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OHŇOSTROJE 
PYROTECHNIKA
PARTY DOPLŇKY



OHŇOSTROJE
Ohňostroje lze rozdělit do dvou 
základních kategorií: 

Ohňostroje profesionální a ohňostroje 
pro vlastní odpálení.

OHŇOSTROJE PROFESIONÁLNÍ: 

U tohoto druhu ohňostroje, tzv. na klíč, je 
nutné využít služeb našeho týmu profesio-
nálních odpalovačů. Tito pomocí speciálních 
efektů na míru sestaví ohňostroj k nejrůzněj-
ším příležitostem, podle Vašich představ a po-
žadavků. Každý Váš ohňostroj může mít téma, 
podtext nebo námět, vše si můžete sami vy-
myslet. K tomu používáme světelné nápisy, 
písmena, číslice, obrazce nebo třeba loga fi -
rem, vybereme vhodnou pyrotechniku, hud-
bu a pomocí vizualizace ohňostroje prostřed-
nictvím speciálního softwaru přiblížíme celou 
show samotnému zákazníkovi. Ohňostroj je 
včetně dopravy na místo odpalu, přípravy 
a následného odpálení, závěrečného úklidu, 
zabezpečení ohňostroje a místa odpalu, vyří-
zení všech formalit. 

Cena profesionálního ohňostroje již 
od 10.000 Kč

OHŇOSTROJE PRO VLASTNÍ ODPÁLENÍ: 

Pro ty, kteří nechtějí využít služeb profesionál-
ního odpalovače. Zákazník si zakoupí na spe-
cializované prodejně v Ludgeřovicích nebo 
přes e-shop na www.tarra.cz již hotovou oh-
ňostrojnou sestavu v rozmanitých variacích 
efektů z výrobků KATEGORIE 2 a 3  (16–100 
ranné kompakty). Sestavu si zákazník umís-
tí na místo podle svého přání a v ten správný 
okamžik zapálí. 

Cena ohňostrojných sestav pro vlastní 
odpálení již od 1.000 Kč

Ukázky a ochutnávku profesionálních ohňo-
strojů i ohňostrojů pro vlastní odpálení nalez-
nete na našich webových stránkách
www.pyromania.cz

PYROTECHNIKA
Pro všechny pyrotechnické nadšence, 
širokou veřejnost i profesionální oh-
ňostrůjce je připraven celoroční pro-
dej pyrotechniky přímo na specializo-
vané prodejně v centrále společnosti 
nebo v sítích autorizovaných prodejců 
v období před koncem roku.

V naší nabídce naleznete široký sortiment jak 
zábavní, tak profesionální pyrotechniky, pyro-
techniky 1., 2., 3. a 4. kategorie. Z pestré na-
bídky si vybere každý a hlavně bez obav, ne-
boť zábavní pyrotechnika je certifi kovaná, 
vyhovuje všem legislativním předpisům a spl-
ňuje nejnáročnější kritéria. Díky tomu je ma-
nipulace s naší pyrotechnikou při dodrže-
ní návodu bezpečná a jednoduchá a výrobky 
mohou potěšit jak dospělé, tak i jejich rato-
lesti.

Zákazníkům nabízíme: 

• Prskavky 
• Petardy
• Římské svíce
•  Sady kulových pum
• Rakety

• Kompakty
• Baterie výmetnic
• Sety
• Fontány 

Veškerý sortiment naleznete na našich 
webových stránkách 
www.tarra.cz



PARTY • OSLAVY 
Pyrotechnika a ohňostroje však 
nejsou to jediné, co je fi rma schopna 
nabídnout. V rámci rozvoje společ-
nosti a upevňování pozice na trhu do-
šlo k rozšíření nabízeného sortimentu 
pro party, oslavy, svatby, karneval 
o masky, balónky, kostýmy, konfety 
a mnoho dalšího.

Dnes tak přímo v naší prodejně nabízíme zá-
kazníkům jedinečnou možnost koupit kom-
plexní sortiment všeho, co nesmí chybět na 
žádné vydařené party.

Zákazníkům nabízíme: 

•  Party doplňky
•  Narozeninové svíčky
•  Narozeninové girlandy 
• Serpentiny
• Frkačky, čepice
• Konfety 
• Kelímky 
• Talířky
• Party dekorace
• Balónky

KONFETY • SVATBY
Nejen ohňostroj dokáže rozzářit a po-
zvednout každou událost. Na žádném 
plese ani svatbě tak nesmí chybět 
konfety.

V naší nabídce naleznete spoustu výrobků 
pro denní použití. 

Zákazníkům nabízíme: 

•  Baterie konfet
•  Konfety pro elektrický odpal
•  Ruční vystřelovací konfety (srdíčka, 

proužky a další variace efektů)
•  Světelné nápisy ve tvaru srdce
•  Nápisy s počátečními iniciály jmen 

oslavenců
•  Kompletní světelné texty

Veškerý sortiment naleznete na našich 
webových stránkách www.tarra.cz, 
www.konfety.net

• Talířky
• Party dekorace
• Balónky



KARNEVAL • KOSTÝMY 
• PARUKY 
Chystáte-li se na karneval nebo tema-
tickou party, přijdou Vám vhod naše 
karnevalové kostýmy.

Kostýmy pro dospělé zahrnují historické kos-
týmy, sexy kostýmy, pohádkové kostýmy, ale 
i divadelní kostýmy, které jsou svým zpraco-
váním na vysoké úrovni. Pro nejmenší máme 
dětské karnevalové kostýmy, které děti využi-
jí na různých školních besídkách, maškarních 
nebo tematických narozeninových party.

Ani dospělí nepřijdou zkrátka. Také pro ně 
jsou připraveny rozmanité kostýmy pro plesy 
a nejrůznější oslavy.

Zákazníkům nabízíme: 

• Karnevalové masky
• Škrabošky
• Široký výběr paruk
• Strašidelné převleky
• Doplňky k převlekům
• Karnevalové kostýmy 
• Karnevalové doplňky ke kostýmům

SVÍČKY • DEKORACE 
Nabízíme široký sortiment svíček 
(hřbitovní, čajové, vonné, dekorační) 
k různým příležitostem, jako jsou 
Vánoce, Velikonoce, svatba, křtiny.

Dekorace pro party, oslavy, narozeniny, Ha-
lloween, dekorace vánoční, valentýnské, veli-
konoční. 

Zákazníkům nabízíme: 

• Vonné svíčky
• Aromatické svíčky
• Vonné dekorační svíčky
• Vánoční svíčky
• Hřbitovní svíčky
• Čajové svíčky
• Svatební svíčky
•  Vánoční, velikonoční dekorace
•  Valentýnské svíčky 

a dekorace



TARRA pyrotechnik s.r.o.
Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice

Prodejní doba:
pondělí – pátek: 8:00 – 17:00 hod.
sobota: Otevřeno dle telefonického 
objednání předem

Tel. prodejna:  +420 553 038 156
+420 602 424 388 

Tel. obchodní oddělení: +420 553 038 155

E-mail:  info@tarra.cz
sales@tarra.cz

www.tarra.cz, www.pyromania.cz
www.konfety.net

POZOR NOVINKA!
PYROTECHNICKÁ – PÁRTY POHOTOVOST:
(Využijte možnosti nákupu mimo prodejní 
dobu přímo po zavolání a objednání)

Tel.:  +420 602 424 388 
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