
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 TORA TORA  200 ran 1/1BAT20020A
Kompakt -  baterie výmetnic - ohňostroj 200 ran o průměru 20 mm 

EFEKT : práskající chvosty do střídajících se červených, zelených, modrých a stříbrných pivoněk,

s práskající chryzantémou ve
finále
…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k2RYRf7IdZQ

BATERIE VÝMETNIC THE TOP 100 RAN 2/1KP0700
BATERIE VÝMETNIC THE TOP 100 RAN 

EFEKT : práskající chvosty se stříbrnými a zelenými stroboskopy, práskající chryzantéma ve finále

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

BATERIE VÝMETNIC NEW WORLD 90 RAN 2/1KP0703
BATERIE VÝMETNIC NEW WORLD 90 RAN

EFEKT : červené chvosty do červených pivoněk se stříbrnými záblesky, zelené chvosty do zelených
vrb 
a fialových hvězdiček, žluté chvosty do žlutých a zlatých palem, zelené chvosty do brokátových
korunek ve finále 


Minimální věková hranice 21 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=o8JjgDlgE14

ASSORT. SET MEGA MIX  20/9KP0027-1
ASSORT. SET MEGA MIX           

Set 9 raket  s různými efekty + prskavky, pozemní vír, prásk.gran., dýmovničky

Základní jednotka
bal
Další jednotky
mj = 1,00 bal
kart = 20,00 bal



ASSORT. SET PYRO POWER  20/9KP0027-1A
ASSORT. SET MEGA MIX           

Set 9 raket  s různými efekty + prskavky, pozemní vír, prásk.gran., dýmovničky

Základní jednotka
bal
Další jednotky
mj = 1,00 bal
kart = 20,00 bal
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

DVOJITÉ KULOVÉ PUMY - THE BEST OF SHELLS    9/12W515-12
SADA DVOJITÝ KULOVÝCH PUM - 12 KS 

Efekty: 

Red peony / Silver peony

Red Palm tree/ green palm treeBrocade crown / crackling 

Red coco+ silver strobe / Golden coco + silver strobe

Silver strobe/ Time rain

Color peony/color coco

Red peony / Silver peony 

Red palm tree / green palm tree 

Brocade crown / crackling 

Red coco + silver strobe / Golden coco + silver strobe

Silver strobe / Time rain 

Color peony / Color coco


POUZE PRO POUŽITÍ OSOBAMI S ODBORNOU ZBŮSOBILOSTÍ.

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ HOT BOMB 200 RAN 1/8KP20019
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ HOT BOMB 200 RAN (8 × 25 ran)

EFEKTY     :  práskající miny do červených, zelených a žlutých
světliček

    : brokátové chvosty do brokátových korunek s červenými, zelenými a modrými
hvězdičkami

    : brokátové miny do brokátových korunek a stříbrných palem
    : stříbrné miny do červených a zelených chvostů, do stříbrných palem s červenými,

zelenými a stříbrnými světličkami
    : barevné chvosty s brokátovou minou do červených, zelených, zlatých, modrých a

stříbrných palem
    : práskající červené a zelené chvosty do stříbrno-červených, fialovo-zelených a červeno-

modrých světliček
    : červené a zelené chvosty se stříbrnou minou, do červených, zelených, zlatých, modrých

a stříbrných palem s praskáním
    : červené a zelené práskající chvosty do stříbrných, zelených a červených světliček



Kategorie: F2 Minimální věková hranice prodeje 18 letYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=FV8JfmQMgm8
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

BATERIE VÝMETNIC COMET 25 RAN  12/1KPV202519
EFEKT : stĹ™ĂbrnĂ© miny do ÄŤervenĂ˝ch, zelenĂ˝ch a ĹľlutĂ˝ch svÄ›tliÄŤek
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=thR5x7PkH1U

Strana č.         3


