OWN THE STAGE

OWN YOUR CROWD
ProduktKATALOG

Hos Special FX Productions har vi stor viden og
dygtighed inden for special effects.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Derfor er det vores mission at udleje og sælge
professionelle og topsikre SFX produkter og løsninger
til underholdningsindustrien. Vi ønsker at være det
foretrukne valg for teater, koncert, festivaler, tv/film
og alle steder, hvor folk forventer noget
ekstraordinært.
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Vores vision er at sikre dit event går fra at være en
enkelt begivenhed til at være en mindeværdig
oplevelse.
Vores speciale spænder bredt og dækker over pyroteknik, CO2, konfetti, vand, ild, og røg, samt udvikling
og produktion af specialfremstillede effekter til
arrangementer og kunstnere.
Vores kendskab til branchen og vores store viden om
speciel effects er med til at sikre, at vi har mulighederne for at tilbyde dig et fantastisk hold af kreative
fagfolk, som sikrer dig, at du hver gang får leveret et
perfekt udført og særligt FX show.
Det står øverst på vores prioriteringsliste, at vi giver
vores kunder en oplevelse af høj kvalitet – vi går
aldrig på kompromis med standarden af vores special
effects.

OWN YOUR CROWD.

S P ECIAL EF F EC TS
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Fire Fountain
Ved brug af både ild og vand skaber Fire Fountain en fontæne med en flamme dansende på
toppen af det strømmende vand. Denne paradoksale visuelle effekt bliver skabt ved at
fordrive en dosis af naturgas gennem vandet.

MAGICFX Stage Flame
Skab et ekstraordinært, professionelt show med
Stage Flame! Specielt konstrueret til at fremstille
flammer fra scenen, vil denne flammeeffekt varme
op under dit event effektivt og storslået.
Stage Flame skal placeres på en flad overflade
– som f.eks. på scenen, hvorfra den producerer
effekter af ild, som danner fascinerende ildbolde.
Takket være sit tre-i-en system, kan Stage Flame
producere flammer i både tre meter, fire meter og
helt op til seks meters højde.

X2 Wave
Udstyret med et motoriseret og svingbart hoved
sender X2 WAVE Flamer flammeskud afsted
hurtigt og præcist med op til 10 meters højde
– og dette i en radius på 210°.

MagicFX Flamaniac
Med din DMX controller kan du få flammerne
til at danse, som du vil. Med fem dyser, der alle
peger i hver sin retning, kan du afskyde hver
flamme enkeltvis eller affyre dem alle, så de
danner en brændende vifte
– i helt op til seks meters højde!

POWER FLAME 3
På storartet manér kaster denne flammeeffekt
en ildkugle af propangas afsted – helt op til 20
meter højt op i luften! Det er din garanti for at
skabe blikfang for hele publikum.

4

5

S P ECIAL EF F EC TS

KO N F E T T I

MagicFX Confetti Pistol
Denne effekt fungerer næsten på samme måde
som Confetti Gun, men vejer betydeligt mindre.
Det betyder, at du let kan medbringe to Confetti
Pistoler op på scnenen – en til hver hånd. Så
gør du dit event endnu mere spektakulært!

MagicFX Stage Shot II
MAGICFX Power Shot
For hvert andet sekundt blæses der et helt kilo
CO2 ud. På samme tid og med samme volumen vil
Stadium Blasters blæse konfetti ud over dit publikum fra scenekanten, hvilket skaber en unik og
kraftfuld oplevelse.
Med plads til 10 kilo papirkonfetti og hele 20 kilo
metallisk konfetti, vil Stadium Blaster på bare 50
sekunder skyde sit indhold 20 meter op i luften.
Når den er tændt, skaber effekten en hvirveleffekt,
som sikrer, at al konfettien vil blive blæst ud af
maskinen. Du behøver ikke engang selv bekymre
dig om at dosere den rette mængde konfetti –
Stadium Blaster gør det automatisk for dig!
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Men Stage Shot er mere end bare kvalitet – det
er også kvantitet. Med en kapacitet på 15 liter,
er der plads til massere af farverig konfetti eller
streamers!

MagicFX Stadium Shot X-treme
Stadium Shot skyder i denne ”X-treme” udgave
massevis af konfetti og streamers henholdsvis
20 og 35 meter op i luften. Vælger du Stadium
Streamers vil disse endda blive skudt op i en
højde af 50 utrolige meter! Dobbelt op på konfetti: dobbelt op på fest.

MagicFX Shot Base DMX

MagicFX StadiumBlaster

Som et fire-i-en system, kan denne effekt affyre hele fire elektriske bomberør. Resultatet er
massere af konfetti eller streamers, men ikke
mindst: massere af fest! Uanset dit arrangement,
så vil denne effekt skabe en mindeværdig
oplevelse for dit publikum.

Hvert andet sekund blæses der et helt kilo CO2
ud. På samme tid og med samme volumen vil
Stadium Blasters blæse konfetti ud over dit
publikum fra scenekanten, hvilket skaber en
unik og kraftfuld oplevelse.

MagicFX Power Shot

MagicFX Swirl Fan XL

Takket være en trykpatron i de elektriske bomberør, kan konfetti og streamers skydes helt op
til henholdsvis 10 og 15 meter. Det gør Power
Shot til den foretrukne festspreder- også elsket
af flere af verdens bedste DJ’s.
En effekt - flere muligheder.

Helt perfekt til at skabe stemning over scener,
catwalks eller dansegulv. Takket være sin meget
lydløse funktion, er Swirl Fan XL også egnet til
teater og tv-produktioner. Hæng den i en gitterkonstruktion og se, hvordan dit event straks
bliver taget til nye højder!

MagicFX Confetti Gun

T-SHIRT CANNON

Confetti Gun er håndholdt, og har indbygget et
12V batteri. Så er du sikret en farverig fest, der
kan mærkes fra scenekanten og helt ned til dit
publikum – uanset om du er DJ, sanger, danser,
bartender eller lignende.

Brug T-shirt kanonen til at skyde merchandise ud til dine gæster. Du vælger selv om du vil
skyde t-shirts afsted eller fylde den med konfetti. Den er passer ind i udendørs event eller på
store scener, da den skyder langt!
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SM OKE A N D SN O W

MAGICFX Psyco2JET

MDG Ice Fog Q

PSYCO2JET er mere end bare et passende navn:
For med denne effekt på scenen bliver dit event
med garanti sindssygt! På mange måder minder
denne effekt om CO2 Jet, men der er en ting, som
der helt essentielt afskiller de to CO2-effekter.

Ice Fog Q er det førende produkt indenfor MDG’s
serie af lave tågeeffekter. Med tre gange så meget
kapacitet som sine mindre søskende i serien, er Ice
Fog Q stadig den mest stille tågeeffekt på markedet.

Den klare fordel ved PSYCO2JET er, at den ikke
kun skyder i en foruddefineret retning – du kan
styre retningen 180 grader via DMX! Med en maksimal hastighed på 220 BPM, vil enheden lynhurtigt kunne bevæge sig fra side til side og skabe helt
utrolige CO2 effekter. Derudover er PSYCO2JET
udstyret med en spejl-indstilling, så du kan skabe
symmetri i dit show!

Altså får du ekstra kraft, uden ekstra støj – hvad
mere kan en professionel ønske sig?

MagicFX CO2 Gun

Antari B-200

Højtrykspistolen blæser røgfaner af CO2-gas
(kuldioxid)ud i luften og skaber en spektakulær
effekt, der får dit publikum til at hvine. På pistolen er en CO2 flaske forbundet ved hjælp af en
højtryksslange, hvilket skaber effekten. Pistolen
bliver affyret ved manuelt brug.

Hurtigt og effektivt spreder denne effekt hvert
minut tusindvis af lette, farverige og glansfulde sæbebobler ud til dit publikum. Det er din
sikkerhed for en massiv, kontinuerlig strøm af
bobler og et overraskende element til dit arrangement.

MagicFX CO2 Jet

Strong Foam Cannon

CO2 Jet benyttes af flere af verdens bedste DJ’s,
og det er ikke uden grund. Elektronisk blæses
høje, hvide røgfaner af CO2 ud i luften, der fra
scenen skaber en spektakulær og overraskende
effekt. Da den er lille og kompakt, passer den
perfekt på alle slags scener.

Denne professionelle skumkanon er både egnet
til indendørs brug som f.eks. på diskoteker, men
kan også nemt bruges udendørs til andre arrangementer. Den er nem at transportere rundt, da
den er udstyret med drejelige hjul. Derudover
er effekten udført komplet i rustfrit stål.

MagicFX CO2 Power Jet

Tour Hazer II

Med nyheden CO2 Power Jet får du derfor alt
fra den populære CO2 Jet, men bare i en større
og dobbelt så kraftfuld udgave.
Nemt og hurtigt kan du installere den ønskede
vinkel.

I en super lydløs konstruktion er Tour Hazer
II en tysk fremstillet effekt, der på under 60 sekunder er varmet op og klar til at fremstille røg
efter dit ønske. Skal dit publikum opleve let røg,
eller skal de stå måbende over en obsigtsvækkende tåge-lignende effekt? Valget er dit!
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NYHED

SMOKEBUBBLE

B LA ST ER
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MagicFX Stage Fan XL

AIR

Du kan bruge den kraftfulde vindkilde til at
sprede røg eller sne – eller noget helt tredje.
Din kreativitet sætter begrænsningerne, og Stage Fan leverer vindstyrken!

MagicFX Stage Propeller
! Brug den som dekoration for at skabe blikfang,
eller udnyt vindmaskinens store kraft til at
forstørre andre effekter som f.eks. bobler eller
konfetti. Du kan også nedkøle publikum, når
det er varmt, blæse røg væk fra en røgmaskine
eller tænke større og bygge en DJ bås!

MAGICFX SMOKEBUBBLE BLASTER er den største boblemaskine i verden; den er specialet designet til store events,
udendørskoncerter eller store tv produktioner.
Skab en unik effekt med de mange røgfyldte bobler.
Maskinen kan producer op til 6.000 bobler per minut
- med eller uden røg.
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LYS
Griven Tracer MK2 4000
Monteret med en HMI 4000W udladningslampe, projekterer denne kraftfulde multi-stråle
skytracker 15 stråler, der er synlige fra en fremragende afstand med en 28° stråleåbning.
Ydeevnen afhænger dog af eventuelt omgivende
lys og de atmosfæriske forhold.

S P E C IA L E FFE C TS

DROP
MagicFX Power Drop
Specielt udviklet til kontrolleret nedkastning
fra en gitterkonstruktion, kan Power Drop være
med til at gøre dit event mindeværdigt! Brug
den til storslåede tæppefald eller lad festlige
balloner flyve ned over dit publikum fra et net i
loftet – eller måske har du en helt tredje idé!

Nova Light Single
Med en vægt på 31 kilo er Single Novalight lille
og kompakt, og synlig rækkevidde op til 4 kilometer. Med et patenteret roterende system og
brugen af en 1200W udladningslampe, producerer projektøren en kraftfuld og koncentreret
stråle, som bevæger sig i en cirkulær bevægelse
med en fast åbningsvinkel på 20 grader.
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PYRO
Fire Control G2
Brugervenlig, fremtidssikret og visionær. Fire
Control G2 har set verdenen i lyset af den nyeste
teknologi, og den har en enkelt mission: at give dig
tid til at fokusere hundrede procent på dit show og
kontrollere hver en enhed – det har aldrig været
lettere at skabe den ultimative eventoplevelse.

20-pot Pyrorack
Racket består af to sider og tre midterrækker
af i alt 20 holdere til pyrotekniske effekter.
Da dette er et højere rack end den originale
20-WAYRACK, er det ideelt at bruge sammen
med Roman Candles eller høje Single Shots.

24-pot Pyrorack
Dette single shot rack med sine vide vinkler er
fremstillet af robust, pulverlakeret aliminium.
Racket består af to sider og tre midterrækker af
i alt 24 holdere til pyrotekniske effekter.

Som et kraftfuldt multimedia værktøj giver Fire
Control G2 muligheden for, at du let og enkelt kan
redigere og programmere dit show. Controlleren
tilbyder alle kommunikationsfunktioner, og systemet er let at benytte.

Field Module
Field Module bruges til afskydning af pyro
artikler, hver FM kan indholde 16 afskydninger.
FM bruges samme med G2 kontrolleren.

Høj pots rack
Racket består af to sider og tre midterrækker
af i alt 20 holdere til pyrotekniske effekter.
Da dette er et højere rack end den originale
20-WAYRACK, er det ideelt at bruge sammen
med Roman Candles eller høje Single Shots.

6-pot Minerack
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Dette rack med sine vide vinkler er fremstillet af
robust, pulverlakeret aliminium. Racket består
af seks individuelle holdere, hvor pyrotekniske
effekter med en stor diameter kan installeres.
F.ek.s er dette rack ideelt at bruge sammen med
Mine effekten.
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Mines
Mine er en effekt, som skyder en buket af lysende, farvede stjerner op i luften.

Robotics
Airburst
En airburst er en lille pakke af pulver, der er svævende i luften fra dens tændsats ledning/(igniter
wire). Når den bliver affyret, eksploderer effekten
i luften som mini-fyrværkeri, og den efterlader
ingen rester på jorden. H
Hvis du ønsker det, kan airbust endda blive ladt
med både konfetti eller streamers. Konfettien eller
streamerne vil lande på jorden efter affyring.
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Et fyrværkeri med lynhurtige, brændende sølvgnister, der simulerer en elektrisk kortslutning.
En effekt, som uden tvivl vil sætte gnister til
den festlige stemning og skabe et overraskende
element til din sceneunderholdning!

SPD
Lys din fest op med overraskende skud af gnister! SPD er en fyrværkerieffekt, som afskyder
en retningsbestemt spray af gnister ud i luften.
Så selv langt væk fra scenen, kan dit publikum
opleve de spektakulære gnister.

Falling Stars

Starburst

Falling Star ligner effekten ’Comet’, men i stedet for at skyde en lysende stjerne lodret op i
luften, skaber denne effekt en visuel oplevelse
af et ”stjerneskud”. Stjernen brænder i luften og
brænder sig ud i spidsen af sin dråbe.

Starburst er en fyrværkerieffekt, som er designet til at blive ophængt i en gitterkonstruktion.
Herfra afskyder effekten forførende sølvgnister,
der også forestiller glitrende stjerner. Så selv
under en overskyet himmel, vil stjerner kunne
lyse dit sceneshow op!

Flash

Tracer Comets

Flash er en simpel anordning, der skaber en
øjeblikkelig blitz, når den bliver affyret. Selvom
Flash er en simpel effekt, kommer den i mange
variationer. Du bestemmer foreksempel selv,
om du ønsker, at den skal være farvet, have en
høj eksplosiv lyd eler endda have gnister.

Comet er næsten at kalde en søster til ‘Mine’,
da de to effekter er meget ens. Når den bliver
affyret, står den lodret op, og brænder sig selv
ud i toppen.

Line Rockets

Brugerdefinerede løsninger

Line Rocket er en enhed, der er fastgjort til en
2mm stålwire. Enheden er designet til at flyve
henover publikum. De kan fås enten med en
fløjte lyd eller som en ren racket. Line rocket flyver ca. 40 meter. Line Rocket producerer en høj
fløjtelyd og danner en hale af gnister.

Vi leverer skræddersyet effekt løsninger som
passer til lige netop dit behov!
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Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

