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ARCHITECTURAL QUALITY MODELS

Capturar a estética dos ambientes 
ferroviários ou urbanos e converter em 
produtos de modelismo com qualidade 
arquitetônica. Buscamos este objetivo 
através de criterioso processo de 
pesquisa, desenvolvimento e produção 
utilizando computação gráca e 
materiais de alta qualidade cortados a 
laser com absoluta precisão. Obtenha 
satisfação do seu hobby e atinja 
resultados prossionais com nossos 
modelos cuidadosamente 
projetados e apresentados 
neste catálogo.

Capture the aesthetics of railway and 
urban environments to make into 
architectural quality modeling 
products. We seek this goal through 
judicious research, development and 
production process using graphics 
computing and high quality materials 
which are laser cut to absolute 
precision. Obtain satisfaction from 
your hobby and achieve professional 
results with our carefully designed 
models shown in this catalogue.   

São Paulo Railway / Estrada de Ferro Santos-Jundiaí  - São Paulo, Brasil
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Modelo baseado na estação da FEPASA construída em 1976 no município de Bauru, que foi posteriormente 
chamada de Posto km 373 e depois Estação Aldeia. 
Esta estrutura pode ser usada em qualquer maquete, representando uma pequena estação rural de linha ramal 
anterior aos anos 70 ou um posto de apoio e troca de tripulação num pátio de cruzamento atual.
Kit composto por 41 peças.

Model based on FEPASA (former São Paulo State Railways / Brazil) station built in 1976 in the countryside of Bauru 
city. The station was lately called Posto km 373 and then Aldeia Station. This structure may be used in any layout 
representing a rural station on a branchline  prior to 70's or a crew outpost in a crossing yard nowadays.
Kit composed of 41 parts.  

01-100
Estação Pátio 2
Patio 2 Station

93 x 42 x 55 mm

Foto: Arquivo FEPASA

01-100
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Modelo baseado na estação construída em 1991 na fase nal da RFFSA, no município de Maringá – PR, para 
coordenar o tráfego de um pátio com desvio para um terminal de combustíveis.
Esta estrutura de caráter funcional pode ser usada em pontos da malha onde há necessidade de controle e apoio 
operacional – pátios, entroncamentos, acessos a terminais graneleiros ou portuários, plantas industriais etc...  
trazendo realismo à sua maquete.
Kit composto por 55 peças. 

Model based on the station built by RFFSA (former Federal Rail Network / Brazil) at Maringá city in the year of 1991 
in order to coordinate trafc in a yard with exit to a fuel terminal branch.
This structure with functional character may be located in the rail network wherever needed operational control and 
support such as yards, junctions, accesses to terminals, ports, industrial plants etc... bringing realism to your layout.   
Kit composed of 55 parts. 

01-101
Estação Vila Montanha
Vila Montanha Station

235 x 85 x 50 mm

Foto: Panoramio (WEB) / User «Dupra»

01-101
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Modelo baseado na seção das docas de Porto Alegre conhecida como Cais Mauá, conjunto arquitetônico 
construído nos anos 1920 com 65 armazéns.
Esta estrutura já contemplava a integração multimodal ferroviária - rodoviária - uvial na época de sua construção. 
Ainda hoje se encontram prédios similares em operação em zonas portuárias, retroportuárias e ferroviárias, 
movimentando cargas de diversos tipos. 
Kit composto por 72 peças.

Model based on Porto Alegre's docklands section known as Maua Wharf, which is an architectural ensemble built on 
the 1920's with 65 warehouse units. 
By the time of its construction this structure already contemplates intermodal integration between rail, road and water 
transport. Similar buildings can still be seen today operating on port areas and rail yards warehousing a variety of 
goods.
Kit composed of 72 parts. 

01-200
Armazém Docas
Wharf Warehouse

280 x 158 x 100 mm

Cais Mauá visto do Rio Guaíba com o centro de Porto Alegre ao fundo / foto: Ricardo André Frantz.
Maua Wharf viewed from Guaiba River with Porto Alegre’s downtown on background. 

01-200
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Edicação com 8 docas de descarga cobertas. Dimensões conforme as especicações técnicas de uma doca real, 
possibilitando o alinhamento perfeito de carretas em escala HO. Acompanha uma máscara de pintura para pintar 
as faixas zebradas das docas de maneira extremamente simples e com resultado prossional. Produzido com 
materiais de alta qualidade, incluindo 4 tipos de acrílico especial. 
Kit composto por 87 peças.

Building composed of 8 covered loading bays. Dimensions according to technical specications of a real loading bay 
for perfect alingnment with HO semi-trailers. Kit contains a painting mask for the bay bumpers allowing an extremely 
easy paint job with professional results. Manufactured with high quality materials including 4 types of special acrylic.   
Kit composed of 87 parts

01-201
Terminal Carga Rodoviária
Road Freight Terminal

493 x 114 x 127 mm

IMPORTANTE: Este kit é uma estrutura “low relief” – 
compreende a parte frontal do edifício. As imagens 
técnicas ilustram exatamente a estrutura contida na 
embalagem. Quando montado rebatido com outro, 
forma um terminal completo do tipo “cross-docking” 
onde movimenta-se a carga de maneira cruzada 
entre as duas fachadas. Pode-se usar 2 kits 01-201 
ou em conjunto com o 01-202 TERMINAL CARGA 
FERROVIÁRIA obtendo diferentes congurações. A 
montagem de apenas 1 kit resulta em uma 
edicação sem acabamento posterior, podendo ser 
montado no limite da maquete representando uma 
estrutura de grande porte ocupando pouco espaço. 
Instruções de montagem detalhadas com vistas 
explodidas para todas as variações. 

IMPORTANT: This kit is a low relief structure comprehending the frontal part of the building. The technical views show 
exactly the model contained in the package. When assembled with its back mirrored to another kit it forms a full 
cross-docking terminal. You may use 2 x 01-201 or 1 x 01-201 + 1 x 01-202 Rail Freight Terminal for different 
congurations. The assemble of only one kit results in a building without its back nishing so it can be positioned at 
the edge of your layout representing a large structure with little footprint. Detailed instructions with exploded views for 
all variations.

01-201
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Terminal / armazém com plataforma ferroviária coberta e 4 portões duplos permitindo a movimentação da carga 
entre os vagões e o interior do edifício. Detalhamento da plataforma com escadas laterais, corrimãos e gradis de 
segurança além de esperas para iluminação (LED’s não incluídos). Produzido com materiais de alta qualidade, 
incluindo 4 tipos de acrílico especial.
Kit composto por 78 peças.

Terminal / warehouse with covered railway platform and 4 double gates allowing cargo handling between rail 
wagons and the building interior. Full platform details with side stairs, handrails and ttings to install lighting (LED’s 
not included). Manufactured with high quality materials including 4 types of special acrylic.   
Kit composed of 78 parts

01-202
Terminal Carga Ferroviária
Rail Freight Terminal

493 x 114 x 127 mm

IMPORTANTE: Este kit é uma estrutura “low relief” – 
compreende a parte frontal do edifício. As imagens 
técnicas ilustram exatamente a estrutura contida na 
embalagem. Quando montado rebatido com outro, 
forma um terminal completo do tipo “cross-docking” 
onde movimenta-se a carga de maneira cruzada 
entre as duas fachadas. Pode-se usar 2 kits 01-202 
ou em conjunto com o 01-201 TERMINAL CARGA 
RODOVIÁRIA obtendo diferentes congurações. A 
montagem de apenas 1 kit resulta em uma 
edicação sem acabamento posterior, podendo ser 
montado no limite da maquete representando uma 
estrutura de grande porte ocupando pouco espaço. 
Instruções de montagem detalhadas com vistas 
explodidas para todas as variações. 

IMPORTANT: This kit is a low relief structure comprehending the frontal part of the building. The technical views show 
exactly the model contained in the package. When assembled with its back mirrored to another kit it forms a full 
cross-docking terminal. You may use 2 x 01-202 or 1 x 01-202 + 1 x 01-201 Road Freight Terminal for different 
congurations. The assemble of only one kit results in a building without its back nishing so it can be positioned at 
the edge of your layout representing a large structure with little footprint. Detailed instructions with exploded views for 
all variations.

01-202
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Modelo baseado nas cabines de comando de desvios do sistema de planos inclinados de Paranapiacaba – SP, 
construído pelos ingleses da São Paulo Railway em ns do séc. XIX até 1946. Neste ano foi estatizada sob o nome 
de Estrada de Ferro Santos à Jundiaí, e em 1950 uniu-se à RFFSA. Atualmente o sistema é operado pela 
concessionária MRS Logística.
Esta cabine possui detalhes internos, e seu estilo arquitetônico foi difundido por companhias inglesas que 
construíram sistemas ferroviários ao redor do mundo durante a era de ouro do vapor.
Kit composto por 51 peças.

Model based on switch command towers built by English company Sao Paulo Railway in Paranapiacaba - Brazil, 
location where the main line descends steep gradients on Serra do Mar mountain range to reach Santos port on the 
Atlantic Ocean. Tower contains internal details and its style were spread by English railway builders throughout the 
world on the golden age of steam.
Kit composed of 51 parts.  

01-300
Cabine de Desvios
Switch Tower

93 x 42 x 55 mm

Foto: WEB / autor desconhecido

01-300
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Modelo de estrutura pré-fabricada, utilizada comumente como edifício temporário ou de baixo custo para 
ambientes industriais e urbanos.
Pode ter inúmeras aplicações em sua maquete: capatazia da turma de manutenção de via, escritório da ocina de 
locomotivas, despacho do pátio de classicação de vagões, administração do canteiro de obras...  
Kit composto por 32 peças. 

Model of a pre-fabricated structure, generally used as temporary dwelling or low cost usage building for industrial or 
urban enviroments.
It may have numerous applications in your layout such as maintenance of way crew shed, locomotives shop or 
classication yard ofce, building site administration...   
Kit composed of 32 parts. 

01-301
Capatazia
Foreman’s Shed

112 x 67 x 47 mm

01-301
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01-302
Barraco de Linha
Trackside Shed

62 x 32 x 45 mm

Foto: Ivanir Barbosa, 1975 / FEPASA

Historicamente, o departamento de engenharia de uma estrada de ferro tem a responsabilidade de projetar, 
construir e conservar diversas estruturas para manter a ferrovia em operação. Estas estruturas variam desde 
pequenas cabines telefônicas ao longo da linha até enormes depósitos de locomotivas, além das próprias linhas 
férreas.
Este modelo extensivamente detalhado desde os rejuntes do alicerce até as tábuas e esquadrias das janelas - 
inclusive um vidro quebrado - representa um barracão para armazenar as ferramentas das turmas de manutenção 
de via. 
Kit composto por 36 peças.

Historically the engineering department of a railway has the responsability to project, build and maintain a variety of 
structures necessary to keep the railway operation. Such structures range from small trackside telephone booths to 
huge locomotives storage and maintenance facilities apart from tracks itself.  
This model extensively detailed from the foundation grouts to wood planks and window frames - even a broken glass - 
represents a trackside shed to store tools from maintenance of way crews.
Kit composed of 36 parts. 

01-302
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01-303
Ocina Diesel
Diesel Maintenance Depot 

240 x 164 x 137 mm 

Ocina e garagem de locomotivas em estilo contemporâneo tipicamente brasileiro. O modelo possui estrutura 
interna detalhada representando colunata e vigamento em concreto pré-moldado, paredes com rejuntes dos blocos 
extensivamente gravados a laser no lado externo e interno. 
Contém diversos elementos estruturais internos: 3 plataformas, 1 fosso de manutenção e assoalho com opções para 
montagem com diferentes congurações, podendo ser adicionado a trilhos já assentados. Não acompanham 
corrimãos nem ponte rolante / talha. 
Kit composto por 73 peças. 

Contemporary style locomotive depot and maintenance shop. Model has detailed internal structure representing 
collonade and ribbing. Block walls with grouts extensively engraved on both sides.
Contain internal structural details: 3 platforms, inspection pit and oor with different xing options, allowing 
installation in layouts with tracks already laid.
Does not contain overhead crane.
Kit composed of 73 parts.

* Dimensões do edifício, base e fosso não considerados.
* Building dimensions only. Base and inspection pit not considered.

01-303
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01-304
Cobertura Industrial
Industrial Covering 

Modelo representando estrutura em concreto pré-moldado e revestimento em chapa corrugada, com todo o 
detalhamento representado elmente.
O porte da edicação permite seu uso em situações industriais - seja num contexto de mineração, manutenção 
ferroviária, galpão de expedição de siderurgia, área coberta para movimentação de carga em um pátio multimodal 
ou qualquer outra aplicação idealizada pelo modelista. Possui duas opções de base: plataforma ou sapatas de 
“concreto”. Estrutura da edicação possui as mesmas dimensões do kit 01-303 Ocina Diesel, podendo ser 
utilizados em conjunto para elaboração de complexos.
Kit composto por 28 peças.  

Model representing precast concrete and corrugated metal sheet structure with all its detailing accuratelly 
represented.
The size of this building allows its use on industrial enviroments such as mining, railway maintenance, heavy mill 
expedition or covered area for cargo handling on multimodal yards. It has two base options: ground level platform or 
individual «concrete shoes» for each pillar. This kit has same dimensions as 01-303 Diesel Maintenance Depot 
therefore can be used in conjunction with to form a complex.
Kit composed of 28 parts.

240 x 164 x 137 mm 

01-304
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Este edifício é baseado na Cabine N3, entre as construídas no subúrbio carioca à época da eletricação da Estrada 
de Ferro Central do Brasil que teve início nos anos 30 do século XX. De caráter primordialmente funcional e 
construção em cimento Portland, incorporou em seu aspecto arquitetônico o estilo Art déco então vigente. Pela sua 
relevância histórica está tombada como patrimônio cultural e hoje é a sede da ABPF-RJ. 
Kit composto por 109 peças.

This building is based on Switch Tower N3 - one of many built on suburbs of Rio de Janeiro on 1930's - time of 
eletrication of Central do Brasil railway. Of primarily functional character built from Portland cement it incorporated 
on its architectural aspect the Art Deco style then in force. For its historic relevance it is preserved as cultural heritage 
classied building and now houses the ABPF-RJ  (Brazilian Railway Preservacion Association - Rio de Janeiro.)
Kit composed of 109 parts.

01-305
Cabine Suburbana
Suburban Switch Tower

157 x 73 x 120mm

Foto: José E. Buzelin

01-305
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Este modelo reproduz um viaduto de concreto armado, tipo de estrutura muito utilizada no Brasil para transpor a 
ferrovia sobre rodovias, cursos d'água ou depressões no terreno.
O kit foi concebido de forma modular, composto por 2 cabeceiras, 1 pilar central e 2 seções transversais. A 
extensão pode ser aumentada ou diminuída acrescentando ou subtraindo seções transversais.   
Kit composto por 40 peças. 

This model depicts a reinforced concrete viaductc, a structure commonly seen in Brazil and elsewhere wherever 
needed to overpass the railway above watercourses, roads or depressions on the landscape.
The kit has been conceived in a modular way composed of 2 bridgeheads, 1 center pillar and 2 transversal sections. 
This way it can be extended or shortened by adding or subtracting transversal sections.
Kit composed of 40 parts.

01-400
Viaduto Ferroviário
Railway Viaduct

560 x 50 x 85 mm

60 60220 220

560

60 85

Foto: André Benetti

* Medidas = mm
*Measures = mm

01-400
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Estrutura utilizada na ferrovia real para escoar a chuva ou canalizar cursos d'água, impedindo sua atuação sobre o 
leito da via.
Este tipo de obra de engenharia é muito comum em todas as ferrovias, uma vez que a água compromete a 
estabilidade e integridade da via permanente, que deve portanto ser drenada com valas e galerias ou sobreposta 
por pontes, que são obras mais caras e – sempre que possível – evitadas por economia. 
Possui gravação em baixo relevo da insignia de ferrovias no portal da boca de lobo, podendo ser suprimida 
bastando montar o kit com a peça invertida. O kit pode ser montado com 3 variações: galeria sob linha dupla, 
singela ou duas bocas de lobo posicionadas separadamente no cenário.
Kit composto por 11 peças. 

Structure used on real railways to drain rain or channel watercourses in order to avoid its action against the roadbed.
This sort of engeneering work is very common in every railway, once the water ows compromise the stability and 
integrity of the permanent way and must be drained with ditches, galleries or overcome by bridges - more expensive 
structures and therefore avoided always that possible to decrease building costs.
Contains low relief engraving of railway’s insignia on culvert front, wich can be supressed just assembling the 
engraving side backwards. Kit can be assambled in 3 variations: under double line; single line or 2 separated culverts 
mouths in different points of layout. 
Kit composed of 11 parts.

01-401 
Galeria Pluvial
Culvert

89 x 158 x 27 mm

* Consultar opções de insígnia de 
ferrovias disponíveis.
* Request railway insignia options 
available.

01-401
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02-201
Conjunto Comercial
Ofce Building

Edifício comercial moderno, conforme encontrado 
no centro das cidades. Representando um conjunto 
de escritórios, apresenta características como o hall 
com pé direito duplo, porta giratória e espaço 
interno que pode ser iluminado com os LEDs que 
acompanham o kit. Nos andares superiores a 
fachada em acrílico fumê confere elegância ao 
conjunto.
Kit composto por 46 peças.  

Modern commercial building as seen in most cities 
downtown areas. It represents an ofce suite with 
characteristics such as revolving door and high 
ceiling hall which can be lighted with the LED stripe 
included in the kit. Upper oors glazing 
manufactured in acrylic sheet with smoked nishing 
for an elegant facede appearence.
Kit composed of 46 parts.  

115 x 110 x 237 mm

02-201
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02-202
Edifício Sapphire 78
Sapphire 78 Building

Em estilo contemporâneo, este prédio representa o 
ideal corporativo com sua sosticada fachada em 
acrílico de alta qualidade representando um 
moderno revestimento de vidro.
O detalhamento interno do térreo é visualizado 
através das fachadas de acrílico cristal e apresenta 
um efeito incrível quando iluminado pelos LEDs 
que acompanham o kit. Os andares superiores 
podem ser detalhados e iluminados para obter-se 
efeito ainda mais fantástico, resultado da interação 
da luz e elementos internos com o acrílico azul 
sara que destaca toda a fachada superior do 
edifício.
Kit composto por 56 peças.

This building in contemporary style represents the 
corporative ideal with its sosticated facade made 
from high quality acrylic sheets representing a 
modern glazing.
The ground oor’s internal detailing can be seen 
throughout the surrounding crystal acrylic which 
shows an incredible effect when lighted by the LED 
stripe included. The upper oors can be further 
detailed and lighted for a fantastic result obtained 
from interaction between light, internal elements 
and sapphire blue acrylic skin that highlights the 
superior facade of the structure.
Kit composed of 56 parts.  

145 x 90 x 230 mm

02-202
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02-300
Câmara de Comércio
Chamber of Commerce

Edifício monumental em estilo eclético com 
predominância Art déco, difundido na arquitetura 
das grandes cidades brasileiras no início do século 
XX.
Este prédio representa a importância central do 
comércio no desenvolvimento e apogeu das 
ferrovias, e sua utilização na maquete produz a 
atmosfera dos centros urbanos brasileiros. Seja do 
passado ou presente, ao lado de edifícios de 
arquitetura contemporânea. 
Kit composto por 222 peças.

Monumental building in ecletic style highlighting its 
predominant Art Deco character. Such style found 
wide use on Brazilian architecture seen at major 
cities from early twentieth century.
This structure represents the central role of 
commerce on development of railways and its use 
on your layout brings the atmosphere of urban 
centers. Either in the past or nowadays, by the side 
of contemporary architecture buildings.
Kit composed of 222 parts.   

119 x 96,5 x 235 mm

Foto: André Vaz / Porto Alegre

02-300
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02-400
Calçada
Sidewalk

Conjunto com 14 seções 
de calçada detalhada 
com rejuntes, bueiros e 
canteiros. As seções 
possuem 25mm de 
largura e totalizam 1165 
mm de comprimento. 
Ideal para usar com o 
item 05-101 Calçamento 
de Pedra e prédios da City 
Line.

Set with 14 assorted 
sidewalk sections detailed 
with grouts, manholes and 
basins. Sections are 25mm 
wide and totals 1165mm 
in lenght. Ideal to use with 
05-101 Cobblestone 
Pavement and City Line 
buildings.

25 x 1165 x 3 mm

Esplanada com lago estilo 
neoclássico, ideal para 
compor uma cena urbana 
com aspecto monumental 
em espaço restrito.  
Espelho d'água fabricado 
em acrílico texturizado 
reproduz com perfeição a 
textura e o brilho natural 
da água. Palmeiras 
imperiais vendidas 
separadamente.

Neoclassic style 
promenade ideal to build 
a monumental urban 
scene on restricted space. 
«Water» surface made 
from realistically texturized 
acrylic sheet. Palm trees 
sold separately.  

02-401
Esplanada
Promenade

126 x 219mm

02-400

02-401
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05-100
Telhado Kalhetão
Kalhetao Roong Tile

05-101
Calçamento de Pedra
Cobblestone Pavement

05-102
Pedra Regular
Regular Stonework

Form Line
Chapas flexíveis de poliestireno texturizado branco. Fáceis de 
pintar com tintas acrílicas ou sintéticas.
Flexible white polystyrene texturized sheets. Easy to color with 
acrylic or enamel hobby paints. 

215 x 135 x 0,50mm

215 x 125 x 0,50mm

195 x 105 x 0,50mm

05-100

05-101

05-102
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05-104
Pedra Natural
Natural Stone

05-105
Telha Portuguesa 1:87 / 1:100
Ceramic Roof Tile 1:87 / 1:100

05-106
Telha Portuguesa 1:50 / 1:43
Ceramic Roof Tile 1:50 / 1:43

05-103
Pedra Irregular
Irregular Stonework

200 x 110 x 0,50mm

200 x 105 x 0,50mm

300 x 200 x 0,50mm

300 x 200 x 0,50mm
Maquete / foto: www.maketa.com.br

05-103

05-104

05-105

05-106
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