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Efekty wewnętrzne.
Przedstawiamy Państwu nowości oraz przypominamy dostępne efekty wewnętrzne !

FONTANNY.

Fontanny iskier to najczęściej  wykorzystywane efekty pirotechniki  scenicznej.  Fontannę o czasie trwania
poniżej 1 sekundy określa się mianem "jet". Fontanny skierowane dyszami do dołu tworzą tzw. wodospad.
Szerokie spektrum czasowe fontann pozwala "wypełnić" całą frazę lub tylko "podkreślić" akcent muzyczny.
Czas trwania efektu: od 1/4 do 20 sekund. Wysokość efektu: od 1,8 do 15 metrów.

efekty sceniczne / fontanny

Bezpieczne fajerwerki ? Tak, to możliwe !
Generatory  iskier  typu  „sparkular”  to  nowy  standard  w  ofercie  wewnętrznych  efektów  specjalnych.
Gwarantują bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad realizowanym efektem. Pozwalają definiować wysokość
oraz czas trwania efektu. Emitują tylko niewielkie ilości dymu. Urządzenia te nie podlegają ograniczeniom i
regulacjom dotyczących materiałów pirotechnicznych. Temperatura iskier to zaledwie 17 °C (62 °F).

efekty sceniczne / sparkular

efekty sceniczne / sparkular vs pyro

http://www.grupapso.pl/_sezon2018/sparkular_vs_traditional_pyro.mp4
http://www.grupapso.pl/_sezon2018/sparkular_rockthehouse.mp4
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/fontanny.mpeg


BŁYSKI.

W błyskach scenicznych dominują efekty iskrowe, ale mamy w tej grupie także flasze i dymy. Na szczególną
uwagę zasługuje tzw. Coliseum tworzące kolumnę iskier z efektem akustycznym. Błyski charakteryzują się
dużą dynamiką są więc wykorzystywane do podkreślania akcentów muzycznych.
Czas trwania efektu: do 1 sekundy. Wysokość efektu: do 8 metrów.

efekty sceniczne / colisseum

Wśród błysków scenicznych wyodrębnioną grupę stanowią tzw. błyski górne. Błyski tworzą nad sceną kule
iskier lub kolorowych gwiazdek, którym towarzyszy efekt akustyczny. Wykorzystuje się je do zaakcentowania
dynamicznych wydarzeń na scenie. 
Czas trwania efektu: do 1 sekundy. Średnica efektu: do 7 metrów.

efekty sceniczne / drops

MINY.

Miny, to bardzo dynamiczny efekt sceniczny. Podstawą efektów tworzonych przez miny są tzw. gwiazdki o
bogatej kolorystyce. Odrębną grupę wśród min stanowią tzw. komety. W oparciu o miny można tworzyć np.
finałowe sekwencje efektów scenicznych. 
Czas trwania efektu: do 3 sekund. Wysokość efektu: do 20 metrów. 

efekty sceniczne / miny

http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/miny.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/dropsy.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/colisseum.mpg


PŁOMIENIE / FIREBALL.

Wśród efektów scenicznych mamy cała gamę płomieni. Różnią się one wielkością, kolorem i czasem trwania.
Efekty są pod "kontrolą" i można je bezpiecznie wykorzystywać w przedstawieniach scenicznych. 
Czas trwania efektu: do kilku minut. Wysokość efektu: do 2 metrów. 

efekty sceniczne / płomienie

efekty sceniczne / ognie

Fireball to jeden z efektów, w których dominuje żywy ogień. Efekt tworzy unosząca się w górę kula ognia
otoczona chmurą dymu. Fireball stosowany jest zwykle do podkreślania akcentów muzycznych. 
Czas trwania efektu: do 2 sekund. Wysokość efektu: do 5 metrów. 

efekty sceniczne / fireball

Gdy efekty fireball lub płomieni są wielokrotnie powtarzane w trakcie spektaklu scenicznego uzasadnione
staje się użycie  tzw. generatorów płomieni.  Urządzenia typu Spraymaster  pracują w oparciu o paliwo w
aerozolu, a Lycomaster wykorzystują proszek lycopodium.
Czas trwania efektu: do 2 sekund. Wysokość efektu: od 2 do 6 metrów.

efekty sceniczne / spraymaster

efekty sceniczne / lycomaster

http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/spraymaster.mp4
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/lycomaster.avi
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/fireball.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/ognie.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/flamen.mpeg


Najnowsze generatory płomieni typu WaveFlamer pozwalają tworzyć „ogniste” obrazy.  

efekty sceniczne / waveflamer

CO2JET.

Płomieniom  na  scenie  możemy  przeciwstawić  efekty  generowane  w  oparciu  o  gaz  CO2.  Gwałtownie
rozprężający się gaz wytrąca z powietrza wilgoć tworząc słupy mgły. Wygenerowaną mgłę można podświetlić
wykorzystując typowe oświetlenie sceniczne. 
Czas trwania efektu: do kilkunastu sekund. Wysokość efektu: do 6 metrów.

efekty sceniczne / co2jet

KONFETTI.

Do wyrzucania konfetti, serpentyn itp. wykorzystujemy sprężony gaz CO2 lub powietrze. Konfetti dostępne
jest w wielu kolorach i kształtach,  także na indywidualne zamówienie. Wielkość i ilość użytych urządzeń
zależy od postawionego zadania. 
Czas trwania efektu: do 2 minut. Wysokość efektu: do 15 metrów.

efekty sceniczne / konfetti

http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/konfetti.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/co2jet.mpeg
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/waveflamer_x2.mp4


FLOGOS.

Flogos wytwarzane są w oparciu o mieszaninę specjalnego fluidu, helu i sprężonego powietrza. Za pomocą
odpowiednio  przygotowanego  szablonu  można  generować  unoszące  się  w  powietrzu  logotypy.  Flogos
można wykorzystać tylko w dużych pomieszczeniach lub na zewnątrz. 

efekty sceniczne / flogos

Zapraszamy na naszą stronę tematyczną www.efektysceniczne.pl

 

Potrzeba więcej informacji ?         Zapraszamy do współpracy !
Prosimy o kontakt !     GRUPA PSO

http://www.efektysceniczne.pl/
http://www.grupapso.pl/_oferta/efekty_sceniczne/flogos.mp4


Oferta  Grupy PSO skierowana jest  do firm,  instytucji  oraz osób,  które pragną włączyć
profesjonalny pokaz sztucznych ogni do programu swojej imprezy i poszukują wiarygodnego oraz
solidnego wykonawcy, który po partnersku wesprze ich swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zdobyte  w  minionych  latach  wszechstronne  doświadczenia  pozwalają  nam  podejmować  się
realizacji wszelkiego rodzaju pokazów i widowisk pirotechnicznych, zewnętrznych – plenerowych,
oraz wewnętrznych – scenicznych.
Naszym celem jest świadczenie wszechstronnych usług pirotechnicznych, o najwyższej jakości, za
możliwie przystępną cenę, z gwarancją pełnej satysfakcji dla klienta.

Do  grona  naszych  klientów  przez  minione  lata  dołączyły  światowe  prestiżowe  marki,
wielkie międzynarodowe korporacje, oraz centralne instytucje państwowe.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych tematycznych stron internetowych pokazysztucznychogni.pl
oraz  efektysceniczne.pl i zapoznania się z materiałami foto/wideo ze zrealizowanych przez nas
widowisk i prac.

Wykonywane przez nas pokazy są zawsze w pełni zsynchronizowane z tłem muzycznym,
co nadaje im szerszy wymiar artystyczny.
Często w naszych realizacjach wykorzystujemy multimedia, co uzasadnia używanie w stosunku do
nich nazwy pyromusical.
Scenariusze pokazów opracowujemy zawsze indywidualnie, aranżując je dla konkretnych lokaliza-
cji imprez, na równi stawiając walory artystyczne jak i wymogi bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo  publiczności  jest  dla  nas  sprawą  priorytetową,  dlatego  do  realizacji  naszych
widowisk używamy wyłącznie materiałów najwyższej klasy, które uzyskały europejskie certyfikaty
bezpieczeństwa. Więcej.

Nasze widowiska kosztorysujemy indywidualnie z zachowaniem zasady, iż koszty użytych
materiałów pirotechnicznych powinny stanowić około 2/3 zaoferowanej klientowi ceny pokazu.
Proponowane ceny pozwalają nam realizować widowiska charakteryzujące się właściwym tempem
i dynamiką przy wykorzystaniu profesjonalnych materiałów pirotechnicznych pochodzących od ich
renomowanych producentów.
Oczywiście  nie  wykluczamy  możliwości  negocjacji  zaoferowanej  ceny  lecz  w granicach,  które
pozwolą nam zachować akceptowany przez nas standard widowiska. Więcej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

                                                                                                                                                                    

Jacek Kęsik  |  tel. 601.416.001
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