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ASP Garanties 

• Snelle levering 

• Kwaliteitsmaterialen 

• Prachtige details! 

• Beveiligde website  

• & veilige betaling 



Onze werkplaats in Schiedam 

Onze productie en werkplaats is gevestigd in Schiedam, hier vinden 
de meeste activiteiten van onze onderneming plaats. Ook de distributie 
en levering wordt vanuit Schiedam geregeld. Naast onze vestiging in 
Schiedam hebben wij ook een atelier/ontwerpstudio in Ter Aar waar 
alle productontwikkeling en voorbereiding op de productie plaatsvindt. 
Daarnaast werken wij samen met ODH Quality Products in Nieuw-
koop. ODH is een onderneming met jarenlange ervaring in de model-
bouw wereld. Door onze unieke samenwerking kunt u veel van onze 
producten in hun winkel/expositieruimte bekijken. 

Schuur, ASP/ODH Ontwerp 
Afmetingen B=16 cm  L=18 cm  H=10 cm 
Schaal 1:32   Spoor 1 . 
Met  Nederlandse bouwbeschrijving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 
Levering zonder wagon 

https://odhqualityproducts.nl/
https://odhqualityproducts.nl/contact


Verzameling , ASP Ontwerp 
Voor individuele gegevens 
zie de website 
Schaal 1:32   Spoor 1 en 
spoor 0. 
Met  Nederlandse bouwbe-
schrijving 
Bouwpakket in MDF , onge-
verfd. 
 

 
 
   

Algemene voorwaarden 

Bekijk onze algemene voorwaarden. Op onze site 

Klantenservice 

Betaling 

In de webshop betaalt u door middel van iDEAL bij uw ei-
gen bank. Dit is het meest gebruikte online betaalmiddel 
in Nederland. Via iDEAL betaalt u in een beveiligde om-
geving. 

Verzending en levertijden 

Uw bestelling proberen wij zo snel mogelijk af te leveren. 

https://aspschiedam.nl/Leverings%20voorwaarden%20Arjan%20Special%20Products%20bv.pdf


Een verzameling van onze producten, 
spoor 1 schaal 1:32 

Diverse hekjes , ASP 
en ODH Ontwerp 
Schaal 1:32   Spoor 
1 en spoor 0. 
Met  Nederlandse 
bouwbeschrijving 
Bouwpakket in MDF 
, ongeverfd. 
 

Wij maken ook 
hekjes conform 
de vraag van  
klanten. 
Stuur een foto of 
een schets. 



Verzameling van hoogspan-
nings artikelen , ASP Ontwerp 
Afmetingen op de website, 
prachtige details en in twee 
hoogten verkrijgbaar. 
Schaal 1:32   Spoor 1 en in 
spoor 0 

In ons bestand zijn 20 verschillende 
bruggen opgenomen, allen unieke ont-
werpen van ASP. 
Deze kunnen op schaal 1:32 en 1:48 
geleverd worden 

DRAAIBRUG 



Deze prachtige door ASP ontworpen, 90 cm lange , ge-
detailleerde boogbrug , kan optioneel met landhoofden 
en 30 cm lange liggerbruggen verlengd worden. 
 
Dit ontwerp kan in 5 configuraties geleverd worden., als-
mede in dubbel spoor en in spoor 1, 0, en H0 

Hoogspanningstoren, ASP Ont-
werp 
Afmetingen B =43 cm  H=60 cm 
Schaal 1:32   Spoor 1 . 
Met  Nederlandse bouw beschrij-
ving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 

Diverse bruggen alle leverbaar in spoor H0 

Dubbelspoor tunnel in 
spoor1, spoor0 en spoor 
H0 



Verzameling artikelen , ASP Ontwerp 
Let op de aansluitingen en de details. 
Schaal 1:32   Spoor 1 spoor 0 en spoor H0. 
De liggerbrug is ook in dubbel spoor verkrijgbaar. 
Met  Nederlandse bouwbeschrijving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 
Artikelen zijn via de website te bestellen. 

Smederij , ASP Ontwerp 
Afmetingen B=23 cm  L=62 cm  H=30 cm 
Schaal 1:32   Spoor 1 en spoor 0 . 
Met  Nederlandse bouwbeschrijving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 
Levering zonder wagon 



Gemetselde brug , ASP Ontwerp 
Afmetingen B=15 cm  L=90 cm  H=25 cm 
Schaal 1:32   Spoor 1 of spoor 0 
Met  Nederlandse bouwbeschrijving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 
Levering zonder wagon 

Baanwachtershuis 
 
Spoor 1 
Spoor 0 
Spoor H0 

Boogbrug , ASP Ontwerp 
Afmetingen B=15 cm  L=90 cm  H=25 
cm 
Schaal 1:32   Spoor 1 en ook spoor 0. 
Met  Nederlandse bouw beschrijving 
Bouwpakket in MDF , ongeverfd. 

 
 

Controle toren 
 
Spoor 1 
Spoor 0 
Spoor H0 


