
 

ZESTAWY DSO

PROFESSIONAL



Bezpieczeństwo - Montaż na palecie pozwala na zastosowanie
dodatkowych wzmocnień gwarantujących bezpieczeństwo dla
widzów oraz ochronę przez zgubnym działaniem czynników
atmosferycznych - śnieg, deszcz, wilgoć, skrajne temperatury

 
 
 

Stabilność - Drewniana podstawa oraz dodatkowe boczne mocowania

sprawiają, że cały zestaw jest niezwykle stabilny i niestraszne mu

nierówności terenu. Wyrzutnie są dodatkowo zabezpieczone systemem

montażu bezpośrednio do płyty co daje gwarancję stabilności podczas

pokazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praktyczność - Gotowy zestaw jest równie łatwy w
transporcie jak i w przechowaniu. Zabezpieczony w
skrzyni co daje gwarancje przed wilgocią i osobami
niepowołanymi

 

 

 

Prostota obsługi - Przygotowanie i odpalenie gotowego zestawu
jest dziecinnie proste i każda pełnoletnia osoba poradzi sobie z
obsługą. Istnieją dwie metody inicjacji - system odpalania ręcznego
(lontowy) oraz możliwosć wypożyczenia pilota z nadajnikiem

 
 
 

Czas trwania pokazu - od 4 do ... minut - oferujemy
pokazy o różnej dynamice. Jesteśmy w stanie dostosować
czas trwania pokazu i jego dynamikę ściśle do Państwa
potrzeb

 

 

 

Jakość - Doskonale wyważone efekty połączonych
wyrzutni zapewnią wspaniały efekt, który z
pewnością zachwyci Państwa gości 

 

 

Cena - Gotowy zestaw jest bardzo dobrą alternatywą dla
profesjonalnych pokazów, za dużo niższą cenę . Jakość
nie odbiega od pokazów profesjonalnych. Wszystkie
produkty posiadają CE i są dopuszczone do sprzedaży
detalicznej 

 

 

Zestawy DSO (do samodzielnego odpalania) są to gotowe,profesjonalnie
złożone pokazy fajerwerków, które nie wymagają od pełnoletniego
użytkownika wiedzy specjalistycznej, a do odpalenia wymagają jednego tylko
lontu bądź zapalnika zdalnego radiowego.

 

 

 



TOP 0 - Zestaw "złóż go sam"
 
Czas trwania: Indywidualny dla każdego zamówienia
 
Rodzaje ładunków: Indywidualne dla każdego zamówienia
 
Cena: Indywidualna dla każdego zamówienia
 
 
 

     Nasze zestawy DSO Professional, szykowane są ze szczególną
starannością, według indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów.

W zależności od skali pokazu montowane są od jednej do czterech skrzyń, z

których każda zawiera część pokazu.

     W przypadku zakupu naszych zestawów DSO zachęcamy do skorzystania z

oferty najmu zapalnika zdalnego radiowego - umożliwia on bezpieczne

rozpoczęcie pokazu oraz podziwianie uroku fajerwerków, bez konieczności

odpalania lontu bezpośrednio przy skrzyni. Umożliwiamy wynajem zapalnika

radiowego, do każdego z naszych zestawów, po wniesieniu zwrotnej kaucji.



TOP 1
Czas trwania: 4 minuty - dynamiczny, 5 minut średnio-
dynamiczny, 6 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, zetki

Cena : 1200zł

TOP 2
Czas trwania: 4 minuty - dynamiczny, 5 minut
średnio-dynamiczny, 6 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, zetki

Cena : 1600zł

TOP 3
Czas trwania: 4 minuty - dynamiczny, 5 minut
średnio-dynamiczny, 6 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, zetki

Cena : 1990zł



 
 

 

TOP 4
Czas trwania: 5 minut - dynamiczny, 6 minut średnio-dynamiczny,
7 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Cena: 2490zł

TOP 5
Czas trwania: 5 minut - dynamiczny, 6 minut średnio-dynamiczny,
7 minut - ekonomiczny 
Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Cena: 2990zł



 
 

 

TOP 6
Czas trwania: 5 minut - dynamiczny, 6 minut średnio-dynamiczny,
7 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Cena: 3500zł

Czas trwania: 5 minut - dynamiczny, 6 minut średnio-dynamiczny,
7 minut - ekonomiczny 
Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

TOP 7

Cena: 4500zł



 
 

 

TOP 9

TOP 8
Czas trwania: 5 minut - dynamiczny, 6 minut średnio-dynamiczny,
7 minut - ekonomiczny 

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Cena: 5500zł

Cena: 6500zł

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Czas trwania: Indywidualnie dopasowany do preferencji
kupującego we wszystkich trzech wariantach  dynamiki



TOP 10
Czas trwania: Indywidualnie dopasowany do preferencji
kupującego we wszystkich trzech wariantach dynamiki

Rodzaje ładunków: proste, kątowe, wachlarze,
kombinowane (mix dolotów)

Cena: 8000zł


