
TARRA pyrotechnik s.r.o., Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 553 038 155-156
IČO: 49611984, DIČ: CZ49611984

Dodavatel :

Kód položky Popis

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

BATERIE VÝMETNIC ROCK PARTY 25RAN   4/1BAT2530B
Základní jednotka
ks - Rozměry (dxšxv): 180x185x225
Další jednotky
kart = 4,00 ks


EFEKT :  červené, zelené a modré chvosty do stejněbarevných dahlií a zlatých práskajících
chryzantém


Ráže (průměr tubusu) 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q_6lRqKucYA

BATERIE VÝMETNIC COLOR KING 25RAN   4/1BAT2530D
EFEKT :  červené chvosty do červenomodrých světliček se stříbrnými a zlatými třpytkami, červené
chvosty do stříbrných a červených palem a práskajících vrb a chryzantém ve finále


Ráže (průměr tubusu) 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l23LvChKdnE

BATERIE VÝMETNIC CRISS CROSS 25RAN   4/1BAT2530F
KOMPAKT  - BATERIE VÝMETNIC - OHŇOSTROJ 25 RAN 

EFEKT :  zlaté vrby s červenými, zelenými, modrými a žlutými světličkami s finálem

Ráže: 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eQ4fbTuIJ0o

BATERIE VÝMETNIC COLOUR PEONY w. TAIL  50RAN  2/1BAT5030
<p>Zelené a modré chvosty do červených a žlutých palem; cracklingové chvosty do vrb+time rain
50 RAN</p><p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE PLASTOVÁ SPOJKA – KLIP + KLAP, sloužící k propojení
výrobků mezi sebou. Propojením těchto spojek bude možné iniciovat více baterií za sebou pouze
jedním zapálením.</p> 

Ráže: 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c_x2RaK1xcA

BATERIE VÝMETNIC SILVER PALM w. RED TAIL 50RAN+2/1BAT5030A
Efekt: Červené chvosty do stříbrných palem; 5 posledních ran – finále

Ráže: 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AmCvndqoJTg

BATERIE VÝMETNIC BROCADE CROWN TO BLUE 50RAN+ 2/1BAT5030C
EFEKT: Brokátové korunky do modra ; 5 posledních ran 

Ráže: 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ynO6OzR7RSI
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

BATERIE VÝMETNIC WAVING PALM TREE 96 RAN 2/1BAT9635A
**Základní jednotka:** ks
 **Další jednotky:** kart = 2,00 ks

EFEKT : různobarevné palmy s bílými třpytkami, zlatá chryzantéma, práskající chvosty do
různobarevných palem
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G4hlmQPLnh4

KOMBINACE MIN A VÝMETNIC SUPER BOMB 84 RAN  1/1BAT8463C
EFEKT : červené, zelené, modré a bílé třpytky do cracklingu; barevné chvosty do brokátových
palem

 a chryzantém; bílé vrby s červenými třpytkami, zlaté vrby do zelena; finále - vrby s…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tMAsqHWOqSk

KOMBINACE MIN A VÝMETNIC BOMB  4XL 84 RAN  1/1BAT8463D
EFEKT : červené, zelené, modré a bílé třpytky do cracklingu; barevné chvosty do brokátových
palem

 a chryzantém; bílé vrby s červenými třpytkami, zlaté vrby do zelena; finále - vrby s
cracklingem
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VbsXuck1KLM

BATERIE VÝMETNIC COLORFUL 100RAN  1/1BAT10030
BATERIE VÝMETNIC KATEGORIE F4
EFEKT : zelené a červené světličky s bílými třpytkami, zelené a červené palmy se stříbrným efektem
time rain,

brokátové palmy s cracklingem a červeno - zelenými třpytkami, brokátová palma s
chryzantémou ve finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pLzJKOhXL38

BATERIE VÝMETNIC ASSORTMENT  100RAN  1/1BAT10030A

EFEKT : modré a zelené chvosty do zlatých palem a zlatých chryzantém; stříbrné palmy do červena
a zelena; 

brokátové chvosty do brokátových palem s cracklingem ve…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3F071Zo5hJc

BATERIE VÝMETNIC COLOR RAINBOW 100RAN  1/1BAT10030B
BATERIE VÝMETNIC 100 RAN KATEGORIE F4

EFEKT : brokátové korunky do červena, brokátové korunky do zelena, zlaté palmy;
finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pLzJKOhXL38
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BATERIE VÝMETNIC MONSTER KING 84 RAN  1/1BAT8450
Multikalibr 84 ran 
EFEKT : červené světličky s bílými třpytkami, zlaté vrby, brokátové korunky, stříbrné hvízdání,
červené práskající palmy a práskající brokátové korunky ve finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d_E8zUB7Seg

BATERIE VÝMETNIC MASSIVE ATTACK 84 RAN  1/1BAT8450A
Multikalibr 84 ran 
EFEKT : červené světličky s bílými třpytkami, brokátové korunky, červené palmy s praskáním, fialové
světličky se zelenými třpytkami, zlaté vrby, stříbrné hvízdání a brokátové korunky s bílými třpytkami ve
finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LjZPMgvvk50

BATERIE VÝMETNIC TOP FIRE 84 RAN  1/1BAT8450B
Multikalibr 84 ran 
EFEKT : červené světličky do palem s bílými třpytkami, zlaté vrby se zelenými třpytkami,  červené a
modré pivoňky, brokátové korunky s bílými třpytkami, stříbrné hvízdání, fialové palmy se zelenými
třpytkami a brokátové korunky do červena ve finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=f6OMv1gPRpI
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