
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.

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ EL DIABLO 120 RAN 1/4BDCC002
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ EL DIABLO 120 RAN   (4x30 RAN)
   
EFEKTY: 
* barevné chvosty do brokátových korunek s červenými, zelenými a modrými světličkami

* barevné chvosty do zlatých vrb s modrými světličkami a s barevnými
záblesky
* stříbrné chvosty do stříbrných vrb s červenými, zelenými a modrými
světličkami
* barevné chvosty práskajících květin, dahlií a pivoněk, s práskající vrbou ve
finále


Propojený PROFI ohňostroj na jedel odpal. 

Kategorie: F2…

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ROCK  ROLL 158 RAN 1/5BDCC004
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ROCK & ROLL 158 RAN  (2x25 RAN, 3x36 RAN) 
   
EFEKTY :  

* červené, zelené a modré chvosty do barevných světliček a brokátových korunek 

* barevné chvosty do zlatých vrb s modrými, fialovými, zelenými a červenými
světličkami
* červené, zelené, zlaté a modré chvosty do stejněbarevných světliček a práskající vrby s barevnými
stroboskopy
* červené, zelené a modré chvosty do stejněbarevných světliček se stroboskopy a brokátovou
korunkou s praskáním
* červené, zelené a modré chvosty do brokátových korunek se stejněbarevnými světličkami 



Propojený PROFI ohňostroj na jedel odpal. 

Kategorie: F2…Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J9ze5rXKb-I

BATERIE VÝMETNIC MAGIC PALM 49 RAN  8/1BDCK012-A
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC MAGIC PALM  49 RAN        

EFEKT :  červené, zelené a stříbrné chvosty do zlatých palem se stejněbarevnými světličkami

a práskající chryzantémou ve
finále.

Balení v kartoně: 8 ks
Ráže: 20 mm 
Kategorie: F2 
…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vLLhyP0Dwb8
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

BATERIE VÝMETNIC COLOR COLLECTION 88 RAN 2/1BATV8830
Mutlikalibr o průměrech 20,25 a 30 mm -   kompakt - baterie výmetnic - ohňostroj 88 ran  

EFEKT : různobarevné chvosty do brokátových korunek, barevných palem, barevných stroboskopů s
práskající chryzantémou ve finále

Délka trvání 85 sek.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Pq5HEia7Ij0

ŘÍMSKÉ SVÍCE 20 RAN ASS. CANDLES- COLOURED SHOTS 1K2274E-69
ŘÍMSKÉ SVÍCE 20 RAN (balení 12 ks)

Délka 69 cm

EFEKT : červené a zelené práskající chvosty


ŘÍMSKÉ SVÍCE ASSORTED CANDLES 20R KALASHNIKOW15/10RC640-10
**Základní jednotka:** bal
 **Další jednotky:** kart = 15,00 bal

Římské svíce s 20 ranami, červené (3), zelené (3), žluté (2) světličky, crackling (2), 10 ks v balení.

ŘÍMSKÉ SVÍCE MAGIC CANDLES 20 RAN  64cm 24/6RC640-6
**Základní jednotka:** bal
 **Další jednotky:** kart = 24,00 bal

Římské svíce s 20 ranami, červené (2), zelené (2), žluté (1) světličky a crackling (1), 6 ks v balení.

ŘÍMSKÉ SVÍCE 20 RAN  64cm 24/6RC640-6A
**Základní jednotka:** bal
 **Další jednotky:** kart = 24,00 bal

Římské svíce s 20 ranami, červené (2), zelené (2), žluté (1) světličky a crackling (1), 6 ks v balení.

BENGÁLSKÝ OHEŇ - ČERVENÝ  2/60BD036-1
BENGÁLSKÝ OHEŇ - POCHODEŇ 

Bengálský oheň s červenou barvou plamene.
Doba hoření - 45 sek.

Rozměr: délka 24 cm, průměr 3,5 cm

Kategorie F1 - Minimální věková hranice 15 let.

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

BENGÁLSKÝ OHEŇ - ZELENÝ  2/60BD036-2
BENGÁLSKÝ OHEŇ - POCHODEŇ 

Bengálský oheň se zelenou barvou plamene.
Doba hoření - 45 sek.

Rozměr: délka 24 cm, průměr 3,5 cm

Kategorie F1 - Minimální věková hranice 15 let.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fELHTt4dT4Y

BENGÁLSKÝ OHEŇ - ŽLUTÝ  2/60BD036-3
BENGÁLSKÝ OHEŇ - POCHODEŇ 

Bengálský oheň se žlutou barvou plamene.
Doba hoření - 45 sek.

Rozměr: délka 24 cm, průměr 3,5 cm

Kategorie F1 - Minimální věková hranice 15 let.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7eyQJMRHdr0

BENGÁLSKÝ OHEŇ - MODRÝ  2/60BD036-4
BENGÁLSKÝ OHEŇ - POCHODEŇ 

Bengálský oheň s modrou barvou plamene.
Doba hoření - 45 sek.

Rozměr: délka 24 cm, průměr 3,5 cm

Kategorie F1 - Minimální věková hranice 15 let.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fVvFc0-A6yM
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