kompro-
missa av tekniska skäl. Lämpliga verktyg för putsningen är liten avbitartång och en vass skal-
pell, eventuellt kan även våtslipning vara aktuellt, beroende på modell och din ambitionsnivå.

Detaljer utskrivna i FDM kan ha svag randning från utskriften, speciellt på sneda och krökta 
ytor. Om du störs av detta så rekommenderar vi sprayspackel och våtslipning med fint våt-
slippapper, 320 eller 400 brukar vara lagom tycker vi, för riktigt fin yta kan man gå loss med 
800-papper. Vårt favoritsprayspackel är Hagmans som finns att köpa i de flesta biltillbehörsaf-
färer och på Jula. 

Om någon detalj blivit skev eller om du av andra skäl vill böja någon detalj så värm den i varmt 
vatten, ej kokande, så mjuknar den, justera formen och kyl i kallt vatten.

Våra modeller har små detaljer som kan döljas av tjocka färgskikt. Måla tunt, gärna med air-
brush, men är du van vid pensel så går det också bra, men måla tunt med välförtunnad färg. 
Vår favoritfärg är Vallejo, men använd den färg du känner dig bekväm med, färg är mycket en 
fråga om tycke och smak.

Tvätta gärna detaljerna innan målning; vatten och diskmedel löser eventuellt fett från han-
teringen av detaljerna under produktionen, låt lufttorka väl innan målning. Undvik långvarig 
nedsänking av resinutskrifter i vätska, de kan mjukna, men hårdnar när de torkar.
För att få bra fäste för färgen rekommenderar vi att du primar detaljerna innan slutmålning, 
vår favorit är Tamiyas primer på sprayburk, men du kanske har någon annan favorit. Skall du 
måla någon modell röd så testa gärna Tamiyas rosa primer, den är grym för rödmålning som 
annars brukar vara rejält utmanande. 

För att lyfta fram detaljerna på modellerna prova gärna att använda en s.k. wash, en väldigt 
förtunnad färg som blaskas på och därefter torkas bort, washen stannar i skrymslen och vrår 
och lyfter fram detaljerna. Wash finnas att köpa färdigblandad i hobbyaffärerna, men kan även 
blandas till av lack- eller oljefärg färg som förtunnas mycket kraftigt, svart eller mörkgrå wash 
fungerar bra på ljusa ytor och en ljus wash, grå eller beige kan vara ett bra val på en mörk yta.
Foton av våra förebilder och förslag på färgsättning finns för respektive artikel i webbhoppen. 
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Utskriftsservice

Har du behov av 3D-utskrifter så hjälper vi dig gärna, det spelar ingen roll om du är privatperson 
och behöver en enda utskrift eller är ett företag som behöver hundratals lika prylar, vi hjälper dig 
snabbt och till en vettig kostnad. Vi har möjlighet till utskrift både i FDM (plasttråd) och resin (ljus-
härdande harts). Vi producerar idag åt annan svensk småserietillverkare och tar gärna uppdrag 
från fler. Vi kan utskrift av små modeller, vi har med framgång printat ända ner till Z-skala (1:220) 
vi hjälper gärna till med modeller även för andra applikationer än modelljärnvägar.
 
Med 3D-printning kan man ta fram reservdelar, prototyper, modeller, småserier, prynadsföremål 
och personliga presenter. Hör av dig till oss och berätta om din idé.

Vi har många olika  material i lager i många olika färger. Saknar vi den materialkvalitet eller färg 
som behövs för just ditt projekt kan vi ta hem speciella material på några dagar, det går till och 
med att beställa specialkulörer enligt RAL-färgsystemet på under två veckor. 

Storlek
Med FDM-teknik klarar vi upp till 300x300x400mm utskriftsstorlek.
I resin klarar vi upp till 330x185x400 mm.

Av tekniska skäl kan modellen behöva skrivas ut liggandes eller lutandes och då kan inte hela 
utskriftsvolymen användas. 
Större modeller kan delas upp i delar som limmas ihop.

Underlag
För att skriva ut i 3D behöver vi en 3D-modell, vi kan använda filformaten OBJ, STL och 3MF, andra 
format kan också gå men kräver då konvertering som vi i många fall kan hjälpa till med mot en 
liten kostnad. 

Saknar du 3D fil kan vi 3D-CAD:a åt dig, vi behöver då en måttsatt skiss, eller en fysisk modell som 
vi kan mäta upp. 

Hjälp oss
Om du har en intressant modell som passar i vårt sortiment och kan hjälpa oss med underlag i 
form av ritningar, måttsatta skisser och foton så bjuder vi på utskrifter av din modell.
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Att beställa

Du beställer lättast våra varor i vår webbshop: shop.winterzone.se, där du kan betala med de 
vanligaste kreditkorten, Paypal, banköverföring, BG och Swish, för BG och Swish välj banköver-
föring och följ instruktionerna.

Om du saknar dator går det bra att beställa via brev eller telefon.

När vi handlar på nätet vill vi ha våra grejor direkt och det tror vi att du också vill.

Därför packar vi och skickar så fort vi bara hinner, men då företaget drivs vid sidan av ordinarie 
arbete kan det ibland ta någon dag eller två innan vi hinner få iväg din beställning. Vi väljer spe-
ditör efter paketets storlek och vikt, vi tillämpar enhetsfrakt om 68:- för samtliga beställningar. 
Det blir enklast för dig och för oss, fraktkostnaden inkluderar emballage. Normalt tar det 1-3 
vardagar för leveransen att nå dig.

Vill du hämta dina varor så går det bra, men stäm av med oss först så att vi är på plats, även om 
vi älskar att 3D-printa så händer det att vi gör andra saker.

Ej lagerförda varor tillverkas på beställning, oftast innebär detta att de tillverkas inom en vecka, 
men det kan ta längre tid beroende på materialtillgång, beläggning i vår produktion mm. Men vi 
lovar att vi skyndar oss så mycket det bara går. 

Kom ihåg att hämta ut ditt paket, om du inte gör det så går paketet tillbaka till oss och vi debite-
rar då 150:- inkl. moms för att täcka våra kostnader för retur och administration.

Transportskador är inget kul, men de inträffar, vi försöker packa så tåligt det bara går, men det 
finns ännu ingen som har packat ett paket så väl att det inte går att ha sönder i transporten. 
Kontrollera paketet när du hämtar ut det och anmäl synliga skador till speditören, kontakta oss 
sedan på support@winterzone.se. Vid dolda skador kan du naturligtvis inte anmäla till speditö-
ren vid uthämtningen utan nöjer dig med att kontakta oss per mail.

Ångrar du ditt köp så har du 30 dagars öppet köp på alla lagerförda varor, hör av dig till oss 
per mail för ett returnummer. Retur skall ske i originalförpackning och varan skall vara i ori-
ginalskick. Kunden står för returfrakt och risk vid retur. Ångerrätten gäller inte för varor som 
tillverkas på beställning. 

Reklamationer är inget kul, men det händer att det går galet även hos oss. Som privatkonsu-
ment har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen, reklamation skall ske inom 
skälig tid från felets upptäckt. Hör av dig till oss per e-post support@winterzone.se så hjälper vi 
dig att lösa problemet. Tänk dock på att normal förslitning inte är reklamationsgrundande och 
att produkten inte får ha använts på annat sätt än vad den är avsedd för, men det har du säkert 
redan listat ut.

Fullständiga generella försäljningsvillkor kan du läsa på vår hemsida vissa tillägg gäller för 
3D-print, även dessa finns på vår hemsida.

shop.winterzone.se



Om WinterZone

WinterZone AB är ett familjeföretag som jobbar med digitala tjänster och produkter. 

WinterZone AB ägs av Martin Peterson som redan vid två års ålder ertappades av sina föräldrar 
med en skruvmejsel i byxfickan. Min inställning är fortfarande att det är en mänsklig rättighet 
att ta reda på hur saker fungerar och om de är försedda med skruvar så är det väl meningen att 
man skall skruva isär dem. Men numera ha jag kommit på att man inte alltid måste skruva isär 
allting, ibland går det att använda matematik och fysik för att förstå omvärlden. Denna insikt 
ledde mig till studier på Chalmers tekniska högskola och 1998 tog jag examen som civilingenjör 
i elektroteknik. Sedan dess har jag jobbat inom tillverkningsindustri främst med kvalitetsfrågor. 
När barnen växte till sig så pass att jag vågade släppa dem med blicken längre en någon sekund  
så återupptog jag modellbyggeshobbyn från ungdomsåren och givetvis blev det olika former 
av tekniska byggen, radiostyrda modeller, ångmaskiner, svarvning och fräsning, för några år 
sedan köpte jag mig en 3D-skrivare, snart blev det en till och därefter ytterligare några stycken. 
3D-skrivare är flockdjur som inte trivs ensamma. Det dök upp några förfrågningar från vänkret-
sen och internetforum om jag kunde skriva ut på beställning. Verksamheten växte, äldste sonens 
datorintresse växte sig allt starkare och han började hyra ut serverkapacitet till kompisar och 
koda avancerade backend-lösningar för hemsidor. Vi insåg tillsammans att det var dags att starta 
företag vilket vi gjorde 2020. Namnet WinterZone dök upp när vi lekte med ord och vi fastnade 
för det.

Vi försöker behandla våra kunder såsom vi vill bli behandlade av våra leverantörer, ingen kund är 
för liten och vi säljer både till företag, organisationer och privatpersoner. Vi är flexibla och snabba 
och håller hemula priser. Inget jobb är för litet för oss, med 3D-teknik går det att ta fram en enda 
av en produkt utan att det kostar skjortan. Vi tror på att nöjda kunder kommer tillbaka. Är du 
nöjd tipsa gärna vänner och bekanta om oss, är du missnöjd, kontakta oss så löser vi problemet 
tillsammans. 

Har du behov av 3D-printning, en Minecraftserver eller en modern och funktionell hemsida hör 
av dig till WinterZone för en förutsättningslös diskussion.

WinterZone AB av entusiaster - för entusiaster
WinterZone AB
Åbymovägen 35

616 30 Åby

e-post: support@winterzone.se
telefon: 072-6386390 (kvällar och helger) 

hemsida: winterzone.se
webshop: shop.winterzone.se

Gilla oss på sociala medier för att få den senaste informationen, vi finns på:

shop.winterzone.se


