
Stigehøyde: ca. 40 meter
Varighet: ca. 50 sek.
Kruttvekt: 700 g

TESTVINNER!
Flott variasjon og stigning i programmet
der finalen er spektakulær!

BOOST 56

Stigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 40 sek.
Kruttvekt: 170 g

36 skudds batteri. Masse lyd og fine
farger gjør dette til en populær artikkel

BATTLE OF COLORS

Stigehøyde: ca. 60 meter
Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 1000 g

El Ninjo er et begrep, og er et av
markedets beste og mest solgte
batterier.

EL NINJO

Testvinnere 
fra Engelsrud

Knallsterke
Nyheter!

High Class-
suksessen!

Gå sammen om!

Sikkerhet når du

bruker fyrverkeri

Masse moro
på bakken!

TESTVINNERE 
i alle prisklasser!

Best i test TV2
Hjelper deg 2015

Best i test TV2
Hjelper deg 2015

kr 1400,-

kr 275,-
2 stk  kr 375,-

kr 599,-



Stigehøyde: ca. 60 meter
Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 1000 g

El Ninjo er et begrep, og er et av
markedets beste og mest solgte
batterier.

EL NINJO

Stigehøyde: ca. 70 meter
Varighet: ca. 1 min. 20 sek. 
Kruttvekt: 1000 g

Multieffektbatteri av ypperste 
kvalitet! En finale med 50 mm 
luftbomber, er noe av det råeste 
som finnes på markedet!

ARMY BOX

TESTVINNER!
Pressen skriver: 

El NINJO I SÆRKLASSE!
Best når det gjelder i variasjon, 

høyde, smell og farger!

Favoritt
i Aftenposten!

Best i test TV2
Hjelper deg 2015!

Testvinnere år etter år!
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Stigehøyde:  ca. 50 meter
Varighet: ca. 30 sekunder
Kruttvekt: 475 g

Masse flotte gulleffekter og sterke knall!

CRAZY GOLDEN RAIN

BEST I TEST
PÅ TV2 HJELPER 

DEG!

kr 1700,-

kr 1400,-

kr 399,-



Scan QR-koden for 
å se video av produktet!

Stigehøyde:  ca. 60 meter
Varighet: ca. 25 sekunder
Kruttvekt: 325 g

8 kraftige skudd i et stødig 
og sikkert rakettbatteri.

HIMMELSPILL

Hos oss får du kjøpt Testvinnere i alle 

prisklasser!

Fra 8 kraftige skudd i Himmelspill, til et komplett 

fyrverkeri med kun en lunte i vårt suksessrike 

kombinasjonsbatteri Army Box!

Spør oss om hva du er ute etter og vi finner det 

som passer for deg og din nyttårsfeiring.

Stigehøyde: ca. 40 meter
Varighet: ca. 50 sek.
Kruttvekt: 700 g

TESTVINNER!
Flott variasjon og stigning i programmet
der finalen er spektakulær!

BOOST 56

Best i test i
Aftenposten 2012!

Best i test TV2
Hjelper deg 2015!

Testvinnere år etter år!
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kr 399,-

kr 599,-
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Stigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 30 sekunder
Kruttvekt: 206 g

16 skudd med kraftige drønn og masse farger!

SNAPSHOT

Stigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 60 sekunder
Kruttvekt: 990 g

Maks kruttvekt! Et rått batteri med lang 
varighet og hele 100 skudd!

YESS!

KNALLSTERKE NYHETER!
  NYHET!

  NYHET!

kr 999,-

kr 199,-
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Stigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 48 sekunder
Kruttvekt: 490 g

49 skudd med kraftige smell og 
et spektakulært fargeshow!

NIGHT SCENE

Stigehøyde: ca. 50 meter
Varighet: ca. 45 sekunder
Kruttvekt: 516 g

Et veldig flott batteri med 44 mm effekter som 
er det nærmeste en kan komme luftbomber!

GRAND SLAM

KNALLSTERKE NYHETER!

  NYHET!

  NYHET!

kr 499,-

kr 750,-
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Stigehøyde: ca. 80 meter
Varighet:  1 minutt
Kruttvekt:  1 kg
Rørdim:  50 mm

25 SUPERBOMBER med 50 mm rørdimensjon 
sammensatt av flotte og varierte luftbomber. Vårt 
største og beste luftbombe-batteri noensinne.

ENGELSRUD 25

Stigehøyde:  ca. 70 meter
Varighet:  45 sek
Kruttvekt:  516 gram
Rørdim:  44 mm

16 SUPERBOMBER med
44 mm rørdimensjon.

ENGELSRUD 16

Profesjonelt fyrverkeri med kraftige luftbomber.

HUSK TENNSTAV OG SIKKERHETSBRILLER!

Stigehøyde:  ca. 80 meter
Varighet:  55 sek
Kruttvekt:  1 kg
Rørdim:  50 mm

20 SUPERBOMBER med 50 mm rørdimensjon 
sammensatt av flotte og varierte luftbomber.

ENGELSRUD 20

High Class Collection er en serie med høykvalitets luftbombebatterier. Disse er spesialdesignet og utviklet
på en egen fabrikk i Kina. Batteriene kjennetegnes av drønnet og suset når skuddet går av, samt den runde 
og flotte effekten på  himmelen.  Virkelig noe for den som vil ha det «lille» ekstra som garantert vil konkurrere ut naboen.

High Class Collection

kr 1500,-

kr 2000,-

kr 999,-
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Gå-sammen-om-fyrverkeriet fra Engelsrud
er et forslag med våre topprodukter satt sammen til en fantastisk nyttårsfeiring!

Vår anbefaling 1
Her har vi satt sammen fire produkter 

som skal avfyres i anbefalt rekkefølge.

Programmet har en start med høye smell, 

deretter et inferno i 50 sekunder med 

YESS-batteriet og det hele avsluttes med 

testvinneren El Ninjo og Engelsrud 20, 

med sine karakteristiske runde og 

kraftige ringbomber.

Varighet til sammen: 3 minutter

Vår anbefaling 2

Vår anbefaling 3

Gå sammen om!

Her får du virkelig et knippe batterier som imponerer, både hver for seg og i vår anbefalte rekkefølge! I tillegg har vi lagt inn en « forrett « i form av familiepakken BIG DEAL.
 
Starter med fjorårets suksessbatteri BOOST ,etterfølges av vårt mest solgte HIGH CLASS batteri,Engelsrud 16.  Videre avfyres YESS og Army Box . Deretter kommer en overdådig finale med testvinneren EL NINJO og  vårt største batteri, Engelsrud 25.

 
Varighet til sammen (6 batterier): 6 minutter

Her har vi satt sammen fem av våre bestselgere samt 
vår største familiepakke som er en fin start
eller om man vil fyre av denne tidligere på kvelden !
 
Det hele starter med variasjon i vår nye Night Scene 
og bygger seg videre opp med gullbatteriet Crazy 
Golden Rain.
Et inferno med vår nye Yess! Og avsluttes med en 
finale hvor El Ninjo og Engelsrud 25 er i hovedrollene!
Varighet til sammen ( 5 batterier): 4 minutter

kr 8000,-

kr 4000,-

kr 6000,-



www.fyrverkeri.no www.fyrverkeri.no

Over 250 effekteri samme pakke!

Fjorårets kjempesuksess! 5 stk store 
batterier med  skikkelig trøkk!

MATRIX
Her er det hele 84 lunter å tenne på! 
Masse moro på bakken!

FANTASY

Kjempepakke med gode produkter 
og mange lunter å tenne. 
Dette blir en suksess!

BIG DEAL

Familiepakker
for alle!

kr 799,- kr 299,- kr 550,-
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Gratis
1 stk. brille og tennstaver

• Artikkelen settes på et fast og plant underlag på en slik 

måte at den ikke kan velte. - Ikke på snø/løst underlag.

• Følg minimum sikkerhetsavstand på 30 m til publikum,  

bygninger, trær og andre objekter som eventuelt kan ta 

skade.  Ta hensyn til vindretningen.

• Fjern luntebeskyttelsen og rett ut den grønne lunten uten  

å dra i den.

• Pass på at ingen del av kroppen er over fyrverkeriet   

ved påtenning.

• Fjern deg straks lengst mulig unna.

• Prøv aldri å tenne på fyrverkeri som ikke antenner ved 

første  forsøk eller som kan være defekt.     

Vent minst 10 min. Fjern artikkelen med åpningen vekk fra 

mennesker og antennelige kilder. Plasseres på trygt sted,  

gjerne i en bøtte vann.

• Reklamér til importør eller utsalgssted.

• Salg til personer under 18 år er ikke tillatt. Produsert i Kina.

Vi har briller til både voksne og barn!

NB! 1 stk. gratis brille til alle som 

kjøper fyrverkeri!

Sikkerhet!

Brukes til å tenne på fyrverkeriet. 
Brenner i 4 minutter uansett vær 
og vind!  En nødvendighet for 
sikker avfyring.

TENNSTAV

For hele familien. Plastbrille i tøft design. Brukes til å 
beskytte øynene mot gnist og nedfall fra fyrverkeri.

BESKYTTELSESBRILLE

1 stk GRATIS TENNSTAV og 
BESKYTTELSESBRILLE til alle 

som kjøper fyrverkeri!

Sikkerhet!

Unngå
unødvendige uhell.

30m

Bruk beskyttelsesbriller. 
Sitt ned på huk, antenn lunten 
med tennstav og utstrakt arm.NB!

kr 10,-

kr 10,-
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Stillegående fyrverkeri
- vakkert og fredfullt!

Stigehøyde:  ca. 30 meter
Varighet:  ca 30 sek
Kruttvekt:  350 gram
Rørdim.: 30 mm

Lydsvakt batteri med 19 vakre og stilfulle effekter.

SILENT
Stigehøyde: ca. 1 meter
Varighet: ca. 15 sek
Kruttvekt: 50 gram

2 stk fontener i sølv, med lang varighet!

TWITTER GLITTER

Stjerneskudd
i alle prisklasser

 2 stk. for 

 kr 89,-

kr 399,-
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Masse moro
 på bakken!

Stigehøyde:  ca. 30 meter
Ett skudds mini luftbombe med stor stigehøyde og 
kraftig smell!  Denne må prøves! 3 stk i pakken.

CRAZY SHOT

12 stk mini luftbomber med  kraftige smell! 

AIRBOMB

Stigehøyde: ca. 2 meter
Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 100 gram

En kjempeflott og lydsvak fontene.

VULCANO FOUNTAIN

Stjerneskudd
i alle prisklasser

20 stk mini bakkefontener med kraftig hyl.

GRISEHYL

kr 25,-

kr 69,-

kr 129,-

 3 stk. for 

 kr 89,-



FYRVERKERI 
for de yngste!

www.fyrverkeri.no

Pakken inneholder:
- Bakkespinnere
- Knatterspinnere
- Knatterkuler
- Blinkfontener
- Fontener

EXPLORER

Pakken inneholder:
- Knatterbånd
- Blinkfontener
- Kasteknall, store
- Kasteknall
- Knallsnører
- Partypoppers
- Stjerneskudd, 16 cm
- Stjerneskudd, 59 cm

PARTYPAKKE

Her er det masse moro for de yngste! 

Bl.a. kasteknall, knatterbånd og 

blinkende effekter. – 12 års aldersgrense.

NB! - Disse produktene er til salgs

hos kun utvalgte forhandlere

12 års aldersgrense!

kr 59,-

kr 149,-


