
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 MILLENNIUM 36RAN 4/1BATV3630B
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC 36 RAN o průměru 30mm

36 ran - zelené-žluté a zlaté chvosty do zelených a žlutých pivoněk s cracklingem.

délka trvání efektu- 47 sekund

Minimální věková hranice 21 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iEkyzb6tz34

BATERIE VÝMETNIC FIRE WALL 49RAN 2/1BATV4930E
KOMPAKT - BATERIE VÝMETNIC 49 RAN o průměru 30mm

49 RAN - červené chvosty do modrých pivoněk, zelené chvosty do zelených světliček,

modré chvosty do brokátových korunek, stříbrné chvosty do stříbrných pivoněk s
praskáním
 

délka trvání efektu 28 sekund

BATERIE VÝMETNIC MEGA POWER 49RAN 2/1BATV4930B
KOMPAKT -  BATERIE VÝMETNIC 49 RAN o průměru 30mm

49 ran - chvost s cracklingem do zlatých vrb s efektem time rain.

délka trvání efektu 29 sekund
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ErqhGhJy1M

BATERIE VÝMETNIC FESTIVAL BOMB 1 - 49 RAN  8/1GH20-F49-1
Baterie výmetnic - kompakt - ohňostroj 49 ran o průměru 20mm

EFEKT : červené chvosty do brokátových korunek s červenými, zelenými a modrými světličkami,  bílé
miny
a červené chvosty do bílých světliček, červené chvosty do červených, zelených a modrých
chryzantém
délka trvání efektu 26 sekund
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R0XybxnQemA

A3-BATERIE VÝMETNIC BOMBER 35RAN 1x1F4506D
Kompakt - baterie výmetnic - ohňostroj 35 ran s průměrem 45 mm

EFEKT : červené dahlie s bílými stroboskopy, zlatá vrba s cracklingem, fialové dahlie se zelenými
stroboskopy,

 brokátové korunky do modrých pivoněk, vrba s efektem time rain a zelené palmy se zlatými
stroboskopy.
délka trvání efektu 67 sekund

Minimální věková hranice 21 let.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=48R-tNw2A4s
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Dovolujeme si Vás upozornit na to, že práve dorazilo následující zboží.

BATERIE VÝMETNIC X MAX  35RAN 1x1BAT3545B
BATERIE VĂťMETNIC GIGANT 35 RAN o prĹŻmÄ›ru 45mm

35 RAN- brokĂˇtovĂ© korunky do modrĂ˝ch pivonÄ›k, vrba s efektem time rain a zelenĂ© palmy se
zlatĂ˝mi stroboskopy.
dĂ©lka trvĂˇnĂ efektu 1:07 min.
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