
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 TIME OUT 20 RAN 24/1BAT2020A
BATERIE VÝMETNIC 20 RAN 

EFEKT : červené a zelené světličky se stříbrnými stroboskopy

Ráže: 20 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OUSlcRWCxNc

BATERIE VÝMETNIC PYRO FX-49 RAN 8/1BAT4920
Baterie výmetnic -kompakt - ohňostroj 49 ran 

EFEKT : červené a zelené světličky se stříbrnými stroboskopy , zelené pivoňky a stříbrné světličky s
práskající chryzantémou

Ráže: 20 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=itDycAow4fc

BATERIE VÝMETNIC DANGER 49RAN 2/1BAT4930H
Baterie výmetnic - kompakt - ohňostroj ran  

EFEKT : Stříbrné chvosty do zelených pivoněk  s praskáním, stříbrné chvosty do modrých pivoněk s
praskáním 

a stříbrné chvosty do chryzantém s práskající chryzantémou ve finále

Ráže: 30 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-q5s85iczn4

BATERIE VÝMETNIC MEGA  49RAN 2/1BAT4930I
Baterie výmetnic - kompakt - ohňostroj 49 ran 

EFEKT : červené chvosty do rudých pivoněk a práskajících vrb, zelené chvosty do zelených pivoněk

a brokátových korunek, modré chvosty do modrých pivoněk a zlatých vrb ve finále
…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZhPlX8Dn6cE

BATERIE VÝMETNIC FAN BATTERY 64 RAN  2/1BATV6430A
EFEKT : červené chvosty s červenými světličkami a stříbrnými stroboskopy, zelené chvosty do
zelených vln, modré chvosty do brokátových korunek, zlaté chvosty s práskající vrbou

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

BATERIE VÝMETNIC PYROMANIA 150 RAN 2/1BAT15020
BATERIE VÝMETNIC PYROMANIA 150 RAN

EFEKT : různobarevné chvosty do červena, zelena a modra, brokátové palmy do červena, zelena a
modra, barevné chvosty do stejněbarevných palem, zlaté chryzantémy a stříbrné palmy ve finále

Minimální věková hranice od 21 let.
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BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 2 - 150 RAN 2/1BAT15020C
KOMPAKT  - BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 2 - 150 RAN

EFEKT : červené chvosty do červena s práskající chryzantémou, zelené chvosty do zelena s
práskající chryzantémou,stříbrné chvosty do červených dahlií se stříbrnými třpytkami, zelené chvosty
do fialových hvězdiček, práskající chryzantéma

Minimální věková hranice od 21 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H_YZbXiavak

CELEBRATION CRACKER  100 000 1x1T809
BATERIE ZÁBLESKOVÝCH PETARD T809 CELEBRATION CRACKER 100 000 RAN

POUZE PRO POUŽITÍ OSOBAMI S ODBORNOU ZBŮSOBILOSTÍ. …

BATERIE VÝMETNIC BOX NO. 136 RAN 2/1BAT13630
BATERIE VÝMETNIC multikalibr FINAL  BOX NO. 136 RAN 

EFEKT : různobarevné palmy se stříbrnou práskající chryzantémou, zlaté palmy s barevnými
třpytkami, práskající vrba ve finále


Minimální věková hranice od 21 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MIjNPAJGOXw

BATERIE VÝMETNIC MONSTER BOMB 200RAN  1/1BAT20030C
BATERIE VÝMETNIC MONSTER BOMB 200 RAN výška
200mm

EFEKT : brokátové korunky s modrými a červenými světličkami nebo se stříbrnými a zelenými
stroboskopy ; zlaté palmy
s červenými a modrými světličkami, zlaté vrby se zelenými a stříbrnými stroboskopy, zlatá palma s
práskající chryzantémou 

Délka trvání efektu je 2:34 min.
…
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