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OFERTA FOCURI DE ARTIFICII
Focul de artificii este ceva spectaculos care îţi încăntă simţurile vizuale, ceva prin care îţi dă fiori,
ceva care te face să simţi mai profund orice moment, ceva prin care putem sublima importanţa unui
eveniment.
Artificiile de exterior odată ajunse în aer se transformă în flori, palmieri, globuri, cascade de steluţe, spirale,
evantai, un trifoi cu patru foi, o salcie pletoasă, o coadă de păun, o inimioară, ş.a. care îşi pot schimba de
trei ori culoarea.
Firma noastră este autorizată să execute focuri de artificii, să comercializeze, transporte şi să deţină
materiale explosive. Suntem o firmă promptă, activă si creativă, pentru care pirotehnica este o artă.
Jocurile de artificii executate de noi sunt grandioase, oferind publicului un spectacol demn de păstrat în
memorie. Noi utilizăm aparatură electronică de ultima generaţie şi materiale de înaltă calitate, la cele mai
ridicate standarde internaţionale.
Solicitantului i se pun la dispoziţie variante de joc cu regii şi scheme de tragere diversificate.
Firma regizează şi execută focuri de artificii pe fond muzical în toate localităţile din ţară cu diferite ocazii:
-Ziua naţională
-Ziua oraşului

-Festivaluri, Spectacole
-Inaugurări

-Competiţii sportive
-Nunţi, aniversări, etc.

Acoperim orice solicitare, indiferent de volumul şi dimensiunile proiectului.
VARIANTA
A
B
C
D

CLASA
II-III
III-IV
II-IV
III-IV

CALIBRU
20-40 mm
30-100 mm
30-150 mm
30-200 mm

SHOT/MINUT

PRET/MINUT

80-100
100-120
130-160
150-180

470 RON
600 RON
950 RON
1.350 RON

ATENȚIE! Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care acceptaţi oferta noastră putem fi contactaţi la adresa sus menţionată sau telefonic.
Actele necesare:
I.
Cerere către firma noastră cu aprobarea Primăriei
II.
Schiţa amplasamentului(locul unde se va desfăşura focul de artificii)
III.
Programul sărbătorii.
Vă mulţumim pentru atenţia acordată ofertei prezentate.
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