Ilutulestiku stsenaarium.

Meiepoolt pakutav vaatemäng on üles ehitatud kolmes sfääris:
Alumine sfäär, efektide lennukõrgus kuni 20 m.
Keskmine sfäär, efektide lennukõrgus 20-40 m.
Ülemine sfäär, efektide lennukõrgus 40-120 m.

Käesolev ilutulestik sobib ideaalselt Teie ürituse meeldejäävaks muutmiseks. Kasutame erinevaid
pürotehnilisi

efekte,

mis

omavahel

kombineeritult

moodustavad

dünaamilise

erinevatel

tasapindadel toimuva vaatemängu. Oma trumbiks peame head tehnilist baasi ja kogemusi
mastaapsete vaatemängude korraldamisel. Mitmes pildis lastakse efektid üles rohkem kui
ühest punktist korraga, mis muudab ilutulestiku võimsaks ja laiaulatuslikuks.
NB! Fakt, mis eristab meid konkureerivatest ettevõtetest.
Vaatemängu

ülesehitusel

arvestame

laskekoha

reaalsete

ruumiliste

ja

geograafiliste

iseärasustega, et tagada maksimaalne turvalisus nii publikule kui ümberkautsetele hoonetele.
Ilutulestiku optimaalne kestvus on 4 minutit tihedat tuld, erinevatel kõrgustel kuni 120
meetrini.

Alljärgnevalt on üles loetletud kasutatavad efektid ja neist moodustatud pildid laskmise
järjekorras

1. PILT
Ilutulestik algab poolkaares
paigutatud fontäänidega. Efektid
on punase südamikuga ja
hõbedaste sädemetega, kõrgusega
3 meetrit ja kestvusega 1 minut.
Fontäänid on paigutatud üksteisest
2 meetriste vahedega. Üheaegselt
süüdatuna moodustub neist
sädelev poolkaares tulesein.
Fontäänide all maapinnal süttivad
samaaegselt 15 sekundit kestvad
hõbedaselt vilkuvad bengaalituled.
Kogus 25 tk
Pildi pikkus 40 sek
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2. PILT
Erinevates suundades lendab 10 sekundi
jooksul 30 meetri kõrgusele tiheda tulega
100 punase sabaga tugevat vilet. Viled
lendavad üles nurkade all, moodustades
omapärase valguse ja heli pildi.
Kogus 100 tk
Pildi pikkus 10 sek

3. PILT
Nurkade all lastakse kolmes suunas, kahe ja
kolme efekti kaupa korraga kuni 50 meetri
kõrgusele, kokku 72 roseti buketti. Efektid
lendavad üles komeetsabadega ja katavad
vaatevälja üksteise sees avanevate kuldsete
bukettidega.
Kogus 72 tk
Pildi pikkus 30 sek

4.PILT
Kolmest punktist lastakse
viie efekti kaupa korraga,
nurkade all, tiheda tulega
kuni 30 meetri kõrgusele
kokku 240 efektpommi.
Efektid algavad maast vilkuva
sabaga ja avanevad taevas
tuhandete tähelilledena,
millest moodustub pikalt
hõljuv hõbedane tähesära.
Kogus 240 tk
Pildi pikkus 40 sek
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5. PILT
Ilutulestiku tsentrist lendavad võimsa
lehvikuna iga 2 sekundi järel kuni 50
meetri kõrgusele, korraga 30 hõbedase
saba ning siniste ja punaste otstega
komeeti. Komeedid avanevad taevas
vilkuvate ning pikalt alla langevate
tähebukettidena.
Kogus 300 tk
Pildi pikkus 30 sek

6. PILT
Vahelduva tempoga lastakse kahest
punktist kuni 40 meetri kõrgusele 90
komeetsabadega ning kuldselt ja
roheliselt vilkuvat palmpommi, mis
täidavad taeva pikalt langevate
efektidega kuni 200 ruutmeetri
ulatuses.
Kogus 90 tk
Pildi pikkus 30 sek

7. PILT
Vaatemäng jätkub kolmest punktist V
kujuliselt üles lendavate komeetidega. Tiheda
tulega lastakse üksteisest risti läbi kokku
1200 sädelevat valju praginaga komeeti.
Komeedid on lennukõrgusega kuni 30 meetrit.
Efektidest moodustub võimas sädelev valguse
ja heli pilt.
Kogus 1200 tk
Pildi pikkus 40 sek
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8.PILT
Viiest punktist lastakse kümne
efekti kaupa korraga, tiheda
tulega kuni 50 meetri kõrgusele
kokku 240 efektpommi. Efektid
algavad maast laia hõbedase
sabaga ja avanevad taevas
erkpunaste bukettidena.
Kogus 240 tk
Pildi pikkus 40 sek

9.PILT
FINAAL
Vaatemängu finaalis lendab kahel korral üles
seitsmest lasust koosnev, palmi bukettidest
moodustatud lehvik. 50 meetri kõrgusel avanedes
katavad efektid taeva kuldse säraga. Palmide kohal
ca 80-120 meetri kõrgusel avanevad 3 erinevates
värvides bukettpommi.
„ Punane kroon” kaliiber 75 mm 2 tk.
„ Sinine kroon“ kaliiber 100 mm 1 tk.
Kogus 17 tk.
Pildi pikkus ca 10 sek

Ilutulestiku optimaalseks pikkuseks on ca 4 minutit tihedat tuld, erinevatel kõrgustel kuni 120
meetrini. Kokku on ilutulestikus 2284 erinevat lasku, mis avanevad taevas erinevate efektidena.
Kõik meie poolt kasutatavad pürotehnilised vahendid vastavad kõrgeimatele kvaliteedi nõuetele.
Omalt poolt tagame seadusega ettenähtud turvanõuete täitmise.
Ilutulestiku maksumuseks on 400 eurot, millele lisandub käibemaks ning transpordi kulu.
Hind sisaldab materjale, teostust, vajalikke kooskõlastusi ning kõiki muid ilutulestiku
teostamisega seonduvaid kulusi.
Kõik meie poolt korraldatavad ilutulestikud on kindlustatud kolmandate isikute suhtes.
Vastavalt Teie soovile võime ilutulestiku ülesehitust, kestvust ning kasutatavate materjalide
koosseisu ka muuta.
Käesolev pakkumine on konfidentsiaalne ning selle sisu ei kuulu avalikustamisele kolmandatele
isikutele.
Lugupidamisega,
Hannes Närep.
Ruf Eesti AS
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