
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.

BOUCHACÍ KULIČKY MIX    6/50/50K1101B
**Základní jednotka:** bal

**Další jednotky:** displej = 50 bal (mix dvou druhů-designů)

**Další jednotky:** kart = 300,00 bal

Jedno balení obsahuje 50 kusů bouchacích kuliček.

Kategorie F1

RUČNÍ PRSKAVKY 28 CM 10/20/10SP28
<p><strong>Prskavky</strong><span> 28 cm patří do 1. kategorie nebezpečnosti tedy prodejné od
15ti let. tradiční vánoční prskavky jsou baleny po 10ti kusech - cena je za balení 10 ks.</span></p>

Délka hoření prskavky 45 sek.

BOUCHAJÍCÍ KOBEREC 180 RAN  50/1LC180
Střílející řada - koberec 180 ran 
Kobercová petarda 180 ran, se zvukovým efektem a knotem pro zapálení.
Cena za 1 ks

BOUCHAJÍCÍ KOBEREC 500 RAN  32/1LC500
Střílející řada - koberec 500 ran 
Kobercová petarda 180 ran, se zvukovým efektem a knotem pro zapálení.
Cena za 1 ks

BOUCHAJÍCÍ KOBEREC 1000 RAN  16/1LC1000
Střílející řada - koberec 1000 ran 
Kobercová petarda 180 ran, se zvukovým efektem a knotem pro zapálení.
Cena za 1 ks

ZÁBLESKOVÁ PETARDA  - BANG !!! 50/20FB002D
Záblesková petarda 20 ks v balení
Petarda s extra silným zvukovým efektem a zábleskem.

Rozměr petardy: 6 cm x 1,9 cm

**Základní jednotka:** bal

**Další jednotky:** kart = 50,00 bal
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

ZÁBLESKOVÁ PETARDA  - THUNDER 50/20FB002E
Záblesková petarda 20 ks v balení
Petarda s extra silným zvukovým efektem a zábleskem.

Rozměr petardy: 6 cm x 1,9 cm

**Základní jednotka:** bal

**Další jednotky:** kart = 50,00 bal



6 OZ ASSORTED ROCKETS header 36/12R-OZ6
**Základní jednotka:** bal

**Další jednotky:** ks = 0,08 bal, kart = 36,00 bal

**Počet ks v balení:** 12

Balení: PVC sáček se závěsem

<h3>Sada raket s různobarevnými efekty</h3> 

**Raketa** je připevněna na špejli. Během tří až šesti vteřin po zapálení vyletí vzhůru. Ve výšce 15
až 20 metrů začne vytvářet světelné efekty - různobarevné světlice, stříbrné tuláky a zlaté třpytky.
Jednotlivé efekty doprovází zvuk praskání. 

Bezpečnost: špejle **rakety** musí být volně postavena uvnitř jakékoli pevné trubky, aby se raketa
nemohla převrátit. Po jejím zapálení odstupte o 10 metrů. 


6 OZ TRIDENT ROCKETS paper box 36/12R-OZ6A
**Základní jednotka:** bal

**Další jednotky:** ks = 0,08 bal, kart = 36,00 bal

**Počet ks v balení:** 12

Balení: papírová krabička v celofánu

<h3>Sada raket s různobarevnými efekty</h3> 

**Raketa** je připevněna na špejli. Během tří až šesti vteřin po zapálení vyletí vzhůru. Ve výšce 15
až 20 metrů začne vytvářet světelné efekty - různobarevné světlice, stříbrné tuláky a zlaté třpytky.
Jednotlivé efekty doprovází zvuk praskání. 

Bezpečnost: špejle **rakety** musí být volně postavena uvnitř jakékoli pevné trubky, aby se raketa
nemohla převrátit. Po jejím zapálení odstupte o 10 metrů. 
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