
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.

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

POUZE PRO POUŽITÍ OSOBAMI S ODBORNOU ZBŮSOBILOSTÍ. …

BATERIE VÝMETNIC No.1  100RAN  2/1BAT10025B
Kompakt -  baterie výmetnic - ohňostroj 100 ran o průměru 25 mm 

EFEKT : Zelené chvosty do zelených palem, zelené chvosty do zelených pivoněk; stříbrné chvosty
do stříbrných palem; 

červené chvosty do červených pivoněk s bílými stroboskopy; zelené chvosty do fialových
pivoněk se zelenými třpytkami


Délka trvání efektu 40-45 sek.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=itt_7hj6lNk

BATERIE VÝMETNIC EXTREME 100RAN  2/1BAT10025C
Kompakt -  baterie výmetnic - ohňostroj 100 ran o průměru 25 mm 

EFEKT : Červené chvosty do červených palem, stříbrné chvosty s modrými hvězdami a třpytkami;
zelené chvosty do zelených palem;

zelené chvosty se zelenými hvězdami a třpytkami; stříbrné chvosty do stříbrných
palem


Délka trvání efektu 40-45 sek.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YMVXFONMqAM

BATERIE VÝMETNIC PHOENIX 142 RAN  2/1BAT14230
BATERIE VÝMETNIC PHOENIX 142 RAN

EFEKT : červené, zelené a modré světličky, bílé třpytky, chryzantémy a brokátové palmy , zlaté
palmy s chvosty a barevnými třpytkami, brokátová palma do červena ve finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xmD3IcdyzBk

BATERIE VÝMETNIC PLATINUM  142 RAN  2/1BAT14230A
**Základní jednotka:** ks
 **Další jednotky:** kart = 2,00 ks
 **Průměr tubusu:** 20/25/30 mm

Kompakt 142 ran 
EFEKT : červené, zelené a modré světličky, bílé třpytky, chryzantémy a brokátové palmy , zlaté
palmy s chvosty a barevnými třpytkami, brokátová palma do červena ve finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xmD3IcdyzBk
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BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 1 - 150 RAN 2/1BAT15020B
BATERIE VÝMETNIC FINAL COUNTDOWN 1 - 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

BATERIE VÝMETNIC MEGA EXPLODE 200RAN  1/1BAT20030A
EFEKT : červené, zelené a modré chvosty do zelených, červených a fialových světliček s efektem
time rain ;

zlaté a červené palmy do modra a fialova; zlaté palmy s barevnými třpytkami; hvízdání; bílé
vrby; …
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