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Παιδικά Πυροτεχνήματα
Έτοιμοι για πάρτι; Δώστε σπιρτάδα στην εκδήλωσή σας με εντυπωσιακά παιδικά
πυροτεχνήματα! Ιδανικά για παιδικά πάρτι ή πάρτι γενεθλίων για να καταπλήξετε
τους μικρούς μας φίλους. Επιλέξτε ανάμεσα σε πολλά είδη που είναι κατάλληλα για
ρίψη σε εξωτερικούς χώρους, μέρα ή νύχτα. Ο κρότος και τα χρώματα που
εκπέμπουν τα καθιστά αγαπητά από όλα τα παιδιά, χωρίς όμως να είναι σε

υπερβολικό βαθμό και να τα τρομάξουν. Εσείς ποιο θα ρίξετε στην εκδήλωσή
σας; Μαγικό φιδάκι; Κροταλία; Μπαλίτσες crackling, flash strobe, ή smoke
balls (πολύ εντυπωσιακές και στο φως της ημέρας); Μήπως να επιλέξετε ένα πακέτο
παιδικών

πυροτεχνημάτων

για

να

ξετρελάνετε

τους

καλεσμένους

σας;

Χρησιμοποιούνται αυστηρά από ενήλικες σε εξωτερικό χώρο, μακριά από εύφλεκτα
υλικά ή ζώα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα παιδικά πυροτεχνήματα
fireworks.gr
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Δυναμιτάκια
Δυναμιτάκια για μικρούς και μεγάλους που ανεβάζουν τη διασκέδαση και το γέλιο.
Ποιος είπε πως τα δυναμιτάκια χρησιμοποιούνται μόνο το Πάσχα στην Ανάσταση;
Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό τρικ που γοητεύει τόσο παιδιά αλλά και μεγάλους. Τα
φλεγόμενα δυναμιτάκια βέβαια χρησιμοποιούνται από ενήλικες, ενώ τα απλά σε
στυλ σκορδάκι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άφοβα και οι μικροί μας φίλοι.

Συνιστούμε την επίβλεψη ενήλικα σε κάθε περίπτωση. Γιατί να μη διοργανώσετε ένα
παιχνίδι με τα παιδιά σας που θα χρησιμοποιήσετε δυναμιτάκια για εφέ; Οι χρήσεις
τους είναι πολλές, αρκεί να έχετε φαντασία και δυναμική διάθεση. Χρησιμοποιήστε
τα ακόμα και σε πάρτι, ή για φάρσες τις Απόκριες!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα δυναμιτάκια fireworks.gr
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Ρουκέτες Σφυρίχτρες
Οι ρουκέτες - σφυρίχτρες εκτοξεύονται σφυρίζοντας και στο τέλος δημιουργούν
έκρηξη με έντονο κρότο. Εκτοξεύονται διαδοχικά 100 σφυρίχτρες που φτάνουν ύψος
10-15 μέτρα και παράγουν πολύχρωμα αστεράκια. Επιλέξτε τις βολές που
επιθυμείτε, 25, 36, ή 50 για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας σε κάθε
εκδήλωση. Είναι ιδανικά για πάρτι γενεθλίων, και όχι μόνο. Προτιμήστε τα για τις

νυχτερινές σας εκδηλώσεις καθώς δημιουργούν ένα εντυπωσιακό εφέ στο νυχτερινό
ουρανό. Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε
τις ρουκέτες - σφυρίχτρες. Αν και είναι πολύ ασφαλείς, καθώς καρφώνονται στο
πάτωμα και δε χρειάζεται να τις έχετε στα χέρια σας, πάντα χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν ανάβετε πυροτεχνήματα οποιουδήποτε είδους.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες ρουκέτες σφυρίχτρες
fireworks.gr
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Βεγγαλικά
Δημιουργήστε τη δική σας κερκίδα με πανό, τύμπανα, οπαδούς και φυσικά
βεγγαλικά από εμάς! Τα βεγγαλικά είναι γνωστά για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα
που χαρίζουν σε κάθε περίσταση, και όχι μόνο σε αθλητικές εκδηλώσεις. Είναι
κατάλληλα και για γάμους, γλέντια, ή συναυλίες. Διαρκούν μισό λεπτό και παράγουν
έντονη φλόγα στο χρώμα της αρεσκείας σας. Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στη

δική σας περίσταση και κάντε όλα τα κεφάλια να γυρίσουν προς το μέρος σας.
Χρησιμοποιούνται αυστηρά σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από εύφλεκτες ύλες,
παιδιά, ή ζώα. Δε χρειάζεται ειδικός χειρισμός, αλλά είναι επιτακτική η ανάγνωση
των οδηγιών χρήσης για την ασφαλή λειτουργία τους.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα βεγγαλικά fireworks.gr
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Καπνογόνα
Θέλετε να τραβήξετε πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες, σαν να είναι
βγαλμένες από ταινία; Η τάση στο instagram είναι οι φωτογραφίες με χρωματιστά
καπνογόνα που δίνουν ένα πραγματικά φαντασμαγορικό αποτέλεσμα. Ειδικά αν
είστε λάτρεις του cosplay, της goth κουλτούρας, ή και όχι, τα καπνογόνα δημιουργούν
ένα εξαιρετικό εφέ για τις φωτογραφίσεις σας. Είναι φυσικά κατάλληλα και για video

clip. Επιλέξτε τα και για εκδηλώσεις, μέρα ή νύχτα, καθώς παράγουν έντονο, πυκνό
καπνό που θυμίζει εικόνα από παραμύθι. Γιατί να μην προτιμήσετε τα καπνογόνα και
για τον γάμο σας; Η χρήση τους είναι εξαιρετικά απλή, δε λεκιάζουν, και έχουν
χαμηλή επικινδυνότητα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα καπνογόνα fireworks.gr
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Κανονάκια
Θέλετε τη μαγεία των πυροτεχνημάτων χωρίς να χρειαστείτε τα τεράστια που
απαιτούν ειδικό χειρισμό; Τα κανονάκια είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για κάθε σας
εκδήλωση, πάρτι, ή ιδιαίτερη περίσταση. Γιορτάστε την αγαπημένη σας στιγμή και
εντυπωσιάστε τους καλεσμένους σας με μοναδικά εφέ στο νυχτερινό ουρανό,
χρησιμοποιώντας κανονάκια. Κάθε κανονάκι περιέχει 10 βολές, δηλαδή θα

απολαύσετε 10 μοναδικά πυροτεχνήματα στον ουρανό. Χρησιμοποιούνται μόνο από
άτομα άνω των 18 ετών, κατόπιν ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης, και πάντα σε
εξωτερικό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, παιδιά, ή ζώα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κανονάκια fireworks.gr
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Πακέτα εναέριων
πυροτεχνημάτων
Αποκτήστε πακέτα εναέριων πυροτεχνημάτων για να απογειώσετε κάθε σας
εκδήλωση! Γιατί να επιλέγετε ένα - ένα τα πυροτεχνήματα της αρεσκείας σας ενώ

μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πακέτα που έχουμε διαθέσιμα στο Fireworks.
Συλλέξαμε για εσάς τους καλύτερους συνδυασμούς εναέριων πυροτεχνημάτων για
να δώσετε εκρηκτικό χαρακτήρα στην εκδήλωσή σας. Εντυπωσιάστε τους
καλεσμένους σας όποιος και αν είναι ο σκοπός της συγκέντρωσής σας. Γενέθλιο
πάρτι, αρραβώνες, παιδικό πάρτι, γάμος, πάρτι ανακοίνωσης φύλου, κ.τ.λ. Τα
πυροτεχνήματα πάντα διασκεδάζουν τους καλεσμένους σας και είναι βέβαιο πως

μετά τη ρίψη τους, η εκδήλωσή σας θα συζητιέται για χρόνια.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα πακέτα εναέριων
πυροτεχνημάτων fireworks.gr
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Πυροτεχνήματα
σιντριβάνια sparklers
Κάντε φαντασμαγορική κάθε εκδήλωση με πυροτεχνήματα σιντριβάνια και sparklers!
Τα sparklers είναι η πιο απλή αλλά εντυπωσιακή προσθήκη σε όλων των ειδών τα

events, από πάρτι στο σπίτι, μέχρι εκδηλώσεις σε clubs και γάμους. Είναι πανεύκολα
στη χρήση καθώς δεν απαιτείται ειδικός χειρισμός. Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους. Τα πυροτεχνήματα σιντριβάνια δημιουργούν μια
φαντασμαγορική στιγμή που θα ενθουσιάσει τους καλεσμένους σας όποια και αν
είναι η θεματολογία της εκδήλωσής σας. Είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε γάμους ή
εκδηλώσεις clubs. Διαρκούν 20 δευτερόλεπτα και παράγουν σπίθες ύψους ενός

μέτρου. Χρησιμοποιήστε τα σιντριβάνια αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, και
μακριά από εύφλεκτα υλικά, παιδιά ή ζώα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα πακέτα εναέριων
πυροτεχνημάτων fireworks.gr
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Κομφετί
Εκτοξεύστε το κέφι στα ύψη με τη ρίψη κανόνι κομφετί σε κάθε σας εκδήλωση!
Κατάλληλο για όλες σας τις συγκεντρώσεις, όποια και αν είναι η περίσταση: παιδικό
πάρτι, πάρτι γενεθλίων, αρραβώνες, ακόμα και γάμος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άφοβα. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση ρίψης
πυροτεχνημάτων. Είναι απόλυτα ασφαλή διότι δε χρησιμοποιείται πυράκτωση.

Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορα σχέδια, όπως glitter, κορδέλες ή κομφετί στα χρώματα
της επιλογής σας, και καρδιές. Αποτελούν εξαιρετική προσθήκη για πάρτι
αποκάλυψης φύλου ακόμα και σε εκδηλώσεις σε clubs. Παραγγείλτε το δικό σας
κανόνι κομφετί με βάση τις ανάγκες σας πριν το check out ή τηλεφωνικά.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομφετί fireworks.gr
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