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Ágyúlövés becsapódás, robbanás

“Becsapódás” 50dkg

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 50 dkg.

Az effekt nagysága kb. 3-4 m magas és 2-3 m széles:

“Becsapódás” 100dkg

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 100 dkg.

Az effekt nagysága kb. 6-7 m magas és 4-5 m széles:

Realisztikus “Becsapódás”  

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 3 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 150-200 dkg.

Az effekt nagysága kb. 6-7 m magas és 4-5 m széles:

A robbanás tartalmaz fekete füstöt és szilárd anyag imitációt is.



Ház robbantás

Előre elkészített “épület”, csatatéri díszlet-ház felrobbantása:

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 150 dkg.

Az effekt nagysága kb. 3 m magas és 2-3 m széles:

A ház anyaga: fém vagy fa vázon vászon, vagy nádfonat.

ára: megegyezik a becsapódások áraival.

Általunk épített, csatatéri díszlet-ház felrobbantása:

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 150 dkg.

Az effekt nagysága kb. 3 m magas és 2-3 m széles:

A ház anyaga: fém vagy fa-vázon: vászon, vagy nádfonat.

Az ár tartalmazza a ház szállítását és a helyszíni építést is.

ár: 25000 Ft

Repülőgép bombázás
Realisztikus “Becsapódás”  

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, + olaj lángra emlékeztető lángképző, füstös 

elegy összesen: kb. 5 kg. Az effekt nagysága kb. 8-10 m magas 

és 5-7 m széles. ár: 10000 Ft



Ágyúlövés becsapódás, “vízi-becsapódás”

“Vízbecsapódás” 

Effekt leírása: 1 db speciális, szigetelt töltet

Az effekt nagysága kb. 4-6 m magas és 2-3 m széles:

ár: 5000 Ft

Repülőgép bombázás, “szőnyegbombázás”

Effekt leírása: Repülőgép bombázását bemutató effektsorozat, 

melyek a bombák “kioldását” követően a földbe csapódáskor 

vonalban robbannak, kb 0.5- 1 másodperc késleltetéssel.

Az effektek nagysága kb. 6-7 m magas és 4-5 m széles:

4 db robbanás: 25000 Ft. Minden további robbanás 5000 Ft

Tank találat. 

(Bármely szilárd, nem gyúlékony tereptárgy “eltalálására” alkalmas) 

Effekt leírása: 1 db indító töltet + 2 komponensű, szerves 

lángképző elegy, kb. 0,5 kg + fekete füst

Az effekt nagysága kb. 2-3 m magas és 2-3 m széles:

A lángokat és a robbanás erejét egy speciálisan ilyen célokra 

kifejlesztett un. terelőkúppal vezetjük el:



+ +

2 kg

1 fontos ágyúlövés 

1450.00 Ft + áfa 

bruttó: 1840 Ft

Puskatöltet 9g           Puskatöltet 6g

155.00 Ft + áfa        108.00 Ft + áfa

bruttó: 196 Ft            bruttó: 137 Ft

Realisztikus robbanás

Indítótöltet+ fekete füst+ 2 kg 
lángképző elegy+2kg szilárd anyag 
imitáció 

7500.00 Ft +  áfa

bruttó: 9525 Ft

3 fontos ágyúlövés

1670.00 Ft + áfa

bruttó: 2120 Ft

Robbanás1 (ágyúlövés becsapódás)
Indítótöltet+ 0,5 kg lángképző elegy

3750.00 Ft+ áfa

bruttó. 4762 Ft

Paraffin fáklya 

450.00 Ft + áfa

bruttó: 571 Ft

Robbanás2 (ágyúlövés becsapódás)
Indítótöltet+ 1 kg lángképző elegy

5000.00 Ft+ áfa

bruttó. 6350 Ft

Munkadíj:

Az effektek számától és a 
felkészülési igénytől függően:

15000 Ft -25000 Ft között/fő

Termékek, effektek:Termékek, effektek:

6 fontos ágyúlövés 

1860.00 Ft + áfa 

bruttó: 2360 Ft

0,5 kg 1 kg

2 kg



A törvényi megfelelőséghez kapcsolódó szolgáltatások:

Szállítás:
A robbanóanyag szállítását a “Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás (ADR)” szabályozza. Ennek a törvénynek megfelelően a termékeket a helyszínre 
szállítjuk, ott az áru átvételét követően átadásra kerülnek a pirotechnikai termékek vizsgálati 
jegyzőkönyvei, valamint a pirotechnikai termékek használati utasításai.

Raktározás:
Rendelkezünk hivatalos pirotechnikai raktárral és forgalmazási engedéllyel. Szükség esetén átme-
neti tárolóhelyet tudunk biztosítani.

Engedélyezés:
Amennyiben a felhasználni kívánt mennyiség elér egy határértéket a 173/1011. (VIII.24.) 

kormányrendeletnek megfelelően, a pirotechnikai termékek felhasználása bejelentési, illetve enge-
délyztetési eljárás után lehetséges. A szükséges papírokat beszerezzük, az engedélyezést elindítjuk.

Tűzvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai oktatás:
A rendezvény megtartásához szükséges biztonságtechnikai rendszabályok megléte, valamint 
néhány esetben szükségessé válhat tűz és balesetvédelmi oktatás is. Ezeket a megfelelő formában 
elvégezzük, erről bizonylatot és jegyzőkönyvet állítunk ki.

Pirotechnikusi felügyelet:
Amennyiben az önkormányzat, vagy valamely más szervezet, a rendezvény megtartásának felté-
teleként pirotechnikusi jelenlétet kér, biztosítani tudunk pirotechnikusi és tűzvédelmi engedéllyel 
rendelkező szakképzett kollégát.


