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Geachte, 

ongeacht de economische schommelingen in een soms onduidelijk tijdsbeeld, zal het
afschieten van een vuurwerkspektakel - als start of afsluiter van evenementen - steeds
z’n belangrijke meerwaarde blijven behouden. 

Z3 fireworks omvat de organisatorische ervaring van event construct gekoppeld aan
de creatieve kunst van CBF pyrotechnics. Een tandem met ruim 20 jaar ervaring in het
organiseren en uitvoeren van professionele vuurwerkshows en totaalconcepten. Door
onze professionele instelling en de gestage groei van ons bedrijf mogen wij onszelf nu
plaatsen bij het kleine kransje vuurwerktrendsetters op de Belgische markt. 

Onze bedrijfsfilosofie is eenvoudig: streven naar perfectie op het vlak van kwaliteit en
veiligheid en dit tegen een competitieve prijs. Elke show zien we als een uitdaging of
wedstrijd, om steeds het beste aan de klant aan te bieden. Onze beste referenties zijn
de 3 behaalde titels als Belgisch kampioen (‘Vurige maandagen in Oostende’) en de
in totaal 9 podiumplaatsen op evenveel deelnames. Wij zijn er dan ook fier op dat wij
als Belgisch vuurwerkbedrijf, met ruime voorsprong het beste totaalresultaat van de
afgelopen 10 jaar kunnen voorleggen. 

Z3 fireworks gebuikt zelden standaardvuurwerk maar werkt hoofdzakelijk met 
gepersonaliseerd en exclusief voor ons ontwikkeld vuurwerk. Door onze rechtstreekse
aankoop bij de Europese en Chinese topfabrikanten kunnen we de tussenhandel 
uitschakelen, zodat we onze klanten uiterst competitieve prijzen kunnen aanbieden.
Ook ons motto is hiervan een afgeleide: ‘Only the best is good enough’.

Elke vuurwerkshow is anders, elke locatie is uniek, elke klant heeft andere wensen.
Daarom geen kant – en - klaar project, maar een vrijblijvend voorstel op uw maat, 
in functie van uw wensen en budget. 

Om u een beter beeld te geven van de vele mogelijkheden van Z3 fireworks, voegen
we hierbij enkele infofiches. Mochten er nog vragen overblijven dan horen wij dit
graag van u. 

Z3 fireworks wil daarom graag voor uw volgend vuurwerkproject een vrijblijvende
offerte opstellen. Indien er gewerkt wordt met aanbestedingen zouden we het op 
prijs stellen als u Z3 fireworks zou kunnen toevoegen aan de lijst van aangeschreven
bedrijven.

Welkom in de magische wereld van het professionele vuurwerk!

Met vriendelijke groeten, 

Stefan Vranckx 

Supreme arts of Fireworks 

BUSINESS PORTFOLIO 



About us 

Onze passie is het schilderen van beelden in de 
lucht, het aankleden van de duisternis met tijdelijke
kleurfragmenten... in al z’n facetten, van rustig tot
actievol. 

Binnen Z3 fireworks zijn Christophe Byl en 
Stefan Vranckx verantwoordelijk voor de creatieve 
en organisatorische uitwerking. 

Deze Limburgs - Oost Vlaamse tandem kan bogen 
op meer dan 20 jaar ervaring in de organisatie van 
professionele vuurwerkshows en -evenementen in
diverse Europese landen. 

Onze krachtlijn is vooral de “all in one“ structuur. 
Alle materialen van A tot Z voor de uitvoering van
vuurwerkshows zijn in eigen beheer, waardoor wij 
voor geen enkel onderdeel beroep moeten doen 
op derden bedrijven.

Bij elke opdracht geldt ‘kwaliteit boven kwantiteit’.
Zowel voor een budgetvriendelijk kermisvuurwerk 
als een megaproductie streven wij naar perfectie
en algehele tevredenheid. Zo zijn we geëvolueerd 
naar een gewaardeerde Europese speler voor 
professionele vuurwerkshows. 

Bovenaan ons palmares staan onze resultaten 
op het Belgisch kampioenschap: 9 podiumplaatsen 
bij 9 deelnames, waarvan 3 keer als Belgisch
kampioen. Het beste resultaat ooit van een 
Belgisch vuurwerkbedrijf. 

Met steeds betere effecten en mooiere beelden
onderstrepen we het motto van Z3 fireworks:
‘Only the best is good enough.’



Safety First 

Opslag & transport

Veiligheid boven alles. Z3 fireworks kan als enige in
Vlaanderen beschikken over een vergunde opslag op
eigen site met meer dan 3.200 kg pyrotechnisch sas 
in de professionele vuurwerkklassen 1.3G én 1.1G. 
Dit alles ligt opgeslagen in superbeveiligde bunkers
conform de strenge federale wetgeving dienst 
springstoffen.

Het vervoer naar de showlocatie gebeurt met 
gekeurde en beveiligde voertuigen, die voldoen
aan de Europese ADR-voorschriften.

De showlocatie 

Voorafgaand aan de meeste vuurwerken zal, in 
overleg met de lokale overheden, een risicoanalyse
worden uitgevoerd. Hier bespreken we de juiste
schietlocatie en de veiligheidsafstanden voor het 
publiek en maken we een inkleuring van de 
‘fall out - zone’.
Compromissen op het vlak van veiligheid worden 
uitgesloten.

Installatie 

De rekken voor het afvuren van de vuurwerk-
bommen zijn een eigen ontwerp op basis van jaren
ervaring, ondertussen door menig vuurwerkbedrijf
nagebouwd. De rekken zijn superveilig en stellen ons
in staat om vanuit meerdere hoeken het vuurwerk 
af te schieten, zodat we ook met de windrichting 
rekening kunnen houden. 

Al onze vuurwerken, voor welk budget ook, worden
elektronisch ontstoken. Het risicovolle ‘fakkelen’ 
direct aan de bommen, is voorgoed verleden tijd. 

Kwaliteitsvuurwerk 

Z3 fireworks gebruikt alleen vuurwerk van de beste
en gegarandeerde kwaliteit. Dit geeft de beste 
garantie voor een veilig vuurwerk. 

Verzekering 

Z3 fireworks beschikt over alle verplichte verzekerin-
gen voor het uitvoeren van professioneel vuurwerk. 



THE FIREWORK SHOW 

Afhankelijk van wensen en budget onderscheiden
we 3 groepen. Steeds maatwerk, naar wens thema-
tisch opgevat. Ook een verwijzing naar bv. een 
historisch stadsthema behoort tot de mogelijkheden. 

Klassiek vuurwerk 

Een ‘no nonsens vuurwerk’, fireworks only. Zonder 
toeters en bellen slagen wij erin om een klassiek 
vuurwerk tot een extreme hoogte te brengen. 
Een basisstart, gevolgd door een middendeel met
leuke fragmenten en schilderijen, om af te sluiten
met een zinderende finale. 

Deze vuurwerkshows brengen we wij steeds in
‘Spaanse stijl’: er hangt dus steeds kleur in de lucht, 
zonder enige onderbreking. 
Duur: van 9 minuten tot 20 minuten.

Muzikaal vuurwerk 

Vooraf gemonteerde muziekwerken worden gebruikt
als ondersteuning van het vuurwerk. 
Deze meest gevraagde en gebruikte techniek 
benadert de perfectie. 

Z3 fireworks levert de geluidsinstallatie, inclusief 
warming up - presentatie en indien gewenst een
korte afterparty. Deze professionele geluidssystemen 
worden afgestemd op de locatie. Het vermogen
bedraagt minimaal  10.000 watt. (4 torens /16 
klankkasten)

Duur van het vuurwerk: in functie van budget en
mogelijkheden, van 9 min. tot 20 min.

Pyro – musical 

Deze shows worden computergestuurd afgeschoten.
In deze vooraf geprogrammeerde vuurwerkshows
worden vuurwerkmortieren en muziek perfect op
elkaar afgestemd. Door de gebruikte technieken kan
dit nauwkeurig tot op 0.012 sec.
Evenals bij een muzikaal vuurwerk zorgt Z3 fireworks
voor een krachtige geluidsinstallatie. Deze wordt 
aangepast aan de locatie. 



REFERENTIES
Vuurwerkshows België
(kleine selectie uit meer dan 250 referenties)

Aalst (Carnaval & Parkconcerten)
Antwerpen
Blankenberge (strand - opening Pier)
Brugge (Zandsculpturen)
Brussel (Ancienne Belgique - Magdaleinezaal)
Geel (Parkconcerten)
Gent (Internationaal Filmfestival, opening)
Lier (Parkconcerten)
Lokeren (Lokerse Feesten)
Oostduinkerke (Garnaalfeesten)
Oostende (Vurige Maandagen - Belgisch kampioenschap - Oudejaarsavond)
Sint-Niklaas (Ballonfeesten)
Waregem (Parkconcerten)

Zeebrugge (Zandsculpturen)

Vuurwerkshows Internationaal & special productions
Courchevel 2008 (skistation in Franse Alpen- Prix speciale)
Luik 2009 (opening nieuw TGV station i.s.m. Luso uit Portugal)
Parijs - Colombes 2009 + 2010 (14 juillet)
Parijs (Bobignies)
Foucarmont - Frankrijk Willy Naessens

Speciale effecten / theater / opera / show - België & Internationaal
Samson & Gert (KoniginElisabethzaal - Antwerpen)
Urbanus
Koninklijk Ballet van Vlaanderen
La Bohème (Vorst Nationaal - Brussel)
Carmen (Vorst Nationaal - Keulen - Lissabon - Munchen - Amsterdam Arena)
Soapband - Heverband 
Paul Young - Gerard Lenorman
Levenslijn - Bloso


