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Firma Light Pyro Team bola založená v roku 1990, ale už pred týmto obdobím
zakladatelia firmy a niektorí súčasní pracovníci pracovali na množstve projektov rôzneho charakteru, či už v oblasti filmu, alebo showbiznisu. Nadobudnuté
skúsenosti a kontakty sa stali neoceniteľnými pri rozvoji firmy po roku 1990.
Firma Light Pyro Team realizuje kompletný servis na klúč v oblasti ohňostrojov a špeciálnych efektov pre film, televíziu, divadlá, eventy, show programy,
hudobné skupiny, reklamy, prezentácie, výstavy atď.
Firma poskytuje komplexný servis, to znamená od vypracovania projektu
s cenovou kalkuláciou, vizualizáciou, riešenie povolení s miestnými úradmi,
až po samotnú realizáciu a prepravu. Tím špecialistov, vyškolených doma aj
v zahraničí / Veľká Británia, Nemecko a Taliansko /, použitie špičkového materiálu a zariadení, Vám zaručuje maximálnu spokojnosť, bezpečnosť a výhodnú
cenu. Množstvo akcií, ktoré sme zrealizovali a referencie sú toho dôkazom.
Meno firmy sa stalo pojmom nielen vďaka profesionálnemu prístupu ku každej
akcii, ale aj špičkovým technickým vybavením od renomovaných svetových
výrobcov.
Ďalšia časť aktivít firmy Light Pyro Team sa týka importu a exportu zábavnej
a špeciálnej pyrotechniky, disponuje vlastným vozovým parkom s vozidlami
upravenými na prepravu nebezpečných látok, podľa medzinárodnej dohody
ADR a školenými vodičmi, vrátane špeciálnych povolení na územie Nemecka.
Hlavným sídlom firmy je Bratislava a disponuje s pobočkou v Košiciach.
V Českej republike pôsobí dcérska spoločnosť Light Pyro Team, CZ so sídlom
v Brne a v Madarsku Light Pyro Team HU. Týmto ale aktivity spoločnosti nie sú
samozrejme obmedzené len na tieto tri štáty.
Vďaka špeciálnym licenciám sme schopní zrealizovať pre klienta akciu prakticky kdekoľvek na svete, samozrejme so všetkými povoleniami, ktoré vyžadujú
miestne úrady.
Firma je poistená u renomovanej poistovni Uniqa, na základnú sumu 1 000 000
EUR pre prípadné škody, spôsobené našou činnosťou. Táto suma sa navyšuje
podľa požiadaviek úradov. Ako priklad možno uviesť svetový šampionát ohňostrojov v Berlíne, na olympijskom štadióne, kde bola naša poistka až na sumu
25 000 000 EUR.
Firma Light Pyro Team zastupuje na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, renomovanú spolocnosť Le Maitre Ltd., najväčšieho producenta špeciálnej a pódiovej pyrotechniky na svete. Do jeho portfólia patria aj špičkové
dymostroje.
Z ﬁriem, s ktorými Light Pyro Team spolupracuje možno spomenúť:
Parente – Taliansko, Ricardo Caballer – Spanielsko, Galaxis – Nemecko, Gamma P- Taliansko, Foti Fireworks – Australia, BSTE – Velka Britania, MDG - Kanada
a množstvo ďalších ...
Sme presvedčení, že tento základný katalóg Vám poskytne ucelený obraz
o našej činnosti. Keď príde čas Vášho rozhodovania, komu zveríte Váš projekt
do rúk, rozhodnete sa pre najvyššiu kvalitu a bezpečnosť, ktorú Vám naša
firma poskytne. Pokiaľ nenájdete niečo, čo Vás zaujíma, kontaktujte nás, určite
nájdeme to, čo hľadáte, aj keď to tu nie je popísané.
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OHŇOSTROJE

Profesionálne zostrojený ohňostroj, predstavuje
nezabudnuteľný zážitok pre divákov, bez rozdielu
veku a príležitosti. Ohňostroj predstavuje príležitosť
zviditeľniť Vašu oslavu, kultúrne a športové podujatie, firemné prezentácie, večierky, výročia, resp. všade tam, kde si myslíte, že urobí dôstojnú a nezabudnuteľnú bodku za Vašou akciou. Firma Light Pyro
Team dodáva ohňostroje na kľúč, vrátane zabezpečenia všetkých povolení, vyplývajúcich zo zákona
a spolupracuje so všetkými zainteresovanými zložkami (mestské úrady, mestská a štátna polícia, letiská,
plavebná správa, požiarna asistencia, zdravotnícka
služba a pod.). Taktiež disponuje špeciálnou prepravou ADR, ktorá je nevyhnutná na prevoz materiálu.
Horiace nápisy, logá a ohňopády predstavujú vhodný doplnok ohňostroja. Prakticky možno zostrojiť
nápis, alebo motív akéhokoľvek rozmeru. Podľa
použitého materiálu horí nápis 1min. až 1,5 min.,
pričom môže meniť farbu. Špeciálne aplikácie dovoľujú vytvoriť nápisy aj s dlhšími dobami horenia.
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OHŇOSTROJE - DENNÉ

Aj keď sa to zdá neuveriteľné, ale
ohňostroj sa dá urobiť aj počas dňa.
Výber efektov sa však zužuje na rôzne
dymové efekty, flitre, konfety, padáky
s nápismi, praskavé náplne a pod.
Tieto efekty lietajú do výšky až 150 m.
Ďalšou kategóriou sú rôzne saluty,
/výbuchy/, rôznych kalibrov. Tieto
vytvárajú silný zvukový efekt s bielym
zábleskom . Výška efektu sa pohybuje
v rozmedzí 60 m - 125 m.
Tieto denné ohňostroje sa často
používajú ako doplnok k rôznym
športovým udalostiam a pod.
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PYROTECHNIKA - INTERIÉROVÁ

Pyrotechnické efekty pre koncerty a vystúpenia hudobných skupín, divadlá, párty, reklamu, show atď.
- označované tiež ako interiérové ohňostroje. Sú to
miesta, kde prichádza na rad profesionálna pódiová
pyrotechnika, vyznačujúca sa minimálnou dymivosťou, presným časovaním a vysokou bezpečnosťou.
Firma Light Pyro Team používa výlučne produkty
firiem Le Maitre Ltd. a Pyropak, ktoré spĺňajú všetky tieto parametre a predstavujú svetovú špičku
v danej oblasti. Zároveň je firma Light Pyro Team
autorizovaným zástupcom firmy Le Maitre Ltd.
na územi Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Spektrum výrobkov Le Maitre je veľmi široké
a v súčasnosti predstavuje cca. 350 typov, / fontány
rôznych veľkostí od 0,5 m – 8 m s rozličným časom
horenia od 1/4 sekundy až po 30 sekúnd, v rôznych
farbách, záblesky, plamene, míny, vzdušné iskrivé
výbuchy, zvukové efekty, ohňopády, flitre, konfety,
streamre, imitácie nástrelov, špeciálne rakety na
lankách, dymovnice 7 – 30 sekúnd... /. Tieto efekty
sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, preto sú prispôsobiteľné takmer všetkým požiadavkám.

http:/ jaster.smugmug.com/gal ery/81 3620_GnyDB#528949436_6kBVf
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KONFETY - PAPIEROVÉ OHŇOSTROJE

Denné tzv. papierové ohňostroje predstavujú
vhodný doplnok rôznych akcií a osláv. Ako efekt sa
používajú rôzne streamre, konfety, flitre, flutterfety..
Streamre sú vyrábané v rôznych dĺžkach a farbách.
Štandartné dĺžky sú 5 m a 10 m. Konfety sú podobné flitrom, s rozmermi 2 x 4 cm, ale sú vyrábané zo
špeciálneho papieru rôznych farieb, ktorý je veľmi
ľahký, čím sa dokážu dlho udržat vo vzduchu. Farebnosť a rôzne typy tvarov náplní napr. srdiečka
dávajú veľký výber pre každú príležitosť.
Všetky náplne sú vyrábané so špeciálnou nehorľavou úpravou. Toto bezpečnostné opatrenie je
dôležité v prípade, keď by napr. streamre dopadli
na horúce svetlo, alebo prišli do kontaktu s otvoreným ohňom.
Možnosti aplikácie sú rôzne. Najpoužívanejšie sú
vzduchové systémy na CO2, tzv. Big Blastre, rôzne
rotátory, alebo pyrotechnické zariadenia. Výkonovo tieto zariadenia dokážu pokryť napr. až plochu
futbalového štadióna. Iné sú určené pre interierové
použitie.
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KONFETOVÉ DELÁ
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Zvláštnou možnosťou je použitie konfetových diel na strielanie tričiek, loptičiek, cukríkov, upomienkových predmetov,
plyšákov a pod.
Túto záležitosť je vždy nutné dopredu prekonzultovať.
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SXF PRE FILM

Ohromujúce špeciálne efekty vo filmoch,
divadlách, či v množstve iných miest, kde
ich možno vidieť, vyrážajú ľuďom na celom
svete doslova dych. Sú výsledkom celých
tímov špecialistov, ktorí dokážu pomocou
svojich skúseností a najmodernejšej techniky, vytvoriť dokonalú ilúziu. Pomocou
tejto techniky nie je problém vytvoriť zasneženú krajinu s víchricou, aj keď je leto
s tropickými horúčavami, tiež dážď vtedy,
keď ho potrebujete. Vojnové bojisko s vybuchujúcimi bombami a granátmi, ktoré
na rozdiel od skutočných nezabíjajú, ale
máte dojem, že to, čo vidíte je tak skutočné. Firma Light Pyro Team spolupracuje s
mnohými výrobcami technológií z celého
sveta. Priamo zastupujeme firmu Le Maitre Ltd., ktorá je považovaná za najlepšiu,
v oblasti dymových generátorov a špeciálnej pyrotechniky.
Taktiež firma Light Pyro Team kooperuje
na veľkých filmových produkciách, poskytuje kompletné technické zabezpečenie
od dodávky materiálu, prenájmu technológií až po služby svojich špecialistov. Zároveň zabezpečuje legislatívnu podporu
podľa platných zákonov pre zahraničné
filmové štáby.
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OHNE - DRAGONY PRE INTERIÉR

Ohne používané v interiéry, ktoré pracujú prevažne na báze plynov rôznych typov, možno používať v interiéroch v rôznych prevedeniach. Všetky
naše ohne možno riadiť na diaľku a sú plne programovateľné. Programovaním možno docieliť
veľmi efektívne a zároveň efektné riešenia pre
show. Samotnými zariadeniami možno vytvoriť
efekt plameňa / streamru /, alebo ohnivých gúľ.
Výška samotného efektu / pri nastavení / plameňa,
alebo ohnivých gúľ sa pohybuje v rozmedzí :
Štandartné typy zariadení – 1,5 – 3m
Stredné typy zariadení – 2m – 6m hlavne
na báze lycopódia
Špeciálne typy – plameň až 12 metrov !!!

http:/ jaster.smugmug.com/gal ery/6580459_7Fwq9#419193992_wQi5n
http:/ jaster.smugmug.com/gal ery/81 3655_5Bhfd#528951757_8EkrT
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OHNE - FAKLE
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Fakle rôznych typov a tvarov slúžiace k dekorovaniu, alebo
nasvieteniu rôznych priestorov v interieri aj exterieri.
Samozrejmosťou sú stojany a držiaky, ktoré sa hodia
k daným typom faklí.
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OHNE PRE EXTERIÉR

Rôzne ohne určené na dekoráciu exteriérov od Rímskych stĺpov, až po rôzne
koše, alebo tvary, podľa požiadavky
klienta. Samostatnú kapitolu predstavujú horiace lemovania chodníkov
a pod. Pokiaľ má klient vlastný návrh,
zrealizujeme ho podľa neho na mieru.
Samozrejmosťou je vysoká bezpečnosť za dodržanie základných bezpečnostných opatrení.
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KRYOGÉNNA TECHNIKA

Kryogénne technológie sa začali udomácňovať
v zábavnom priemysle len nedávno.
V našej ponuke možno nájsť napríklad CO2 jetty,
ktoré majú výšku efektu až 10 metrov v závislosti
od vlhkosti prostredia. Efekt, ktorý vzniká - dymové
stĺpy, po dosiahnutí výšky hneď mizne. Čiže dá sa
rýchlo opakovať za sebou. Umiestnenie môže byť
variabilné z dola, boku alebo zhora dole. Použitím
viacerých sa efekt násobí a môže byť každá hlavica
– jett samostatne ovládaná.
Absolútnou novinkou je zariadenie pod názvom
Terrafog. Ide o zariadenie, ktoré je doménou
najväčších svetových diskoték a zábavných parkov.
Napr. na Ibize Amnezia, alebo Disneylandy po celom svete.
Jedná sa o zariadenie ktoré, kombinuje špeciálnu
dymovú kvapalinu s vysokotlakovým CO2. Zmiešaním dôjde k vytvoreniu silného prúdu veľkého
množstva dymu s tzv. chladivým efektom. Samotný
dym mizne v závislosti od typu kvapaliny. Štandartne do pár sekúnd ale aj desiatok, keď sa použije iné
nastavenie. Toto naše zariadenie je jedným z mála,
ktoré sú dostupné v mobilnej verzii v Európe.
Samozrejmosťou je automatická detekcia CO2
v ovzduší samotným zariadením a pri eventuálnom
prekročení sa zariadenie automaticky zablokuje.

ht p:/ jaster.smugmug.com/gal ery/598 395_TXGGR#419076757_TgCEo-A-LB
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DYM PLAZIVÝ

Efekt tzv. plazivého dymu možno
dosiahnúť viacerými metódami. Sami
disponujeme štyrmi rôznymi technológiami, aby sa dal vybrať najvhodnejší
spôsob realizácie pre klienta.
Pri dvoch technológiách dokážeme
vytvárať aj dymové vodopády a zadymovať rozsiahle plochy v priestoroch,
kde je extrémne teplo, napr. z televíznych reflektorov.
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DYM INTERIÉROVÝ

Zariadenia na výrobu dymu /umelej hmly/ využívajú špeciálne fluidy, ktoré vplyvom prudkého
ohriatia vytvárajú dym. Dymostroje možno rozdeliť
podľa výkonu a komfortu obsluhy: jednoduchšie
modely bez možnosti programovania sú určené pre
najjednoduchšie použitie. Zložitejšie modely, napr.
G 150 a G 300 od Le Maitre sú ovládané mikroprocesorom s možnosťou programovania a ovládania
O - 10 V alebo DMX. Firma Light Pyro Team používa
dymostroje spoločnosti Le Maitre Ltd.Absolútnou
špičkou medzi dymostrojmi je model G 300, automaticky detekuje typ kvapaliny, môže pracovať
v Hazerovom móde, je plne programovateľný, dá sa
prepojiť s ďalšími strojmi G 300 a ovládať ich jedným ovládačom. Samozrejmosťou je DMX alebo
O-10 V ovládanie. Používané náplne sú zdravotne
nezávadné a nemajú žiadny vplyv na okolité predmety. Dym je bez arómy, ktorá sa dá navodiť pomocou fragrancii /jablko, mentol, čerešňa, atď. /
Dymostroje označované ako Hazery produkujú
dym, ktorý je prakticky neviditeľný. Prejavuje sa
ako slabý opar, ale po nasvietení reflektormi vytvaruje svetelné lúče. Tento systém sa využíva na
zjemňovanie svetla pre kamery, ale aj všade tam,
kde by normálny dym pôsobil rušivo. Firma Light
Pyro Team používa Hazery dvoch výrobcov. Le Maitre XS Neutron Hazer je výkonný rozmerovo malý
stroj, ktorý má plné ovládanie cez DMX, 0 - 10 V alebo manuál. Má automatickú funkciu čistenia dýzy.
Tento Hazer je absolútne nehlučný a hodí sa preto aj na najnáročnejšie aplikácie ako film, divadlo
a pod. Druhým systémom je JEM Hydrosonic 2000
SV. Skratka SV znamená štúdiová verzia a je určený
na väčšie plochy televíznych štúdií, športové haly
a pod. Jem Hydrosonic 2000 SV má plné programovanie vrátane hustoty dymu, ovládania otáčok
interného ventilátora, časovania, samočistenia
a pod. Ovládanie je možné cez protokol DMX, 0 - 10
V alebo nastavením programu.
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DYM EXTERIÉROVÝ

Exterierové dymostroje sú určené vo
väčšine prípadov na použitie vo filmovom priemysle v exteriéri, ale nájdu
uplatnenie aj v sfére výcviku požiarnych jednotiek a iných záchranných
zložiek. Firma Light Pyro Team používa špičkové stroje Igeba TF-35, Burgess a Artem. Vyznačujú sa vysokým
výkonom a hustotou dymu. Svojou
konštrukciou a prevedením sú určené
do najnáročnejších klimatických a poveternostných podmienok. V prípade
potreby farebných dymov sa používajú špeciálne dymové zlože.
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SNEH

Pokiaľ je potreba vytvoriť zasneženú krajinu, scénu,
alebo určitý predmet napr. auto a normálny sneh
nie je, prichádza na rad tzv. umelý sneh. Existuje cez
100 druhov umelého snehu a široký rozsah námraz
a ľadu. V podstate ho možno vytvoriť viacerými metódami a ich kombináciami. Niektoré sú určené pre
divadelné a štúdiové použitie a ďalšie v exteriéroch.

Základné rozdelenie
1. Chemický spôsob - zariadením na špeciálnu
kvapalinu sa rozmetáva substancia podobná penovým vločkám, ktoré po dopade nepoškodzujú okolie ani elektroniku, taktiež neznečisťujú oblečenie.
Pri tomto zariadení sa dá regulovať veľkosť vločiek
a zároveň aj výkon - hustota diaľkovým ovládačom
alebo pomocou protokolu DMX. Firma Light Pyro
Team disponuje dvoma technologiami. Prvá je
vhodná na pódiové a interierové použitie a druhá snežné delo sa používa hlavne na pokrytie veľkých
plôch.
2. Suchý spôsob- použitím rôznych druhov umelého snehu. Týchto je viacero typov a líšia sa podľa
miesta aplikácie. Iný typ sa používa na pokrytie áut
a iný na stromy a pod. Špecifický typ umelého snehu je tzv. Bio - Snow, ktorý sa po aplikácii dokáže
po určitom čase rozpustiť a je plne odbúrateľný
v prírode. Na aplikáciu sa používajú špeciálne rozmetávacie zariadenia s veľmi výkonnými ventilátormi, alebo zariadenia typu Krendl, ktoré tento sneh
dokážu rozprašovať rovnomerne, alebo pomocou
rôznych nadstavcov na rímsy budov, stromy a pod.
Na dekoračnú úpravu plochy, alebo kulís, možno
použiť aj imitáciu snehu v pásoch pripomínajúcu vatu. Používané sú aj rôzne typy sprejov, ktoré
sa skôr hodia pre menej profesionálne potreby.
Najčastejšie sa v praxi kombinujú rôzne typy
umelého snehu, čím sa dosiahne požadovaný efekt.
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Staviteľská 3 - Žabí Majer
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Mobil: +421 905 345 274
Fax: +421 2 448 83 987
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VIETOR

Vietor - ventilátory
od jednoduchých elektrických typov
s priemerom 40 cm až po veľké
so spaľovacími leteckými motormi o priemere vrtule 1,5 m až 2 m
s ovládaním otáčok na samostatných
prívesoch.
-väčšinu
typov možno variabilne
upevňovať na konštrukcie a statívy.
-slúžia na vytváranie vetra rôznej
intenzity, alebo rozháňanie dymu,
umelého snehu, peny, konfiet,
flitrov atď.

Light Pyro Team s.r.o.
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Mobil: +421 905 345 274
Fax: +421 2 448 83 987
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DÁŽĎ

Variabilný systém, rôzne typy ukotvenia, alebo povesenia, dovoľujú vytvoriť požadovaný efekt od
dažďa pred oknom s jedným rámom pre kameru až
po veľké plochy. V podstate nie je problém vytvoriť dážď kdekoľvek, či už v štúdiu alebo v exteriéri.
Závisí to od mnohých okolností. Väčšinou sa jedná
o plochu a typ dažďa / mrholenie, slabý dážď, lejak
/. Čím väčšiu plochu potrebujete pokryť a vytvoriť silnejšiu intenzitu dažďa, tým treba počítať aj
s veľkým objemom vody, ktorá sa spotrebuje.
Na natlakovanie celého systému sa používajú extrémne silné vodné čerpadlá, ktoré dokážu vytvoriť
tlak viac ako 10 atm.
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PENA

Máte chuť na niečo nezvyčajné a zábavné? Čo tak
penová párty vo Vašom klube, diskotéke, na párty,
alebo len tak pod holým nebom? Táto obľúbená
zábava je populárna na celom svete, či už v lete
alebo v zime. V žiadnom prípade nie je určená len
mladým. Do peny sa s radosťou hádžu ľudia všetkých vekových kategórií, manažéri v oblekoch na
rôznych firemných akciách a pod. Je to proste zábava, ktorá nemá vrchnú vekovú hranicu. Firma Light
Pyro Team vlastní technológiu, ktorá sa používa vo
veľkých kluboch v Španielsku a okolitých ostrovoch
/ Ibiza, Mallorca, Menorca /. Taktiež je používaná vo
väčšine diskoték po celom svete vďaka svojej účinnosti a funkcii, ktorá zabraňuje vytvoriť tzv. mokrú
penu. Netvrdíme, že pena vytvorená týmto spôsobom je úplne suchá, ale maximálne z nej budete mierne vlhký, ale v žiadnom prípade nie mokrý
a taktiež nevytopíme Váš klub, alebo iný priestor.
Samotná pena neznečisťuje oblečenie, ani interiér.
Po určitom čase mizne bez stopy. Trvácnosť peny
závisí od teploty, čím je vyššia, tým dlhšie vydrží.
Náplň, ktorá sa používa na vytvorenie peny má slovenský Certifikát o nezávadnosti, čo je veľmi podstatná a dôležitá vec. Firma Light Pyro Team Vám
zrealizuje celú akciu na kľúč vrátane namontovania
technológie, obsluhy a transportu. Technické parametre zariadenia sú: 150 m3 peny za hodinu, dostrel
peny až 8 m.

Light Pyro Team s.r.o.
Staviteľská 3 - Žabí Majer
830 00 Bratislava
Slovakia - Europe
Phone: +421 2 448 80 124 - 6
Mobil: +421 905 345 274
Fax: +421 2 448 83 987

www.sfx.sk

E-mail:lptsfx@lightpyroteam.sk

20

AIRTUBES
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Airflames sú vhodným doplnkom interiérov a exteriérov, kde vytvárajú efekt plameňa.
Táto špeciálna ligotavá látka sa po spustení na ventilátore správa
naozaj veľmi efektne.
V prípade nasvietenia sa efekt ešte umocňuje. Výška cca. 4m.
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OSVETĽOVACIE BALÓNY

Osvetľovací balón Lunix s priemerom 2m
a výkonom až 4000W reprezentuje skutočnú revolúciu osvetľovacích systémov.
Héliom plnený balón s vnútorným halogénovým sveteľným systémom, vytvára
efektívne silné a jednotné osvetlenie do
okolitého priestoru 360° stupňov. Efektívny dizajn balóna podporuje schopnosť
vysoko-efektívneho svetla prenikať cez
povrch balóna bez akejkoľvek straty na
intenzite osvetlenia. LUNIX je schopný
osvetliť priestory od 1,000 až do 3,000 m².
Uplatnenia schopný je pri nespočetnom
množstve podujatí ako sú napr. koncerty,
recepcie, propagačné a dobročinné akcie,
športové podujatia, festivaly a exhibície.
Plne využiteľný je vo filmovom a televíznom priemysle ako lokálne osvetlenie.
Balón môže byť prispôsobený požiadavkám zákazníka, aby sa vinylové grafiky a
farebné variácie balónov hodili k danej
príležitosti. Vaša grafika a logá môžu byť
nalepené na ňom.
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