
Pokazy  Sztucznych  Ogni.
Profesjonalnie i bezpiecznie.  Od 1991 roku.

Szanowni Państwo !

Grupa  PSO to  zespół  zawodowych  pirotechników,  mających  na  kontach  setki  zrealizowanych
pokazów.  Każdy  z  członków  zespołu  ma  uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  pirotechnika
widowiskowego, a firma GRUPA PSO posiada stosowne zezwolenie na wykonywanie pokazów
pirotechnicznych. Jesteśmy na rynku od 1991 roku. 

Swoją ofertę kierujemy do tych z Państwa, którzy chcieliby włączyć pokaz sztucznych ogni do
programu  swojej  imprezy  i  poszukują  profesjonalnego,  solidnego  oraz  gwarantującego  pełne
bezpieczeństwo  wykonawcy.  Zamieszczone  na  tej  stronie  materiały  przybliżą  Państwu  nasz
dorobek,  kwalifikacje  i  doświadczenie  zawodowe.  W  gronie  naszych  klientów  znajdują  się
najbardziej  prestiżowe  marki,  wielkie  międzynarodowe  korporacje,  oraz  główne  instytucje
państwowe. 

Nasze motto brzmi: Profesjonalnie i bezpiecznie. 

Świadczymy  pełną  gamę usług pirotechnicznych,  z  najwyższą  starannością  i  jakością,  oraz  z
gwarancją  satysfakcji  dla  klienta.  Zdobyta  w  minionych  latach  wiedza  i  wszechstronne
doświadczenie pozwalają nam podejmować się realizacji wszelkiego rodzaju pokazów i widowisk
pirotechnicznych, zarówno zewnętrznych – plenerowych, jak i wewnętrznych – scenicznych.

Nasze pokazy są zawsze zsynchronizowane z podkładem muzycznym co zdecydowanie podnosi
ich  wartość  artystyczną.  Scenariusze  widowisk  piszemy  pod  konkretne  lokalizacje  imprez,
stawiając na równi  walory artystyczne i  wymogi  bezpieczeństwa.  W pokazach wykorzystujemy
bardzo szeroką gamę efektów pirotechnicznych tj. efekty frontowe (np. miny, komety, wyrzutnie),
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barokowe (np.  wulkany,  słońca,  wodospady),  wysokie  (np.  bomby  kulowe i  cylindryczne)  oraz
specjalne (np. bomby i wyrzutnie wodne) o ile pozwala na to lokalizacja imprezy.  Do realizacji
widowisk używamy wyłącznie materiałów z europejskimi certyfikatami bezpieczeństwa CE.

Posiadamy koncesję na obrót profesjonalnymi materiałami pirotechnicznymi oraz pozwolenie na
wykonywanie  pokazów sztucznych  ogni  na terenie  całego kraju.  Dysponujemy profesjonalnym
magazynem  do  przechowywania  materiałów  wybuchowych,  oraz  transportem  ADR  do  ich
przewozu.  Stosowane  przez  nas  komputerowe  systemy  sterowania  gwarantują  pełną
synchronizację pokazu z tłem muzycznym, oraz bezpieczne wykonanie widowiska. Wszyscy nasi
pirotechnicy  posiadają  uprawnienia  do prowadzenia  prac  z  materiałami  wybuchowymi  oraz  do
nadzoru nad realizacją pokazów pirotechnicznych.

Nasza standardowa stawka kalkulacyjna obejmuje wszystkie koszty związane z przygotowaniem
oraz wykonaniem pokazu, w tym materiały, obsługę, transport i ubezpieczenie. Duże widowiska,
oraz te o specyficznym charakterze, kosztorysujemy indywidualnie. Oczywiście nie wykluczamy
możliwości negocjacji ceny, lecz w granicach, które pozwolą nam zachować akceptowany przez
nas standard widowiska.

Wykonujemy  całą  gamę  tzw.  efektów  scenicznych  w oparciu  o:  materiały  pirotechniczne  (np.
fontanny,  jety,  miny,  błyski,  wodospady,  błyski  górne,  płomienie);  paliwa  ciekłe  (bioetanol,
izopropanol,  propan);  ciekły  gaz  CO2  (jety,  ciężki  dym);  oraz  konfetti,  serpentyny  i  flogos.
Realizujemy efekty dla telewizji, teatrów oraz wykonawców estradowych.

Więcej o pokazach sztucznych ogni
Więcej o efektach scenicznych

Zapraszamy do współpracy!
Grupa PSO

Jacek Kęsik
tel. 601.416.001

jacek@grupapso.pl
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