“INDOOR” fireworks & pyro techniek

Paradepaardje van het ‘Pro
Stage’ gamma. Omgekeerde
spuiters die uitmonden in
prachtig “vallend water” effect:
10 X 8 = 10 sec/2,40m:
15 X 15 = 15 sec/4,50m:
20 X 20 = 20 sec/6m:
Andere hoogtes en duurtijden op
aanvraag.
More pyro technical items on
www.lemaitreltd.com

Is ontworpen om op een hoogte
van 6m opgehangen te worden.
produceert een bolvormige flash
met gensters die koud geworden
zijn alvorens de grond te bereiken.
S:
M:
L:
(Airburst bestaat ook in wit en goud)

(binnengebruik)

Knal / ontploffing simulatie,
springt NIET stuk.
S:
M:
L:

(Bestaat ook als ‘flash report’, zeer harde
knal voor buitengebruik!)

Diverse andere LE MAITRE producten beschikbaar uit stock – Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en onze prijzen.
Alle LE MAITRE producten kunnen ook op bestelling geleverd worden – vraag prijs en levertermijn

ZX8148 1sec 3m jet
ZX8146 1sec 5m jet
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ZX8137 18sec 8m silver
ZX8124E 60sec 5m

ZX8088 20sec 3m gold fountain

ZZX8151 1sec 8m jet
ZX8055
ZX8056
ZX8059
ZX8060

Diverse andere ShowTime pyro effecten op
vraag, 8m stage mines (outdoor); 18m mines
(outdoor); 30m mines (outdoor); 12m, 30m en
zelf 40m comets (outdoor); 10m & 15m color
fountains (outdoor)

Wanneer u pyrotechnics gebruikt, lees
ALTIJD de productomschrijving en
veilig-heidsregels ! Dit is slechts een
greep uit ons assortiment.
Meer info bij uw dealer.
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Electric ignitor 0,30m (200st/doos):
59,00 (orange)
Electric ignitor 0,30m (200st/doos):
61,95 (black)
Electric ignitor 1m (100st/doos):
51,95
Ignitor cable roll 500m: 127,95
Pyro splice connector (50st/zakje):
9,95
Pyro splice connector crimp pliers:
21,95

ZX8022 60sec GREEN
ZX8024 60sec WHITE
ZX8025 60sec RED
ZX8025B 60sec BLUE
ZX8026 30sec RED
ZX8027 30sec BLUE
ZX8028 30sec YELLOW
ZX8030 30sec PURPLE

The Talon Igniter Clips are the
most reliable method in the
market for igniting standard Visco
fuse - hands down. This is due to
their unique "spool and wrap"
technology that guarantees the
maximum surface contact of the
burning filament to the fuse.
Please note that Talon Igniter
Clips are single-use only.
Talon Ignitor 1m (50st/doos): 34,95

