
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 MAGIC PALM TREE 19 RAN 8/1BATH1925
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC MAGIC BROCADE CROWN 19 RAN

EFEKT : červené, zelené, modré a zlaté chvosty do červených, zelených, stříbrných a zlatých palem
s barevnými stroboskopy
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k7qvjLNrmok

BATERIE VÝMETNIC MAGIC BROCADE CROWN 19 RAN 8/1BATH1925A
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC MAGIC BROCADE CROWN 19 RAN

EFEKT : červené, zelené a modré chvosty do červených a zelených palem a brokátových korunek s
praskáním
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c6TwlfKFq4o

BATERIE VÝMETNIC MAXI KING 19 RAN 6/1BATH1930A
EFEKT :  zlaté chvosty do stříbrných palem, modrých chryzantém a brokátových korun
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=atX42eLC-bI

BATERIE VÝMETNIC FAN FIREWORKS 36 RAN  4/1BATV3625
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC FAN FIREWORKS 36 RAN

EFEKT : červené a modré chvosty do červených a modrých dahlií s práskající chryzantémou, zelené
chvosty do fialových palem s praskáním, zelené chvosty do práskajících vrb, práskající chryzantémy

Minimální věková hranice od 18 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4sI-plmrQg8

BATERIE VÝMETNIC DRAGON FIRE 1 - 36 RAN  4/1BATV3625A
Baterie výmetnic - kompakt - ohňostroj 36 ran 
EFEKT : červené a zelené chvosty do barevných pivoněk s bílými stroboskopy, žlutých a zelených
dahlií s brokátovou korunkou ve finále 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kqRsVZdblpE

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ PYROLINE 400 RAN 1/1KOMBI400
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ PYROLINE 400 RAN (4 x 100 ran)

EFEKTY : 
1) práskající chvosty do červených a modrých pivoněk s práskající chryzantémou 
2) práskající chvosty do červených, zelených a stříbrných palem  
3) práskající chvosty do stříbrných a zelených pivoněk s práskající chryzantémou 
4) práskající chvosty do zlatých vrb a zlatých palem s brokátovými korunkami ve finále 

Kategorie: F3
Minimální věková hranice prodeje 21 let
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HPLdEDdn-YA
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PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ABSOLUT BRAVO 400 RAN 1/1KOMBI400A
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ ABSOLUT BRAVO 400 RAN (4x100 ran)

EFEKTY : 
1) práskající chvosty do červených, zelených a stříbrných palem  
2) práskající chvosty do červených a modrých pivoněk s práskající chryzantémou 
3) práskající chvosty do zlatých vrb a zlatých palem s brokátovými korunkami 
4) práskající chvosty do stříbrných a zelených pivoněk s práskající chryzantémou ve finále 

Kategorie: F3
Minimální věková hranice prodeje 21 let

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0VlqMliX0to

PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ FIREWORKS SHOW 400 RAN 1/1KOMBI400B
PROFI SLOŽENÝ OHŇOSTROJ FIREWORKS SHOW 400 RAN (4 x 100 ran)

EFEKTY : 
1) práskající chvosty do červených, zelených a stříbrných palem  
2) práskající chvosty do červených a modrých pivoněk s práskající chryzantémou  
3) práskající chvosty do zlatých vrb a zlatých palem s brokátovými korunkami 
4) práskající chvosty do stříbrných a zelených pivoněk s práskající chryzantémou ve finále 

Kategorie: F3
Minimální věková hranice prodeje 21 let


    

     
     

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U6VQenz0Dtk

BATERIE VÝMETNIC BRILLIANT 25 RAN 6/1BATVZ2525A

EFEKT :  Červené chvosty do červených palem se stříbrnými stroboskopy, zelené chvosty do světle
žlutých pivoněk + time rain, 

zelené chvosty do fialových palem se zelenými stroboskopy,   modré chvosty do modrých
pivoněk + time rain, 

zelené chvosty do zelených palem + time rain ; poslední 3 rány…
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KLo9VzHHZ-s

BATERIE VÝMETNIC NIGHT DANCE 25 RAN 6/1BATVZ2525B
EFEKT :  Zelené chvosty do světle žlutých pivoněk + time rain, zelené chvosty do fialových palem se
zelenými stroboskopy, 

zelené chvosty do zelených palem + time rain ; poslední 3 rány finále
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u2_3AaCWaTA

BATERIE VÝMETNIC VICTORY 16 RAN 12/1BAT1629B
EFEKT : červené třpytivě blikající chvosty do červených palem, poslední 3 rány finále

Průměr tubusu: 29 mm
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BATERIE VÝMETNIC BROCADE 16 RAN  12/1BAT1629C
BATERIE VÝMETNIC BROCADE 16 RAN 

EFEKT :  zlaté chvosty do brokátových korunek, miny s cracklingem do stříbrných palem; poslední 3
rány finále

Průměr tubusu: 29 mm
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t-ozdjoitCo

Strana č.         3


